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O Puli...O Puli...

• grad na 7 brežuljaka, smješten na jugozapadnom kraju Istarskog poluotoka

• površina: 5.165 ha (od čega 4.150 ha na kopnu i 1.015 ha na moru)

• stanovništvo: 57.460 (popis 2011.)• stanovništvo: 57.460 (popis 2011.)

• 8. grad po veličini u Republici Hrvatskoj



• povijest Pule duža više od 3000 godina

• prava gradska povijest započinje s Rimljanima

• Austro-ugarska: glavna baza austrijske ratne mornarice• Austro-ugarska: glavna baza austrijske ratne mornarice

• dvije su najznačajnije gospodarske djelatnosti: industrija, odnosno

brodogradnja, i turizam



Pula Pula –– Grad LiderGrad Lider

• Grad lider u komunikaciji i uvoñenju novih tehnologija u svakodnevni rad 

• Primjer ostalim gradovima u Hrvatskoj

• Grañani u središtu interesa – Uprava na potpunoj usluzi svojim grañanima



• sustav javnog informiranja, koji služi za raspršivanje vijesti i audio-vizualnih 

sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave najširih slojeva stanovništva u 

Hrvatskoj

Mediji i njihov utjecaj u društvuMediji i njihov utjecaj u društvu

Hrvatskoj

• Medije možemo podijeliti u dvije grupe:

• po načinu prenošenja informacija 

• po vrsti informacije koju nam prenose



• Radio (Radio Istra, Radio Maestral, Radio Pula, 

Soundset)

• Televizija (TV NOVA, TV Istra, RTL, Nova TV i HRT)

Mediji po načinu prenošenja informacijaMediji po načinu prenošenja informacija

• Televizija (TV NOVA, TV Istra, RTL, Nova TV i HRT)

• Novine,časopisi i druge tiskovine (Glas Istre, La voce 

del popolo, Il Piccolo)

• Internet (web portali: www.regionalexpress.hr, 

www.istarski.hr, www.pula.hr)

S medijima komuniciramo putem objava, poziva, 

priopćenja … a sve u svrhu dobre meñusobne 

interakcije i informiranja javnosti. 



www.pula.hrwww.pula.hr

• krajem 2009. godine puštena u rad nova 

web stranica (www.pula.hr) koja je uz 

poboljšanje dostupnosti informacija i 

transparentnosti, grañanima  donijela i 

FacebookFacebook profil pulskog profil pulskog 
gradonačelnikagradonačelnika

transparentnosti, grañanima  donijela i 

neke nove usluge

• Jedan od najutjecajnijih medija u Puli

• 2012. godine u odnosu na 2011., bilježi 

se porast posjećenosti od čak 36%!



Naslovnica web stranice s Naslovnica web stranice s 
početnim izbornicimapočetnim izbornicima



Grad Pula Grad Pula –– prijatelj djeceprijatelj djece



Grad Pula Grad Pula –– prijatelj djeceprijatelj djece

Pula službeno postala Grad prijatelj djece  
(22. studeni 2011.)



Grad Pula Grad Pula –– prijatelj djeceprijatelj djece

Na ulazu u grad postavljene tabele 
“Grad Pula - Prijatelj djece”
(30. prosinac 2011.)



Dječje gradsko vijeće Dječje gradsko vijeće 
Grada PuleGrada Pule



Dječje gradsko vijeće Dječje gradsko vijeće 
Grada PuleGrada Pule

20. studenog 2012. u 

gradskoj vijećnici 

pulske Komunalne pulske Komunalne 

palače konstituirano je  

Dječje gradsko vijeće 

Grada Pule. Na 

njihovoj prvoj sjednici 

izabran je prvi pulski 

dječji gradonačelnik 

Mario Tomašić.



Dječje gradsko vijeće Dječje gradsko vijeće 
Grada PuleGrada Pule

• Predstavnici Dječjeg Gradskog vijeća 
posjetili NP Brijuni 

(24. studenog 2012.) 

• Školarci prvi iskušali led klizališta na 
Verudeli 

(6. prosinac 2012.)

• Tomašić utvrdio plan rada DV za 2013. s 
predstavnicima gradske uprave 

(18. siječanj 2013.)

• Održana druga sjednica pulskog Dječjeg 
gradskog vijeća

(11. veljače 2013.)



Dječje gradsko vijeće Dječje gradsko vijeće 
Grada PuleGrada Pule

• Pulsko dječje gradsko vijeće o pravima 
djece u Hrvatskoj

(4. ožujak 2013.) 

• Projekt pulskog Dječjeg vijeća najbolji u 
HrvatskojHrvatskoj

(20. travanj 2013.)

• Predstavljen projekt „Dijete u galeriji“

(3. svibanj 2013.)

• Zamjenica pulskog gradonačelnika primila 
članove Dječjeg gradskog vijeća

(11. listopad 2013.)



Dječje gradsko vijeće Dječje gradsko vijeće 
Grada PuleGrada Pule

• Održana prva humanitarna čajanka Dječjeg 
gradskog vijeća

(17. travanj 2014.) 

• Članovi DGV-a snimili spot s Pulskom 
filmskom tvornicomfilmskom tvornicom

(24. travanj 2013.)

• Prezentirani video spotovi pulskog Dječjeg 
gradskog vijeća

(25. srpanj 2013.)

Link na video materijal:

http://www.pula.hr/uprava/uprava/gradsko-vijece/djecje-

gradsko-vijece/video-materijal/



Hvala na pažnji!Hvala na pažnji!Hvala na pažnji!Hvala na pažnji!


