
Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola a ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 
16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Pula-Pola, 
dr.sc. Filip Zoričić prof., objavljuje 

JAVNI POZIV

za  predlaganje kandidata za članice i članove Partnerskog vijeća urbanog područja 
Pula zbog sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja urbanog područja Pula 2021-
2027.

I.

Grad Pula-Pola, prema odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 
147/14, 123/17, 118/18), kao nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja osniva 
partnersko vijeće za urbano područje Pula (u nastavku: Partnersko vijeće) sukladno Uredbi o  
osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15, u nastavku: 
Uredba).

II.

Uz Grad Pula-Pola, kao središta urbanog područja, u sastav urbanog područja Pula prema 
konačnom prijedlogu ulaze Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Fažana, Općina 
Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat. 

Nakon ustrojavanja urbanog područja, Zakon je propisao obvezu izrade Strategije razvoja 
urbanog područja, koja predstavlja temeljni strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i 
prioriteti razvoja za urbano područje. Nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja je 
sukladno Zakonu za urbano područje Pule, Grad Pula-Pola kao grad koji je središte urbanog 
područja.

III.

Partnersko vijeće za urbano područje Pula osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem 
utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata 
za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja. te obavljanja drugih poslova u 
skladu sa Uredbom. Članovi partnerskog vijeća za urbano područje doprinose strateškom 
planiranju razvoja urbanog područja, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade 
i provedbe razvojne strategije. Članovi partnerskog vijeća za urbano područje imenuju se za 
razdoblje trajanja strategije razvoja urbanog područja. Član partnerskog vijeća ima zamjenika 
koji zamjenjuje člana u slučaju njegove spriječenosti. 

Od članova partnerskog vijeća očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog 
planiranja, sudjelovanje na sjednicama partnerskog vijeća tijekom pripreme strategije 
razvoja urbanog područja, i nakon donošenja na predstavničkom tijelu, doprinos u nadzoru i 
praćenju provedbe strategije razvoja urbanog područja.



IV.

Sastav Partnerskog vijeća čine predstavnici:
1. svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje;
2. županije i regionalnog koordinatora;
3. drugih javnih tijela čije je sudjelovanje značajno za razvoj urbanog područja;
4. visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te 
istraživačkih centara;
5. gospodarskih i socijalnih partnera, uključujući istaknute organizacije gospodarskih i 
socijalnih partnera te predstavnike gospodarskih i obrtničkih komora ili poslovnih udruženja 
iz urbanog područja;
6. organizacija civilnog društva, posebno iz područja zaštite okoliša, promicanja socijalne 
uključenosti, jednakosti među spolovima i nediskriminacije, zaštite prava nacionalnih manjina 
uzimajući u obzir geografsku i tematsku pokrivenost, sposobnost upravljanja, stručnost i 
inovativne pristupe.

Članovi partnerskog vijeća za urbano područje doprinose strateškom planiranju razvoja 
urbanog područja, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe 
razvojne strategije.

V.

Pozivaju se zainteresirani kandidati tijela istaknutih u točkama 3., 4., 5. i 6. u glavi IV. ovog 
Javnog poziva da, do 10. rujna 2021. godine, podnesu prijedloge za imenovanje članice ili 
člana odnosno njihovih zamjena za Partnersko vijeće.

Prijedlog  za imenovanje članice/člana za Partnersko vijeće treba sadržavati:
- naziv predlagatelja,
- kratak opis djelatnosti predlagača,
- ime i prezime osobe koja se predlaže za članicu/člana Partnerskog vijeća,
- ime i prezime osobe koja se predlaže kao zamjena za članicu/člana Partnerskog vijeća.

Prijedlozi za imenovanje se dostavljaju u elektronskom obliku na e-mail: pisarnica@pula.hr U 
popratnom e-mail-u predlagatelj u naslovu (subject) upisuje: Prijedlog imenovanja za 
Partnersko vijeće, i referirati se na KLASA: 023-01/21-01/536 

VI.

Po zaključenju ovog javnog poziva, Gradonačelnik Grada Pula-Pola, će temeljem pristiglih 
prijedloga imenovati članove Partnerskog vijeća sukladno načelu ravnomjerne 
predstavljenosti partnera iz svih jedinica koje čine urbano područje pri čemu ni jedan sektor 
ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću.
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VII.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Grada Pula-Pola.  

Sve eventualne informacije u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za 
lokalnu samoupravu, Odsjeku za provedbu ITU mehanizma putem e-maila itu@pula.hr.

Gradonačelnik Grada Pula-Pola

dr.sc. Filip Zoričić prof.

KLASA:023-01/21-01/536
URBROJ:2168/01-01-01-0371-21-3
Pula, 23.08.2021
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