O konferenciji
Sigurna svakodnevica osnovna je potreba s ključnim utjecajem na ocjenu kvalitete
života u svakoj lokalnoj zajednici. Hrvatska udruga povijesnih gradova (HUPG) i
International Police Association – Regionalni klub IPA splitsko dalmatinska ( IPA SD
), organiziraju skup stručnjaka, znanstvenika, praktičara sa iskustvima u organizaciji i
unaprjeđenju sigurnosti kao obavezne sastavnice kvalitetnijeg življenja, posebno u
sredinama sa prepoznatljivim arhitektonskim i povijesnim naslijeđem. Brojni su
primjeri rizika i neprihvatljivih događaja koji izravno napadaju sigurnost same kulturne
baštine, nanose materijalne štete, ugrožavaju zdravlje i imovinu gostiju i domaćina.
Nasuprot tomu, postoje vrijedne ideje i praksa koja pomaže očuvati vrijednosti
povijesnog nasljeđa, potaknuti održivi razvoj utemeljen na suživotu prošlosti i
današnjice vodeći pri tom računa o sigurnosti sviju. Glavna odrednica središnje teme
okupljanja planiranog u vremenu od 30. ožujka do 1. travnja 2017. u Splitu, sadržana
je u naslovu: „Sigurnost povijesnih gradova“.
…

Koji su to suvremeni izazovi sigurnosti, posebice sa aspekta rizika za kulturnu i
povijesnu baštinu starih gradova u uvjetima turističke ekspanzije, okupljanja građana
i gostiju, različitih djelatnosti u gradskim jezgrama i sl?
…
Kakav je odgovor struke i lokalne zajednice na ove izazove, što u praksi zaista
donosi uspjeh, kako planirati, organizirati i upravljati događanjima u interesu
promidžbe, gospodarskog napretka i smislenog korištenja resursa u sigurnim
uvjetima?
…
Kakva i kako partnerstva na lokalnoj razini pomažu osigurati suživot povijesti i
izazova modernog doba?
…

Kome je namijenjen ovaj skup?








Županima, gradonačelnicima, načelnicima općina
Turističkim djelatnicima
Stručnjacima iz polja sigurnosti i prevencije kriminaliteta
Predstavnicima stručnih službi lokalne uprave i samouprave (komunalni redari, prometni
redari, i dr.)
Zastupnicima i predstavnicima građana u odborima, kotarevima, vijećima
Predstavnicima žurnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć, zaštita i spašavanje)
Predstavnicima udruga građana i strukovnih udruga




Članovima lokalnih partnerstava za sigurnost:Vijeća za prevenciju kriminaliteta, Odbora za
sigurnost, Savjeta za sigurnost prometa
Uposlenicima tvrtki privatne zaštite i osiguravateljskih kuća

…
dr. Peter E. Tarlow, SAD
Osnivač i predsjednik američke udruge Tourism & more

Dr. Peter E. Tarlow poznati je govornik i stručnjak specijaliziran na području utjecaja
kriminala i terorizma na turističku industriju, upravljanje rizicima u turizmu te kao
gospodarski razvoj. Od 1990. godine, Tarlow drži kolegije na temu turizma, kriminala
i turizma namijenjene policijskim snagama i sigurnosnim turističkim profesionalcima
diljem svijeta.

Stephane Tijardovic, Francuska
Regionalni ataše za unutarnju sigurnost pri Francuskom veleposlanstvu u RH

Glavni policijski savjetnik, magistar prava, nositelj kolegija "Pravo sigurnosti
kiberprostora" na Visokoj školi za telekomunikacije (ENST) u Parizu. Nositelj odličja
Medalja časti Nacionalne policije i Vitez Legije časti

Stewart Brinn, Engleska
Glavni policijski inspektor, Lincoln

Na mjestu inspektora odradio je mnoštvo uloga, uključujući intervencije u Odjelu za
komunikacije prije rada na provedbi inicijative Sigurniji pritvor za policijsku službu u
Lincolnshireu. Po promaknuću u glavnog inspektora radio je na Kriminalnoj pravdi,
primjenjujući elektroničke baze podataka i Jednostavniji proces pri kaznenim
progonima. Prešao u odjel Operacije unutar policijske službe Lincolnshirea,

odgovoran za pododjele Oružana policija, Prometna policija, Javni red i vatreno
oružje. U 2014. godini, preuzeo ulogu Glavnog okružnog inspektora u Lincolnu te
upravlja intervencijama i ophodnjama po gradskim četvrtima.
Obučeni zapovjednik taktičke primjene vatrenog oružja i zapovjednik srednjeg
(srebrnog) odjela za javni red, upravljao velikim događajima poput božićne tržnice u
Lincolnu, nogometnih utakmica, prosvjednih marševa.

Saša Kuhar, Slovenija
Asistentica na Fakultetu za sigurnosne studije u Mariboru

Saša Kuhar, istraživačica i asistenta na odsjeku za kriminologiju na Fakultetu za
kriminalistiku i sigurnost Sveučilišta u Mariboru, Slovenija. Trenutno pohađa doktorski
studij. Tema njezine doktorske disertacije jest kriminal vezan za umjetnine.

Serge Morin, Kanada
Zapovjednik Odjela za operativnu podršku policije, Quebec, Kanada

Odgovoran je za operativno planiranje i upravljanje, hitnu i operativnu podršku, te
kemijske, biološke, radiološke i nuklearne rizike Policijske službe grada Quebeca.
Također je služio kao direktor Plana reforme i restrukturiranja Haićanske nacionalne
policije te kao zapovjednik Jugoistočnog odjela tijekom mirovne misije Ujedinjenih
naroda.

Rand Eppich, Španjolska
Arhitekt i projektni menadžer, Madrid, Španjolska

Arhitekt i voditelj projekata fokusiranih na ekonomski razvoj kroz kulturnu baštinu.
Vodio je razne razvojne projekte Ujedinjenih naroda, Europske unije i Inter američke
banke za razvoj. Ima bogato međunarodno predavačko iskustvo, a trenutno piše
doktorsku disertaciju na temu lokalnog ekonomskog razvoja kroz upravljanje
kulturnom baštinom na Tehničkom fakultetu u Madridu.

Zeynep Gul Unal, Turska

Generalna tajnica ICOMOS ICORP Međunarodnog vijeća za kulturne spomenike/
Međunarodni znanstveni odbor za procjenu rizika. Njen rad i studije fokusirane su na
upravljenje i zaštitu kulturne baštine od nepovoljnog vanjskog djelovanja (prirode i
čovjeka) te stvaranje održivog razvoja.

Alen Ostojić, Hrvatska
Predsjednik Savjeta za urbanu sigurnost Grada Zagreba

Voditelj programa menadžmenta sigurnosti na Fakultetu političkih znanosti u
Zagrebu. Autor i suautor je 10 stručnih priručnika iz područja korporativne, privatne i
urbane sigurnosti. Inicijator je, osnivač i predsjednik u trećem mandatu Hrvatske
udruge menadžera sigurnosti. Predsjednik je Savjeta za urbanu sigurnost Grada
Zagreba i gradski zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Slobodan Marendić, Hrvatska
Glavni policijski savjetnik, Split

Slobodan Marendić, glavni policijski savjetnik, na različitim policijskim poslovima u
Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj od 1991. god. Sudjelovao na više stručnih
konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu (Sigurnost gradova, Sigurnost turizma,
Menadžment i sigurnost, Partnerstvo za sigurniju svakodnevicu, Europski forum za
urbanu sigurnost u Parizu, Prevencija kriminaliteta u EU u Irskoj i dr.) Autor više
stručnih i znanstvenih radova u godišnjem zborniku konferencije Menadžment i
sigurnost, na teme prevencije kriminaliteta i policije u zajednici. Predsjednik je
regionalnog kluba International Police Association – Splitsko dalmatinska od 2012.

Marko Doljanin, Hrvatska
Načelnik policijske postaje Trogir

Policijski službenik od 1995. god. Imeđu ostalog obavljao poslove pomoćnika
načelnika Policijske postaje Makarska, policijskog službenika za prevenciju
kriminaliteta u PU splitsko - dalmatinskoj te načelnika Policijske postaje Trogir.
Osnivač i član brojnih vijeća za prevenciju na području Dalmacije te autor više
preventivnih projekata na području socijalne i situacijske prevencije.

Antun Krešimir Buterin, Hrvatska
Menadžer poslovnog razvoja, Hikvision

Novinar s gotovo 20 godina iskustva, dugogodišnji urednik jedinog hrvatskog
časopisa o sigurnosti, pokretač i autor istraživanja o sigurnosti najvećih hrvatskih
gradova te pokretač više sigurnosnih konferencija, sudionik brojnih stručnih skupova
u zemlji i inozemstvu, već dvije godine radi za uglednu međunarodnu korporaciju
Hikvision, najvećeg svjetskog proizvođača videonadzornih kamera, gdje povezuje
prikupljeno znanje s najsuvremenijim tehnologijama.

Paško Ugrina, Hrvatska
Policijski savjetnik - Voditelj Odjela prevencije, PU Splitsko-dalmatinske

Ugrina Paško rođ.1966. godine u Splitu. Policijski savjetnik - Voditelj Odjela
prevencije, PU Splitsko-dalmatinske. Djelatnik MUP-a RH od 1992. godine. Član je
Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Splita. Nositelj većeg broja projektnih
aktivnosti iz područja prevencije ciljanih KD, asocijalnog ponašanja, osobne
sigurnosti, situacijske prevencije i sigurnosti u turizmu. Dionik je znanstvenih
istraživanja te autor programskih strategija iz područja sigurnosti u zajednici te je
sudjelovao u međunarodnoj razmjeni prenošenja pozitivne prakse i upoznavanja sa
standardima postupanja u kriminalističkoj prevenciji i prevenciji sigurnosnih rizika.
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Lokacija: Hotel Le Meridien Lav, Split, Hrvatska
31. ožujka
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9:30

Prijem sudionika/registracija

10:00

Pozdravni govor i otvaranje konferencije

10:30 – 11:00 „New York, Baltimore, i Philadelphia –
arhitektura, turizam i sigurnost u praksi“

dr.sc. Peter E. Tarlow
„Tourism & More“, New York,
SAD
11:15 – 11:45 „Sigurno upravljanje velikim događajima na
Serge Morin, zapovjednik, Odjel
lokaciji svjetske kulturne baštine - Stari Quebec“ za operativnu podršku policije,
Policijska služba Grada Quebeca,
Kanada
12:00 – 12:30 Kava i zakuska
12:30 – 13:00 „Kriminalitet na štetu umjetnina i kulturne
baštine – pojavni oblici i mjere prevencije “

Saša Kuhar, mag. sigurnosnih
studija, asistentica, Odsjek za
kriminalistiku, Sveučilište u
Mariboru, Slovenija

13:15 – 13:45 „Božićni sajam u povijesnoj jezgri Lincolna –
sigurnost posjetitelja i sudionika“

Stewart Brinn, glavni policijski
inspektor, Lincoln, Velika Britanija

14:00 – 14:30 „Vandalski grafiti – suvremeni problem
povijesne gradske jezgre“

Alen Ostojić, predsjednik Savjeta
za urbanu sigurnost Grada
Zagreba, Hrvatska
Antun Krešimir Buterin,
menadžer poslovnog razvoja,
Hikvision, Hrvatska

14:45 – 15:15 „Videonadzor osjetljivih lokacija“

16:00

Izlet do povijesnog Klisa

16:30
20:30
22:00

Domjenak, Općina Klis
Svečana večera, Hotel Le Meridien Lav
Zabavni program, glazba uživo, Hotel Le
Meridien Lav

* Osigurano simultano prevođenje hrvatski-engleski
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1. travnja
09:00 – 09:30 „Kulturno nasljeđe – izazovi sigurnosti“

prof. dr. Zeynep Gul Unal,
generalni tajnik, ICOMOS ICORP,
Turska

09:45 – 10:15 "Povijesne jezgre i pitanje sigurnosti od požara:
studija slučaja UNESCO Sighisoara, Rumunjska"

Ioan Feodor Pascu, Upravitelj
baštine, UNESCO-ov odjel za baštinu,
Gradska uprava Sighisoara,
Rumunjska

10:30 – 11:00 „Iskustvo Pariza prije i nakon terorističkog
napada“

Stéphane Tijardovic, regionalni
Ataše za unutarnju sigurnost pri
Francuskom veleposlanstvu u RH,
Zagreb, Hrvatska

11:15 – 11.45 Pauza za kavu
11:45 – 12:15 „Gospodarske implikacije sigurnih povijesnih Rand Eppich, Arhitekt i projektni
gradova“
menadžer, Madrid, Španjolska
12:30 – 13:00 „Modeli partnerstva za sigurniju lokalnu
zajednicu“

Slobodan Marendić, načelnik, PU
Splitsko – dalmatinska, Split,
Hrvatska, IPA SD
Marko Doljanin, načelnik, PP
Trogir, Hrvatska, IPA SD
Paško Ugrina, voditelj Odjela
prevencije, PU Splitskodalmatinske

13:15 – 13:45 Rasprava i pitanja sudionika
14:00

Ručak

* Osigurano simultano prevođenje hrvatski-engleski

Održana prva međunarodna konferencija „Sigurnost
povijesnih gradova“ 31.3 i 1.4. 2017.

Na službenom otvaranju konferencije nazočili su predstavnici Ministarstva kulture,
Ministarstva turizma, Ministarstva unutarnjih poslova, Županijskog državnog
odvjetništva i Hrvatskog sabora. Uz predstavnike organizatora, Jakova Vetmu
(HUPG) i Slobodna Marendića (IPA SD) nazočnima su se obratili i Radoslav
Bužančić (ispred Ministarstva Kulture), Ivo Bašić (ispred Ministarstva turizma)
te dožupan Ante Šošić.
Konferencija je bila iznimno posjećena, te prema prvim reakcijama sudionika (iz
Hrvatske, ali i drugih susjednih te ostalih europskih zemalja) ispunila je sva njihova
očekivanja što daje dodatni poticaj da ovo neće biti i posljednja konferencija te su već
krenuli dogovori za organiziranjem ovog skupa i iduće godine.
Osim predavanja, sudionici su uživali i u prekrasnom pogledu sa Kliške tvrđave gdje
su imali domjenak prvog dana konferencije. Na gala večeri 31.3. u opuštenoj
atmosferi uživali su uz glazbeni sastav a posljednji dan, nakon predavanja imali su
priliku ručati uz prekrasan pogled i ambijent terase hotela Le Meridien Lav.
Jakov Vetma, predsjednik HUPG i načelnik Općine Klis
„Znamo koliko turizam utječe na BDP. Nažalost, često reagiramo kada se dogodi
nešto, ovdje se radi o prevenciji, o razmišljanjima kako zaustaviti ono što bi se
eventualno moglo dogoditi.
Sretan sam što smo ovom konferencijom predstavili Hrvatsku kao neosporno sigurnu
destinaciju, Hrvatsku udrugu povijesnih gradova kao dobrog suorganizatora i moj Klis
kao povijesni grad bogate prošlosti spremnog za ljepšu budućnost.“

Dr.Peter E.Tarlow, osnivač udruge Tourism&More
“ Od trenutka od kada sam sletio u Hrvatsku, ljudi nisu mogli biti ljubazniji. U turizmu
su jedna od najvažnijih stvari ulazak i izlazak iz zemlje, granični prijelazi i policija na

njima, to su prve osobe koje nas dočekaju i zadnje koje nas isprate. Prva stvar koju
radiš ako želiš biti uspješna turistička zemlja je utrenirati, osposobiti i imati prikladnu,
ali ljubaznu i simpatičnu graničnu policiju.
– Hrvatska treba promovirati dobar rad svoje policije. Činjenica je da što si dalje
otputovao od mjesta boravka, to se ugodnije osjećaš kad vidiš policiju. Daleko od
kuće policija turistu postaje jako važna. Policiju ne treba gledati samo kao one koji
rješavaju zločine, nego kao proaktivnu organizaciju koja osigurava da ću tamo gdje
sam stigao kao gost biti siguran.
Kanada odlično promovira svoju policiju, isto radi i Izrael. Ako lokalna zajednica
surađuje dobro s policijom, to rezultira uspjehom. Ali, morate promovirati svoju
policiju. To znači da ih treba dobro platiti i trenirati.”

Slobodan Marendić, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske i
predsjednik IPA SD
“ Što se tiče konkretne situacije u nas, osim našeg lokalnog kriminaliteta koji je u
standardnom broju kao i svake godine, ne trebamo se hvaliti, ali možemo reći da smo
sigurna destinacija. Hrvatska policija je pokazala u zadnjih 25 godina u turističkoj
sezoni i kroz projekte usklađene s EU i kroz rad naš, sposobna odgovoriti na izazov
suvremenih rizika. Trudimo se podignuti razinu usluge i turistima i domaćima i da to
bude u skladu s europskim standardima, ali i s onim što je naš čovjek navikao, a to je
da iza 22 sata bez problema može prošetati Rivom.”

