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PREDMET: Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule
u 2011. godini (Herman Buršić)
- dostavlja se

Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule, temeljem članka 6. Odluke o
radnim tijelima Gradskog vijeća (“Službene novine” Grada Pule br. 4/97 i 6/00), razmotrio je
prijedloge kandidata za dodjelu nagrada, priznanja i počasti Grada Pule te je utvrdio Prijedlog
Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2011. godini.
Utvrñeni prijedlog akta dostavljamo vam na nadležno postupanje.
U radu Vijeća će u ime Odbora sudjelovati Jadranka Černjul, predsjednica Odbora,
Marijan Mužinić, potpredsjednik Odbora.

Prilog: spis

PREDSJEDNICA ODBORA
Jadranka Černjul v.r.

Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br.
07/09 i 16/09), u vezi članka 3. Odluke o dodjeli nagrada, priznanja i počasti Grada Pule
(“Službene novine” Grada Pule br. 8/98 i 2/00), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici
održanoj dana __________ 2011. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli Nagrade Grada Pule
u 2011 godini

I
U znak javnog priznanja NAGRADOM GRADA PULE nagrañuje se
HERMAN BURŠIĆ prof.
- za dugogodišnji znanstveni i stručni rad kojim je dao značajan doprinos razvitku i
ugledu grada Pule
II
Nagrada Grada Pule uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana
Grada Pule – 5. svibnja.
Dobitniku nagrade dodjeljuje se rješenje o dodijeli nagrade te novčana nagrada u
iznosu šest prosječnih mjesečnih plaća u Gradu Puli u tekućoj godini.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Grada Pule.

Klasa: 021-05/11-01/
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE
Nagrada Grada Pule sukladno članku 3. Odluke o dodjeli nagrada, priznanja i počasti
Grada Pule (“Službene novine” br. 8/98 i 2/00) dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su
svojim višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapreñivanju gospodarstva, znanosti,
kulture, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite
čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći dali značajan doprinos razvitku i
ugledu Grada.
Dobitniku Nagrade Grada Pule dodjeljuje se, temeljem članka 3. stavka 2. Odluke, i
rješenje o dodjeli novčanog iznosa nagrade u iznosu šest prosječnih mjesečnih plaća u Gradu
Puli u tekućoj godini.
Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Pule u 2011. godini
objavljen je dana 11. siječnja 2011. godine u dnevnom tisku "Glasu Istre" i "La voce del
popolo", na web portalu Grada Pule, u mjesnim odborima Grada Pule, te na telopu TV
NOVE.
U roku za podnošenje prijedloga kandidata, koji je bio otvoren do 28. veljače 2011.
godine, zaprimljeno je ukupno 14 prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Pule (u prilogu).
Odbor za nagrade, na svojoj sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011. godine, razmotrio je
pristigle prijedloge, obrazloženja i postignuća kandidata predloženih za Nagradu, kao javno
priznanje Grada Pule.
Slijedom analize, cijeneći postignuća svih istaknutih pojedinaca, Odbor je utvrdio
prijedlog da se Nagrada Grada Pule u 2011. godini dodijeli
HERMANU BURŠIĆU, prof., koji je svojim dugogodišnjim znanstvenim i stručnim
radom dao značajan doprinos proučavanju novije povijesti Istre 20.tog stoljeća.
Predlagatelj prof. Hermana Buršića za dodjelu Nagrade Grada Pule je Josip Jurinović
iz Pule, te je podršku prijedlogu dao Gradonačelnik Grada Pule.
Utvrñeni prijedlog Odbor upućuje Gradskom vijeću Grada Pule na nadležno
donošenje.
PREDSJEDNICA ODBORA
Jadranka Černjul, v.r.

PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIJEDLOGA
 NAGRADA GRADA PULE
R.
br.
1.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

Posthumno - pok. DRAGO SUBOTIĆ
- za osobit doprinos i dugogodišnje zasluge u pružanju pomoći
za boljitak MO Veruda, koje je prekinula teška bolest 2000.god.
Bio je učesnik NOR-a, borio se za patriotizam i demokraciju u
razvoju boračke organizacije.
Drago je bio „mali čovjek“; ali je imao veliko srce-kakvih je
danas nažalost malo.

Grupa grañana iz Pule-obitelji:
Marić, Cindrić, Janjanin, Bulf, Vranić,
Šinik, Šverko, Šuica, Čudić, Brajković,
Deskar, Babić, Ćatak i Biberić

2.

ZLATKO KUFTIĆ
- za 30 godina aktivnog i pretežno volonterskog rada u Udruzi
slijepih Istarske županije i drugim institucijama na području
rehabilitacije i zaštite osoba s invaliditetom

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE
ŽUPANIJE–PULA koja ove godine
obilježava 60 godina postojanja Udruge
(22.02.2011.)

3.

ZLATKO KUFTIĆ
- kao gore

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU
NJEGU U KUĆI „ZLATNE RUKE“

4.

HERMAN BURŠIĆ prof.
- za dugogodišnji znanstveni i stručni rad kojim je dao značajan
doprinos proučavanju novije povijesti Istre i grada Pule u XX
stoljeću
ANĐELA LANZA
- za dugogodišnji stručni rad i osobit doprinos razvoju, zaštiti i
unaprijeñenju računovodstvene struke

JOSIP JURINOVIĆ

5.

- Prijedlog podržava:
Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić
- HGK – Županijska komora Pula
- HZ RIF Udruga računovoña i financijskih
djelatnika Istre
- Hrvatska udruga računovodstvenih servisa
Centar za podvodne aktivnosti Pula

6.

ALDO VERBANAC
- za višegodišnji rad i aktivnosti te postignute uspjehe na
unapreñivanju ronilaštva i tehničke kulture čime je dao Prijedlog podržava:
značajan doprinos razvitku i ugledu grada Pule
- Zajednica tehničke kulture Pula

7.

JOSIP ORBANIĆ
VIJEĆE MO ARENA
- za osobit doprinos i predanost društvenom radu, komunalnom
ureñenju grada i hortikulture te očuvanju kulturnog identiteta i
baštine grada Pule

8.

URBIS 72 D.D. PULA
KARLO RADOLOVIĆ
- za osobit doprinos brodograñevnoj industriji, na čelu Uljanika,
kojim je unaprijedio gospodarstvo, razvoj i ugled grada Pule i
naše regije

9.

KARLO RADOLOVIĆ
- kao gore

VIJEĆE MO VIDIKOVAC

10. prof.dr. STJEPAN VUKUŠIĆ, književnik
DRUŠTVO HRVATSKIH
- za osobit doprinos suvremenoj hrvatskoj književnosti i KNJIŽEVNIKA – Istarski ogranak Pula
domaćoj znanosti o jeziku, a naročito o akcentologiji

11

BRANKO BOŠNJAK
Grupa grañana:
- za hrabrost, odlučnost i osobit doprinos miroljubivom Boris Funčić, Dario Mezulić, Božidar
rješavanju ratnih prijetnji u Istri, a posebno očuvanju političke Mezulić, Cvitko Macuka i Mirko Vuković
stabilnosti i ljudskih života grañana Pule u Domovinskom ratu

12. STJEPAN CELIĆ, koreograf i voditelj KUD „Uljanik“
KULTURNO UMJETNIČKO
- za 55 godina uspješnog kulturno-umjetničkog rada kojim je DRUŠTVO ULJANIK PULA
dao značaj doprinos promicanju folklorne tradicije Istre te
ugledu i kulturnom razvoju grada Pule
Prijedlog podržava:
SAKUD (Savez kulturno umjetničkih
društava Grada Pule)
13. ELDA KRAJCAR – PERCAN, pijanistica
HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH
- za 30-togodišnji umjetnički rad i glazbene interpretacije UMJETNIKA, Istarski pododbor Pula
kojima zadivljuje publiku diljem cijelog svijeta, čime je dala
osobit doprinos i zadužila grad Pule
14. doktor RENATO VIDOS
NEJRA SEFER
- za nesebičan humanitarni rad i osobit doprinos na prevenciji,
zaštiti zdravlja naših sugrañana te operativnom liječenju u
domeni kirurgije

