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Pula, 19. ožujka 2012.
GRADSKOM VIJEĆU
GRADA PULE
Predmet: Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog
Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih
priznanja Grada Pule o dodjeli Grba Grada
Pule u 2012. godini (dr.sc. Goran Ivetić)
- dostavlja se
Gradonačelnik Grada Pule, dana 19. ožujka 2012. godine, razmotrio je prijedlog Odluke
Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Grba Grada Pule u 2012. godini, te
temeljem članka 61. stavka 2. točke 3. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.
7/09., 16/09. i 12/11.), donio
ZAKLJUČAK O DAVANJU MIŠLJENJA
na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o
dodjeli Grba Grada Pule u 2012. godini
1. Gradonačelnik Grada Pule upoznat je s prijedlogom Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u
2010. godini (dr.sc.Goran Ivetić), te na njega daje pozitivno mišljenje.
2. Ovaj Zaključak proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule i Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, da sudjeluju u
radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Priloga :1

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br.
07/09, 16/09 i 12/11) i članka 4. Odluke o dodjeli nagrada, priznanja i počasti Grada Pule
(“Službene novine” br. 8/98 i 2/00), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana
__________ 2012. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli Grba Grada Pule
u 2012. godini

I
U znak javnog priznanja GRBOM GRADA PULE nagrañuje se
dr.sc. GORAN IVETIĆ, doktor zrakoplovstva
- za izniman doprinos i rad u razvijanju i implementaciji istraživačkog programa na
inovativne tehnologije „ Laser shock peening“ na području zrakoplovstva
II
Grb Grada Pule uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana
Grada Pule – 5. svibnja.
Dobitniku grba dodjeljuje se rješenje o dodijeli nagrade te novčana nagrada u iznosu
dvije prosječne mjesečne plaće u Gradu Puli u tekućoj godini.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Grada Pule.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE

Grb Grada Pule, temeljem članka 4. Odluke o dodjeli nagrada, priznanja i počasti
Grada Pule (“Službene novine” br. 8/98 i 2/00), dodjeljuje se pojedincima za postignute
izvanredne rezultate i osobite uspjehe u prethodnoj godini.
Dobitniku Grba Grada Pule dodjeljuje se i Rješenje o dodjeli Grba te novčana nagrada
u iznosu dvije prosječne mjesečne plaće u Gradu Puli u tekućoj godini.
U postupku predlaganje kandidata za dodjelu Grba Grada Pule zaprimljen je 1
prijedlog:
R.
br.
1.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

dr.sc. GORAN IVETIĆ, doktor zrakoplovstva
VESNA IVETIĆ, prof.
- 2011. godine primio je u Londonu Povelju i medalju britanskog iz Pule
Kraljevskog zrakoplovnog društva u kategoriji mladih
znanstvenika do 30. godina za iznimni doprinos i postignuće u
području zrakoplovstva, za svoj rad na istraživanju zrakoplovnih
konstrukcija. Koristio je inovativnu tehnologiju Laser shock
peening, kojom se u svijetu bavi samo povlašteni krug
znanstvenika

Odbor je na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2012. godine, razmotrajući prijedlog i
postignuća kandidata te njegove izvanredne rezultate ostvarene u prethodnoj godini, utvrdio
prijedlog da se sa Grbom Grada Pule nagradi dr.sc. GORAN IVETIĆ, doktor zrakoplovstva
- za izniman doprinos i rad u razvijanju i implementaciji istraživačkog programa na
inovativne tehnologije „ Laser shock peening“ na području zrakoplovstva
Predlagatelj kandidata Gorana Ivetića za dodjelu Grba Grada Pule je Vesna Ivetić, prof. iz
Pule.
Utvrñeni prijedlog Odbor upućuje Gradskom vijeću Grada Pule na nadležno
donošenje.
PREDSJEDNICA ODBORA
Jadranka Černjul, v.r.

