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Pula, 19. siječnja 2011.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Odluke o prihvaćanju inicijative za pristupanje
Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o prihvaćanju inicijative za
pristupanje Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola
(«Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 19. siječnja 2011.
godine, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju inicijative za pristupanje Hrvatskoj udruzi
povijesnih gradova.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Bernard
Zenzerović, pročelnik Ureda Grada i Nikolina Radulović, zamjenica pročelnika Ureda Grada, da
sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić, v.r.

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članaka 14. i 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene
novine“ Grada Pule, broj 7/09. i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana
________ 2011. godine, donosi

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU INICIJATIVE ZA PRISTUPANJE
HRVATSKOJ UDRUZI POVIJESNIH GRADOVA

I.
Grad Pula-Pola prihvaća inicijativu Grada Dubrovnika da pristupi Hrvatskoj udruzi
povijesnih gradova (u daljnjem tekstu: Udruga) - nacionalnoj udruzi gradova i dijelova grada
koji imaju kulturno-povijesno nasljeñe.

II.
Grad Pula-Pola izjavljuje da prihvaća odredbe prijedloga Statuta Udruge.

III.
Grad Pula-Pola steći će sva prava i obveze člana Udruge, sukladno odredbama Statuta
Udruge.
Prava Grada, kao člana Udruge su birati i biti biran u sva tijela Udruge, sudjelovati u
radu Udruge i njezinih tijela, Skupštine i Upravnog odbora, odlučivati, u skladu sa Statutom,
o svim pitanjima u vezi s radom i aktivnostima Udruge, predlagati pokretanje aktivnosti i
projekata, predlagati rasprave i rješavanje pitanja od značaja za gradove, pratiti ostvarivanje
svih odluka tijela Udruge, sudjelovati u radu stručnih radnih skupina te iznositi svoja stajališta
i mišljenja pred tijelima Udruge.

IV.
Obveza je Grada redovito plaćati godišnju članarinu.

V.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pule za potpisivanje svih dokumenata i akata
potrebnih za pristupanje u članstvo Hrvatske udruge povijesnih gradova.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“
Grada Pule.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE

Grad Dubrovnik pokrenuo je inicijativu za osnivanje Hrvatska udruge povijesnih
gradova (HUPG) – nacionalne udruge gradova i dijelova grada koji imaju kulturno-povijesno
naslijeñe, a na osnovi modela Europske udruge povijesnih gradova i regija (EAHTR).
Članom udruge može postati grad ili dio grada koji ima prepoznatljivu povijesnu
jezgru s iznimnim arhitektonskim naslijeñem i karakteristikama.
Kulturno-povijesni gradovi diljem Hrvatske i Europe popularne su turističke
destinacije, što donosi odreñene prednosti prvenstveno zbog toga što je takva vrsta turizma
glavni pokretač obnove i napretka naslijeña i utječe na održivo upravljanje, zaštitu i obnovu
naših gradova sa svojim specifičnim potrebama. Hrvatska udruga povijesnih gradova je prava
platforma za promicanje interesa hrvatskih povijesnih gradova i potreba njihovih grañana, kao
i razmjena gledišta i iskustava stručnjaka koji se bave kulturnim naslijeñem, predstavnika
lokalne samouprave, znanstvenika i turističkih djelatnika.
Ciljevi osnivanja udruge su: uspostavljanje nacionalne suradnje na području zaštite
spomenika, gradova, kulturnog naslijeña, narodnih običaja i folklora, sudjelovanje u
promidžbama vezanim uz hrvatsko kulturno-povijesno naslijeña, korištenje dosadašnjih
iskustava o svim aspektima zaštite i očuvanja kulturno-povijesnog naslijeña, promicanje
zakona koji bi zaštitili kulturno povijesno naslijeñe, podizanje javne svijesti o važnosti i
vrijednosti kulturno-povijesnog naslijeña, postižu putem konferencija, seminara, radionice,
kulturnih manifestacija, suradnjom sa sveučilištima i drugim znanstvenim institucijama,
sudjelovanja u europskim projektima.
Za članstvo u Udruzi predviñena je godišnja članarina koja ovisi o broju stanovnika
pojedinog grada, a za grad Pulu bi, po uzoru na Europsku udrugu povijesnih gradova,
iznosila oko 250,00 EURA godišnje.
Slijedom navedenog, predlaže se prihvaćanje inicijative Grada Dubrovnika za
pristupanje Grada Pule Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova, te se ovlašćuje Gradonačelnika
Grada Pule za realizaciju predložene Odluke.

PROČELNIK
Bernard Zenzerović. v.r.

