
                                
 REPUBLIKA HRVATSKA 

 ISTARSKA ŽUPANIJA 

 GRAD POREČ - PARENZO 

       CITTÀ DI  POREČ - PARENZO                

                      Gradsko vijeće  

KLASA: 011-01/20-01/34 

URBROJ: 2167/01-07-20-1 

Poreč-Parenzo,  22.04.2020.   
 

 Na temelju članka 50. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo", broj 2/13 i 10/18) i uputa Ministarstva uprave o načinu održavanja sjednica 

predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, KLASA: 023-01/20-01/114 URBROJ:515-

05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, u uvjetima epidemiološke situacije u vezi bolesti 

COVID-19, sukladno odlukama Stožera  civilne zaštite Republike Hrvatske, sazivam 33. 

sjednicu 

 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA POREČA-PARENZO  

za 

 

30.04. 2020. godine u  10,00 sati  

Sjednica će se održati na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem 

elektroničke pošte 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

1. Odluka o smanjenju plaćanja zakupnine za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. 

godine kao mjere za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih 

koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo  

(Izvjestitelj: Đulijano Petrović) 

2. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja 

negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo 

Grada Poreča-Parenzo (Izvjestitelj: Marino Poropat) 

3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake 

k.č. 4551/4 k.o. Poreč 

(Izvjestitelj: Đulijano Petrović) 

4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake 

k.č. 4680/9 k.o. Poreč 

(Izvjestitelj: Đulijano Petrović) 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava političkim 

strankama i članovima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo izabranih s liste 

grupe birača iz Proračuna Grada  Poreča-Parenzo u 2020. godini 

(Izvjestiteljica: Morena Mičetić Fabić) 

 

 

 

 

 



 

 

 

SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI NA SLJEDEĆI NAČIN: 

 

1. Ovaj poziv s priloženim materijalima  dostavlja se svim vijećnicima i ostalim 

sudionicima sjednice elektroničkom poštom. 

 

2. Svaki vijećnik ODMAH odgovara slanjem elektroničke pošte  natrag na adresu sa 

koje je primio poziv i svima ostalima (na način da „odgovori  svima“ na primljeni 

email) čime potvrđuje da je primio poziv s materijalima, te eventualno predlaže 

izmjene dnevnog reda. 

 

3. Nakon očitovanja vijećnika o zaprimanju poziva  i utvrđivanja sudjelovanja većine 

vijećnika,  predsjednik Vijeća će utvrditi konačan dnevni  red  i, dana 30.04.2020. u 

10,00 SATI,  poslat će poruku da ZAPOČINJE SJEDNICA, nakon čega svaki 

vijećnik elektroničkom poštom javlja da prisustvuje sjednici (na način da „odgovori  

svima“ na primljeni email). Potom se utvrđuje i objavljuje kvorum, te se otvara  

„RASPRAVA“  po dnevnom redu i određuje  rok do kojega  vijećnici elektroničkom 

poštom mogu dostaviti  eventualne prijedloge po točkama dnevnog reda.  

 

4. Vijećnici dostavljaju eventualne prijedloge po točkama dnevnog reda slanjem 

elektroničke pošte  natrag  na adresu sa koje je poslan email „RASPRAVA“ i svima 

ostalima  (na način da „odgovori svima“ na primljeni email), u jednoj email poruci. 

 

5. Gradonačelnik, kao predlagatelj odluka Gradskog vijeća će svim sudionicima 

sjednice poslati očitovanje da li prihvaća ili ne prihvaća prijedloge. 

 

6. Nakon toga, predsjednik Gradskog vijeća objavljuje da je rasprava završena 

(emailom „ZATVARANJE RASPRAVE“)  i daje na glasovanje konačan prijedlog 

odluka iz dnevnog reda slanjem emaila „GLASOVANJE“, u priloženoj tabeli za 

glasovanje. 

 

7. Vijećnici GLASUJU  slanjem elektroničke pošte  natrag na adresu sa koje je poslan 

email „GLASOVANJE“ i svima ostalima  (na način da „odgovori svima“ na 

primljeni email)  u jednoj email poruci, s priloženom tabelom za glasovanje, u 

kojoj navode da li su  ZA, PROTIV ili SUZDRŽANI za donošenje odluka. 

 

8. Nakon glasovanja vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća svima objavljuje rezultate 

glasovanja i zaključuje sjednicu. 

 

 

Molim vijećnike i ostale sudionike sjednice da se pripreme za ovakvo održavanje 

sjednice, te da raspravu i dopisivanje ne opterećuju bez potrebe, obzirom da se 

radi o hitnim i izvanrednim okolnostima i mjerama.   

 
 

 Vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa, sukladno odlukama Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske, 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo, 

održat će se na daljinu, izjašnjavanjem  vijećnika putem elektroničke pošte, pa nije moguće 

prisustvovanje  novinara i snimanje, te prijenos sjednice na gradskim internetskim stranicama. 



 Javnost sjednice osigurat će se svim ostalim propisanim i raspoloživim sredstvima, 

kao što je objava dnevnog reda s materijalima na gradskim internetskim stranicama, davanjem 

naknadnih priopćenja, objavom  odluka sa sjednice  i  drugačije po potrebi. 

 

 
                      PREDSJEDNIK 

                     GRADSKOG VIJEĆA 

                                            Adriano Jakus, v.r. 

 

 

 


