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ZAPISNIK 
 

s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo održane u utorak 31. ožujka 

2020. godine, po hitnom postupku, putem elektroničke pošte, s početkom rada u 14,00 sati. 
 

 Po ovlaštenju predsjednika Gradskog vijeća Adriana Jakusa, sazivanje je 30.03.2020. 

godine izvršio Božo Jelovac, voditelj Odsjeka za stručne poslove Gradskih tijela Upravnog 

odjela za opću upravu i gospodarstvo, dostavom poziva i materijala elektroničkom poštom 

svim vijećnicima i ostalim sudionicima. 

  

 Sjednica je sazvana na temelju članka 50. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni 

glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 2/13 i 10/18), članka 88. stavka 2. Poslovnika o radu 

Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 9/13 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, te 

sukladno odlukama Stožera  civilne zaštite Republike Hrvatske. 

 

 Prijem poziva i materijala e-mailom su potvrdili svi vijećnici i to: 1. Adriano Jakus, 

2. Zoran Zulijani, 3. Gordana Šušljik, 4. Eugen Stanissa, 5. Kristijan Žužić, 6. Dean 

Pauletić, 7. Azeglio Picco, 8. Dejvid Lakošeljac, 9. Zoran Rabar, 10. Goran Gašparac, 

11. Dolores Ghersinich, 12. Slavko Fornažar, 13. Maurizio Zennaro, 14. Dražen Prgić,  

15. Mario Ritoša, 16. Emanuel Rudan  i  17. Idris Sulejmani. 

 

 Vijećnik Maurizio Zennaro, dostavio je sljedeću obavijest: 

 „Poštovani, obavještavam vas da neću sudjelovati u radu 31. sjednice Gradskog 

vijeća iz jednostavnog razloga što je materijal za raspravu poslan dan prije održavanje same 

sjednice, a Poslovnik o radu Gradskog vijeća nalaže da se materijal dostavlja vijećniku 

sedam dana prije održavanja sjednice. Bez obzira na stanje u kojem se nalazimo to ste bili 

dužni predviditi i učiniti.  Mišljenja sam da će rijetko koji vijećnik, možda nitko, pročitati 

radni materijal, a kamo li odgovorno i ozbiljno materijal i proučiti. Sa pravno formalnog 

stajališta 31. sjednica Gradskog vijeća je nezakonito sazvana. Smatram potrebnim da vas 

upozorim  na tu činjenicu.   No, znajući da oni koji predlažu sjednicu Vijeća imaju 

garantiranu većinu glasova i imajući u vidu koliko i kako vladajući uvažavaju mišljenje 

oporbe, uvjeren sam da ćete sve odluke usvojiti i bez moje nazočnosti i da vam moja ne 

nazočnost neće zasmetati. Želim vam ugodan rad.“ 

 

 U radu sjednice sudjelovali su: Loris Peršurić, Gradonačelnik Grada Poreča - 

Parenzo, Nadia Štifanić Dobrilović, zamjenica Gradonačelnika, Elio Štifanić, zamjenik 

Gradonačelnika, Sanja Oplanić, zamjenica Gradonačelnika, Morena Mičetić Fabić, 

pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo, Marino Poropat, pročelnik 

Upravnog odjela za komunalni sustav, Vesna Kordić, pročelnica Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti, Damir Hrvatin, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša,  Darko Saftić, pročelnik Upravnog odjela za financije,  Đulijano Petrović 

Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom i Božo Jelovac, voditelj Odsjeka za 

stručne poslove Gradskih tijela Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo.  

 

_._ 
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 Predsjednik Gradskog vijeća Adriano Jakus je putem elektroničke pošte otvorio 

sjednicu.  

 Naglasio je da je sjednica sazvana po hitnom postupku zbog važnosti i rokova 

donošenja niza odluka o mjerama rasterećenja gospodarstva tijekom trajanja epidemije 

uzrokovane virusom COVID-19, te će se s obzirom na naputke Stožera civilne 

zašite Republike Hrvatske i županije Istarske održati putem e-maila.  

 Utvrdio je da, u skladu s evidencijom o potvrđivanju sudjelovanja na sjednici, od 

ukupno 17 vijećnica/ka, sjednici prisustvuje 16 vijećnica/ka i to: 

 Nakon utvrđivanja kvoruma, konstatirao je da nema zaprimljenih prijedloga za 

izmjenu i dopunu dnevnog reda, te je pozvao vijećnike da se e-mailom izjasne o prihvaćanju 

predloženog dnevnog reda. 

 Nakon zaprimljenih očitovanja o prihvaćanju predloženog dnevnog reda, zahvalio se 

vijećnicima na glasovanju i izvijestio da je vijećnica Dolores Ghersinich telefonskim putem 

javila da zbog poslovnih obaveza nije u mogućnosti sudjelovati u radu sjednice, te je utvrdio 

da u radu sjednice sudjeluje ukupno 15 vijećnika i to: 

 1. Adriano Jakus, 2. Zoran Zulijani, 3. Gordana Šušljik, 4. Eugen Stanissa, 5. 

Kristijan Žužić, 6. Dean Pauletić, 7. Azeglio Picco, 8. Dejvid Lakošeljac, 9. Zoran Rabar, 

10. Goran Gašparac, 11. Slavko Fornažar, 12. Dražen Prgić,  13. Mario Ritoša, 14. 

Emanuel Rudan  i  15. Idris Sulejmani. 

 

 Nakon toga je konstatirao da je za rad sjednice jednoglasno utvrđen sljedeći 

 

D N E V N I  R E D 
 

1. Priopćenje Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo 

 (PRVA FAZA MJERA ZA POMOĆ LOKALNOM GOSPODARSTVU TIJEKOM 

 TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-

 CoV-2) 

2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

3. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

4. Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade 

5. Odluka o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa 

6. Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente 

7. Odluka o odgodi plaćanja naknade za davanje koncesijskog odobrenja u 2020.  

godini 

8. Odluka o smanjenju i odgodi plaćanja zakupnine za mjesec ožujak  kao mjera 

ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na 

gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo 

9. Odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju 

10. Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina  

11. Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Istarske županije 

12. Odluka o  ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 350/5 k.o. 

Dračevac 

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu 

pomorskog dobra – komunalna infrastruktura/podzemni spremnici za 

prikupljanje komunalnog otpada na dijelu k.č. 370 k.o. Poreč 

14. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 4192/4, k.o. Poreč, u 

2568/23723 dijela 
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 Predsjednik Vijeća Adriano Jakus otvorio je raspravu po svim točkama dnevnog 

reda, naglasivši da ista traje do zaključno 16,00 sati, do kada vijećnici mogu dostaviti 

eventualne primjedbe i prijedloge, na koje će očitovanje dati Gradonačelnik, odnosno 

nadležni pročelnici po njegovom nalogu.  

 Napomenuo je vijećnicima da u jednom e-mail-u dostave raspravu taksativno po 

svakoj točci dnevnog reda. 

 Izvijestio je da je vijećnik Goran Gašparac dostavio četiri amandmana i to po jedan 

amandman na prijedlog odluka pod točkama 6., 7., 8. i 10., o kojima će se očitovati 

Gradonačelnik, te da će nakon rasprave uslijedi glasovanje. 

  

 Amandmani glase:  

 

 1. AMANDMAN na Odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente: 

 „ Ovim amandmanom predlažemo da se članak 2. st.2. Odluke promijeni na način da 

on glasi: 

 Obustava plaćanja spomeničke rente odnosi se na razdoblje do kraja tekuće godine 

uslijed nastalih okolnosti navedenih u prethodnom članku ove Odluke.“ 

  
 

 2. AMANDMAN na Odluku o odgodi plaćanja naknade za davanje koncesijskog 

odobrenja u 2020. godini 

 „Ovim amandmanom predlažemo da se članak 1. Odluke promijeni na način da on 

glasi: 

 Podnositeljima zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja kojima je Vijeće za 

davanje koncesijskog odobrenja na području Grada Poreča-Parenzo (dalje: Vijeće) izdalo 

koncesijsko odobrenje za 2020. godinu, oslobađa se obveza plaćanja naknade za davanje 

koncesijskog odobrenja u 2020. godini, kao mjera pomoći gospodarstvu zbog izvanrednih 

okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa COVID-19.“ 

 

 3. AMANDMAN na Odluku o smanjenju i odgodi plaćanja zakupnine za mjesec 

ožujak kao mjera za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom 

COVID-19 na gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo 

 „Ovim amandmanom predlažemo da se članak 2. Odluke promijeni na način da on 

glasi: 

Članak 2. 

Poduzetnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Poreča-

Parenzo oslobađaju se plaćanja ugovorene zakupnine za mjesec ožujak u iznosu od 100% 

mjesečnog iznosa. 

 

Za eventualno podmirene obaveze plaćanja zakupnine za poduzetnike koji su zakupninu za 

mjesec ožujak platili ili za poduzetnike koji su zakupninu platili prema ugovoru unaprijed, 

neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za naredno 

razdoblje.  

 

 4. AMANDMAN na Odluku o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih 

površina  
 Ovim amandmanom predlažemo da se članak 2. st.2. Odluke promijeni na način da on 

glasi: 
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 Oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina odnosi se na period 

od 01. ožujka 2020. godine do kraja tekuće godine.“ 
 

Obrazloženje uz amandmane: 

 Sve je izvjesnije da zbog koronavirusa porečko gospodarstvo, osobito djelatnosti 

vezane uz turizam, očekuje jedno krizno razdoblje, koje će osobito pogoditi naše male porečke 

poduzetnike, ugostitelje, trgovce - jednom riječju naše malo porečko gospodarstvo kojemu 

prijeti kolaps.  

 Neka očekivanja predviđaju da bi nadolazeća sezona magla biti najlošija u posljednjih 

deset godina. Vijesti koje nam stižu s nama najvažnijih emitivnih tržišta (kao što su Austrija, 

Njemačka i Italija) u kojima vlade tih zemalja zatvaraju granice, donose zabrane kretanja 

unutar država. preporučuju svojim državljanima ne putovanja u inozemstvo i korištenje 

godišnjih odmora unutar domicilnih zemalja - samo potvrđuju takva očekivanja. 

 Obustava, a ne odgoda plaćanja je jedina mjera koja će zaista biti od pomoći 

porečkom malom gospodarstvu da prebrodi ovu krizu uzrokovanu koronavirusom. 

 

 Vijećnik Goran Gašparac dostavio je sljedeće komentare i pitanja na točku 1. 

dnevnog reda – Priopćenje Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo: 

 „Molim Gradonačelnika odgovore i pitanja na sljedeće dijelove iz Priopćenja. 

 ►Mjere koje dolaze pred Gradsko vijeće na glasanje su oslobađanje plaćanja 

korištenja javne površine od 1. ožujka do normalizacije poslovanja. Podržavamo mjeru 

OSLOBAĐANJA PLAĆANJA korištenja javnih površina do normalizacije poslovanja.  

 Pitanje - što planirate sa tom mjerom kada se poslovanje normalizira?  

 Prijedlog SDP-a Poreč je oslobađanje plaćanja obveza po osnovi izdanih Rješenja za 

naknadu na korištenje javnih površina u cijelosti, počevši od 01.03.2020. godine do kraja 

tekuće godine 

 ►Smanjenje zakupa gradskih poslovnih prostora za 50% za one obuhvaćene 

ograničenjem rada  

 Pitanje - zašto smanjenje zakupa 50%, ako su objekti zatvoreni i ne ostvaruju prihod? 

 Prijedlog SDP-a Poreč je u potpunosti oslobađanje plaćanja po osnovi zakupnine 

prostora u vlasništvu Grada Poreča do kraja tekuće godine 

 ►Odgoda plaćanja koncesijskih odobrenja do 15. rujna 2020. godine,  

 Pitanje - zašto odgoda a ne oslobađanje od plaćanja? 

 Prijedlog SDP-a Poreč je oslobađanje od plaćanja obveza po osnovi Koncesijskih 

odobrenja za 2020. godinu 

 ►Obustava plaćanja spomeničke rente od 1. ožujka do normalizacije poslovanja 

 Pitanje - zašto obustava plaćanja samo do normalizacije poslovanja? 

 Prijedlog SDP-a Poreč je da se mjera obustavi na rok do kraja tekuće godine 

 ► Grad će nastaviti financirati rad kako gradskih tako i privatnih vrtića, kako bi se 

što jednostavnije po otvorenju mogli početi s radom. 

 Pitanje - da li roditelji plaćaju participaciju u ekonomskoj cijeni jaslica i vrića za 

vrijeme dok su te ustanove zatvorene zbog mjera prouzročenih koronavirusom? 

 Prijedlog SDP-a Poreč - potpuno oslobađanje plaćanja participacije građana u 

ekonomskoj cijeni jaslica i vrtića do kraja tekuće godine, slijedeći svijetli primjer Grada 

Umaga koji već par godina primjenjuje tu praksu. 

 

 Komentar: 

 Polazim od pretpostavke da će ove privremene mjere, prvi set mjera, proći ovako ili u 

nešto izmijenjenom obliku. To već očito ide po inerciji, po toj prihvaćenoj metodologiji, 
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počinje od Vlade, Županija, JLS pa će tako biti i kod nas. To je, sad je već moguće reći, neki 

tehnicistički, formalistički pristup koji će dati određene efekte ( gasimo požar ), ali ne rješava 

suštinu problema našeg gospodarstva i ne samo njega, posebno ne dugoročno i organizirano.  

stoga bih želio ukazati na nekoliko stvari: 

 Daleko je važniji problem „ naša budućnost „ možda i opstojnosti (da malo zaoštrim 

ali nije puno). Ovoga puta razmišljam futuristički. Naime, ako izgubimo ovu priliku ili 

pređemo preko nje ( nepriliku treba pretvoriti u priliku ) mislim da bi mogli izgubiti 

mogućnost da uopće razgovaramo o budućnosti (izgubit ćemo budućnost) Želim reći da je 

suština problema u našoj gospodarskoj strukturi, a i ne samo njoj, da je ona loša, a sad je 

prava prilika da o tome razgovaramo i čini mi se i rješavamo. Možda je to baš zadnja prilika 

koju ne trebali propustiti. ( dugoročno je sigurno tako i to bez pretjerivanja ) 

 

 Da bi se razumjeli potrebno je da: 

 Osvijestimo  naše stanje u pravom smislu te riječi, a to znači da budemo jasni kod 

ocjena- dijagnoze stanja. Medicinskim rječnikom moramo razumjeti da bolesnik ima raka i da 

se ta bolest ne može rješavati antibioticima već radikalnim zahvatima. U globalnim 

makroekonomskim prognozama slijedi ozbiljna kriza koja bi mogla biti veća od onih koje smo 

mi preživjeli u ovoj državi. Moramo prihvatiti da će naše stanje biti ovim samo pogoršano. 

 Prema tome ako prihvatimo da je naše stanje ( govorimo uvijek strukturno ) loše, ono 

će u buduće biti još lošije ako ga ne uzmemo u tretiranje. O tom našem stanju, strukturnom 

govorimo već 50 godina, pa sad 25, pa sad u zadnji par godina, ali ne činimo niša konkretno 

nego samo zapisujemo u našim dokumentima i prelazimo preko toga. To znači da sada treba 

odmah shvatiti stanje i početi sa radom na tu temu i to vrlo ozbiljno i organizirano. Nemamo 

što čekati EU, RH, niti Županiju jer je to naš problem koji mi moramo riješiti. Želim još 

jednom apostrofirati da kako god se bude šire razvijala situacija ovaj problem ostaje i on će 

biti samo još više pogoršan. Za ovu tvrdnju postoji čitav niz podataka i argumenata, čini mi 

se da nas čak ne treba puno niti uvjeravati, ali ne znam zašto onda taj problem stalno 

stavljamo pod tepih. 

 Naš je prijedlog da se na ovu temu odmah otpočne sa radom bez ikakvih odlaganja. 

To bi trebalo već danas da zaključi GV. Za odlaganje nema opravdanja, da ćemo raditi 

Strategiju razvoja ili imamo već neke dokumente, jer je ovo potpuno drugačije što mi 

predlažemo. Koja je to forma manje je važno. Taj se posao ne može nikako odgađati jer čem u 

suprotnom „   izgubiti budućnost.“ 

 

 Vijećnik Mario Ritoša dostavio je sljedeći komentar na točku 1. dnevnog reda - 

Priopćenje Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo: 

 „Poštovani,  

 i ja sam bio u dilemi kako reagirat po nekim točkama dnevnog reda. 

 U razgovoru sa našim predsjednikom gosp. Jakusom zaključio sam da sve te 

predložene mjere ne moraju biti definitivne. Pratit ćemo situaciju i prilagođavat se, te 

predlažem da budemo spremni kroz mjesec – dva ako se situacija ne popravi, dapače ako se 

pogorša, da se odluke koje smo donijeli izmjene na način da se za određene obaveze, umjesto 

odgode, donesemo odluku o  obustavi – oprostu. 

Sa današnjim saznanjima i situacijom, predložene mjere izgledaju mi primjerene.“ 

 

 Vijećnik Dražen Prgić osvrnuo se na točku 1. dnevnog reda – Priopćenje 

Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo i dostavio sljedeći prijedlog: 

 „ Poštovani kolege vijećnici, povodom aktualne epidemije, pozivam vas da privremeno 

zaboravimo na sve političke nesuglasice i da budemo kao jedno tijelo u ovim kriznim 
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vremenima. Dužni smo zaštiti građane, ali i maksimalno sanirati ekonomski udar na njih, 

stoga predlažem da se i mi vijećnici odreknemo cjelogodišnje vijećničke naknade kao i 

predsjednik i potpredsjednici GV Grada Poreča u korist egzistencijalno najugroženijih 

stanovnika Poreča. Naše će ujedinjeno tijelo na taj način simbolično iskazati suosjećanje s 

građanima. s poštovanjem“ 

 

 Vijećnik Idris Sulejmani u dostavljenom očitovanju iznio je:  

 „U potpunosti se slažem s prijedlogom  kolega vijećnika Maria Ritoše i Dražena 

Prgića da se odreknemo naših vijećničkih primanja “ 
 

 Vijećnik Zoran Zulijani dostavio je sljedeće očitovanje na točku 1. dnevnog reda – 

Priopćenje Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo: 
 „Slažem se i prihvaćam ove mjere koje, kako ste i sami naveli, su privremene te će 

ovisiti o razvoju situacije. Želim biti optimist te se iskreno nadam povoljnom razvoju 

situacije.“ 

 

 Vijećnica Gordana Šušljik, dostavila je sljedeće očitovanje  na točku 1. dnevnog reda 

– Priopćenje Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo: 

 „Poštovani, preložene mjere su privremene i u ovom trenutku razumne. Isto tako , 

prateći što se dešava u cijeloj zemlji vjerujem epidemiolozima i stožeru koji kažu da bi se 

početkom lipnja trebalo vraćati u normalu. Mnogi od nas će biti pogođeni i suočeni sa teškom 

situacijom (pa i ostankom bez posla) i vjerujem da ćemo ovisno o okolnostima donositi 

potrebne mjere. Iskreno se nadam da ćemo poduzetim mjerama prevenirati daljnje širenje i 

da ćemo se uskoro vratiti donekle normalnom životu „ 

 

 Vijećnik Emanuel Rudan dostavio je sljedeće očitovanje na točke od 1. do 10.: 

 „Vezano za Priopćenje Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo, moram napomenuti da 

mi je drago da Grad Poreč i u ovako teškim trenucima ne misli uvoditi prirez, ali moram reći 

da građani Poreča kao i građani cijele Hrvatske nisu krivi za ovo stanje koje će nas koštati u 

budućnosti.  

 Nažalost jako puno građana, a pogotovo naši mali i srednji poduzetnici morali su 

zatvoriti svoje objekte te otpustiti radnike. Moramo znati da ljudi neće imati od kuda plaćati 

račune, jer će morati birati između hrane i režija. Pokrenut je domino efekt koji će imati 

posljedice na cijelo gospodarstvo.  

 Vezano za predložene odluke pod točkama od 2. do 10., odluke o smanjenju ili odgodi 

plaćanja neće riješiti ništa, jer oni koji drže ovo gospodarstvo živim neće ostvarivati prihode 

pa samim time neće moći podmiriti obaveze. Jedina odluka koja može pomoći građanima i 

obrtnicima je 100%tno oslobađanje plaćanja obaveza ili zamrzavanje istih do normalizacije 

stanja.  

 

 Vijećnik Zoran Rabar dostavio je sljedeće očitovanje:  

 „ Poštovani, slažem se mjerama koje je Grad Poreč odlučio pokrenuti da bi bar malo 

ublažio udarac gospodarske krize koja nas polako ali sigurno gura u recesiju. Veseli me da su 

većima Istarskih gradova krenula tim putem i prepoznali da je zdravlje građana na prvom 

mjestu. Jedan se naš vijećnik dotaknuo i Grada Umaga koji nije najbolji primjer kako zaštititi 

njegove građane. Koliko je meni poznato isti ne plaća krediti za novu bolnicu Pula. Besplatni 

vrtići da a ulaganje u zdravstvo ne? Nisam baš siguran!  Moj je prijedlog da se mi sastanemo 

svaki mjesec dok traje ova kriza, tako da možemo bolje saznati situaciju na terenu te u skladu 

s time i djelovati.“ 
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 Predsjednik Vijeća Adriano Jakus, dostavio je sljedeće očitovanje: 

 „Poštovani, predložene mjere su trenutno moguće i kao takve će se sigurno 

dopunjavati u narednom periodu. Napominjem da bi krajem tjedna vlada RH trebala izaći sa 

novim paketom mjera iste željno iščekujemo. Situacija se prati na dnevnoj razini, pripremaju 

planovi varijante i mogući scenariji. Veseli me da nije sve tako crno i da se kraj nazire. Imati 

ćemo još puno odluka u narednom periodu za donijeti, sve u smjeru pomoći građanima, 

poduzetnicima i obrtnicima. Sve mjere možemo i moramo predlagati sukladno zakonskim 

odredbama i procedurama, to ne smijemo zaboraviti. 

 Što se tiče prijedloga o odricanju naknade, apsolutno je pohvalno, međutim moram 

napomenuti da su te odluke pojedinačne za svakoga vijećnika. Svaki vijećnik čini to za sebe sa 

svrhom da pomogne tamo gdje smatra da treba, konstantno to komuniciram sa vijećnicima i 

preporučujem  pisano dostaviti u službe Grada, kao što su to neki već činili.  Hvala svima. 

Osobna je to stvar svakog vijećnika da  u svakom trenutku može to i hoće učiniti, osobno 

smatram da se pomaganjem u nevolji ne treba samoreklamirati niti to isticati.  Upravo je to 

veličina pojedinaca koji se tako ponašaju. Hvala još jednom svima. „ 

 

 Vijećnik Dražen Prgić, dostavio je sljedeću repliku na komentar predsjednika Vijeća: 

 „Poštovani, g. Jakus, koliko se ja sjećam već smo se kolektivno kao Gradsko vijeće 

odricali naknada u druge svrhe na Vaš ili prijedlog IDS-a. Tada se to nije gledalo kao 

samoreklama ili isticanje Vas ili IDS-a. Stvarno sam razočaran načinom na koji Vi 

razmišljate, a u konačnici sve što dolazi od oporbe je samoreklamiraje i isticanje, stvarno ste 

konstruktivni. Ovo samo pokazuje koliko ste Vi i vaši u IDS- u isključivi.“  

 

 Vijećnik Eugen Stanissa, dostavio je sljedeće očitovanje: 

 „Poštovani, ako bude sezona loša i ako se situacija sa koronom produži, tada bi se 

mjere trebale produžiti do kraja godine.  

 Treba ići do postupnog skidanja da ne dovedemo poslovanje Grada pod upitnik. Ono 

sto je bitno je to da Grad Poreč nema prireza u odnosu na druge gradove u RH. Svakako 

podržavam mjere koje će pomoći našim građanima. Pozdrav.“  

 

 U nastavku sjednice Gradonačelnik Loris Peršurić dao je sljedeće očitovanje na 

prijedloge i komentare uz točku 1., te uz dostavljene amandmane vijećnika Gorana Gašparca: 

 „Poštovani, trenutni prioritet je očuvanje zdravlja cijele zajednice, kao i financijska te 

logistička podrška zdravstvenom sustavu. Prvi rezultati se i vide – od uvođenja mjera prije 15 

dana, Istarska županija danas bilježi 0 novih slučajeva, te 3 izliječene osobe. Sve su mjere 

koordinirane na županijskoj razini, a gradovi rade sve što mogu u okvirima svojih mogućnosti 

kako bi pomogli. Svi gradovi u Istri – Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, 

Rovinj, Umag i Vodnjan, predložili su set od ukupno devet mjera kojima se želi pomoći 

lokalnom gospodarstvu. Radi se tek o prvoj fazi potpora koje će gradovi provoditi, jer se 

situacija mijenja iz dana u dan. Nakon prvih 15 dana protuepidemijskih mjera, predložen je 

prvi set mjera, a kako se situacija bude razvijala, gradovi će na redovnoj bazi predlagati nove 

mjere, prilagođene potrebama. Vjerujem da ste i sami svjesni kako najveći dio mjera za 

pomoć gospodarstvu ovisi o odlukama države. Ni jedna jedinica lokalne samouprave ne može 

donijeti nikakve bitne odluke od operativne važnosti za lokalno gospodarstvo bez odobrenja 

države. Sigurni smo da će i država, kako se bude razvijala situacija, donositi nove mjere 

pomoći i tako omogućiti i nama gradovima da ih na svojem području primijenimo. Vrlo je 

važno napomenuti kako Poreč ostaje grad bez prireza, te ga ne planira uvoditi. Grad tijekom 

ovog mandata odgovorno i racionalno upravlja gradskim financijama. Racionalizirali smo 

troškove te dodatno pripremamo i rebalans proračuna na kojem već duže vrijeme aktivno 
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rade svi gradski odjeli, tvrtke i ustanove s izradom projekcija mogućih scenarija uštede u 

javnom sektoru. Pripremamo set mjera koje će biti predstavljene Odboru da daju stručno 

mišljenje i savjete, nakon čega će biti predstavljene Gradskom vijeću. 

 Zahvaljujem na vašim komentarima. Predstavit ćemo ih i na županijskoj razini drugim 

gradovima i stožerima civilne zaštite. 

 U ovom je trenutku najvažnije da svi skupa damo sve od sebe kako bismo pomogli u 

borbi s epidemijom novog koronavirusa, stoga je vaša podrška u ovome vrlo važna. Baš zato 

su svi gradovi u Istri donijeli iste mjere, bez obzira na političku pripadnost, što pokazuje 

jedinstvenost u ovom složenom trenutku. 

 

Očitovanje po amandmanima: 

Amandman 1. Spomenička renta plaća se sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih 

dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03 - ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18 i 32/20).  

Sukladno čl. 114b Zakona prihod od spomeničke rente uplaćuje se 60% u korist jedinice 

lokalne samouprave i 40% u korist državnog proračuna. 

 Sukladno članku 114.c. istog zakona plaćanje spomeničke rente može se privremeno 

obustaviti odlukom koju donosi ministar kulture uz prethodnu suglasnost ministra financija. 

 Ministrica kulture je na temelju navedenog Zakona donijela Odluku o obustavi 

plaćanja spomeničke rente KLASA: 612-08/20-01/0668 URBROJ: 532-06-01/1-20-03 od 20 

ožujka 2020. godine kojim propisuje u čl. 1. Odluka obustavu plaćanja spomeničke rente za 

razdoblje od 2 mjeseca od stupanja na snagu navedene Odluke.  

 Grad Poreč- Parenzo je u navedenom slučaju vezan odlukama izvršnog tijela 

Republike Hrvatske, te ne može donositi odluke koje nisu u skladu s istima. 

 Na temelju navedenog predlažem da se Amandman NE PRIHVATI. 

  

Amandman 2. Povodom vašeg Amandmana br. 2 na točku 7.  - Odluka o odgodi plaćanja 

naknade za davanje koncesijskog odobrenja u 2020. godini da se članak 1. Odluke promijeni 

na način da on glasi: 

  „Podnositeljima zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja kojima je Vijeće za 

 davanje koncesijskog odobrenja na području Grada Poreča-Parenzo (dalje: Vijeće) 

 izdalo koncesijsko odobrenje za 2020. godinu, oslobađa se obveza plaćanja naknade 

 za davanje koncesijskog odobrenja u 2020. godini, kao mjera pomoći gospodarstvu 

 zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa COVID-19.“ 

očitujem se kako slijedi:  

 Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je dana 11. ožujka 2020. godine 

Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS – CoV – 2 na 

području čitave Republike Hrvatske. Slijedom naprijed navedene odluke, donijeto je niz mjera 

zabrana i ograničenja rada i ponašanja utvrđenih odlukama Stožera civilne zaštite Istarske 

županije kao i Stožera civilne zaštite RH. 

 Gradonačelnici svih gradova u Istri – Buja, Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, 

Poreča, Pule, Rovinja, Umaga i Vodnjana, predložili su set od ukupno devet mjera kojima se 

želi pomoći lokalnom gospodarstvu. Radi se tek o prvoj fazi potpora koje će Grad Poreč-

Parenzo provoditi, jer je situacija nepredvidiva i mijenja se iz dana u dan. Nakon prvih 15 

dana protuepidemijskih mjera, predložili smo prvu mjeru koja se odnosi na naplatu naknade 

za koncesijska odobrenja koja su na snazi, iz koje proizlazi odgoda plaćanja naknade za cca 

165 dana, odnosno do 15. rujna 2020. godine. Obzirom da se naknada za koncesijsko 

odobrenje prema članku 13. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na 

pomorskom dobru (NN 36/2004, 63/2008, 133/2013, 63/2014) obračunava sukladno 
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Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru i izražena je u godišnjem (nedjeljivom) 

iznosu, a plaća se za cijelu godinu, predložili smo odgodu njezine naplate, kao prvu mjeru 

potpore Korisnicima koncesijskog odobrenja. 

 Ukoliko se situacija bude nastavila pogoršavati, a Korisnici koncesijskog odobrenja 

ne budu mogli obavljati svoju djelatnost, ili će se obavljanje djelatnosti svesti na minimum, 

predložit će se drugu adekvatnu mjeru koja će imati za cilj pomoć gospodarstvu zbog 

izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa COVID-19. 

 Na temelju navedenog predlažem da se Amandman NE PRIHVATI. 

  

Amandman 3. Povodom vašeg Amandmana br. 3 na točku 8. - Odluka o smanjenju i odgodi 

plaćanja zakupnine za mjesec ožujak kao mjera za ublažavanje negativnih posljedica 

uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo da se članak 

2. Odluke promijeni na način da on glasi: 

  

 „Poduzetnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 

 Poreča-Parenzo oslobađaju se plaćanja ugovorene zakupnine za mjesec ožujak u 

 iznosu od 100% mjesečnog iznosa. 

 Za eventualno podmirene obaveze plaćanja zakupnine za poduzetnike koji su 

 zakupninu za mjesec ožujak platili ili za poduzetnike koji su zakupninu platili prema 

 ugovoru unaprijed, neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s 

 budućim davanjima za naredno razdoblje.“ 

očitujem se kako slijedi:  

 Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je dana 11. ožujka 2020. godine 

Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS – CoV – 2 na 

području čitave Republike Hrvatske. Slijedom naprijed navedene odluke, donijeto je niz mjera 

zabrana i ograničenja rada i ponašanja utvrđenih odlukama Stožera civilne zaštite Istarske 

županije kao i Stožera civilne zaštite RH. 

 Gradonačelnici svih gradova u Istri – Buja, Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, 

Poreča, Pule, Rovinja, Umaga i Vodnjana, predložili su set od ukupno devet mjera kojima se 

želi pomoći lokalnom gospodarstvu. Radi se tek o prvoj fazi potpora koje će Grad Poreč-

Parenzo provoditi, jer je situacija nepredvidiva i mijenja se iz dana u dan. Nakon prvih 15 

dana protuepidemijskih mjera, predložili smo prvu mjeru koja se odnosi na reguliranje 

plaćanja zakupnine za Poduzetnike koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u 

vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, na način da smo predložili smanjenje mjesečne zakupnine 

za mjesec ožujak za 50% njezine ukupne vrijednosti (proporcionalno vremenu zabrane i 

ograničenju rada), kao i mogućnost plaćanja smanjene zakupnine za mjesec ožujak u 

obrocima, za one poduzetnike koji zakupninu nisu još platili, i to kao prvu mjeru potpore 

poduzetnicima koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Poreča-

Parenzo. Za one poduzetnike koji su zakupninu za mjesec ožujak platili ili za poduzetnike koji 

su zakupninu platili prema ugovoru unaprijed, predviđeno je da se neće vršiti povrat 

sredstava, već će se vršiti prijeboj s budućim davanjima za naredno razdoblje. 

 Svjesni težine situacije i činjenica da nas očekuje jedno krizno razdoblje formirat će se 

poseban tim za praćenje stanja u ukupnom gospodarstvu, koji će pratiti stanje i razvoj 

gospodarstva sa prijedlogom drugih adekvatnih mjera, koje će imati za cilj pomoć 

poduzetnicima zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa COVID-

19. 

 Na temelju navedenog predlažem da se Amandman NE PRIHVATI. 
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Amandman 4. Povodom Vašeg Amandmana br. 4. na točku 10. - Odluka o oslobađanju od 

plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kojim se predlaže izmijeniti čl.2 st.2. Odluke 

na način da se oslobođenje od plaćanja produži „do kraja tekuće godine“ umjesto 

predloženog „do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane“, predlažem da se 

Amandman NE PRIHVATI. 

Obrazloženje: 

 Mjera obustave plaćanja poreza na korištenje javnih površina od 01.03.2020. do 

normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane predložena je u cilju pomoći i 

rasterećenja privatnog sektora na području Istarske županije, posebice obrtnika, 

poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika, od strane svih istarskih gradonačelnika dana 

19. ožujka 2020. godine koji su zajednički predložili set mjera rasterećenja gospodarstva, s 

kojima se želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i za rješavanje problema 

nelikvidnosti onima čije je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije. 

 Slijedom navedenog, nakon prvih 15 dana protuepidemijskih mjera, predložen je prvi 

set mjera, a kako se situacija bude razvijala, gradovi će predlagati nove mjere, prilagođene 

potrebama, što je navedeno u Priopćenu Gradonačelnika dostavljenom uz točku predloženog 

Dnevnog reda ove sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo. Uvažavajući navedeno, 

također je istaknuto kako se u slučaju ovdje predloženih odluka radi tek o prvoj fazi potpora 

koje će gradovi provoditi, jer se situacija mijenja iz dana u dan. Stoga u sadašnjem trenutku, 

dok trajanje mjera zabrane i ograničenja poslovanja nije još moguće predvidjeti, ne bi bilo 

svrsishodno donositi mjere u trajanju kako je predloženo amandmanom. 

 Skrećem pozornost kako se briga Grada Poreča-Parenzo za dobrobit gospodarstva 

očituje u tome što su korisnici javnih površina već i postojećom Odlukom o lokalnim porezima 

Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“, br. 18/17, 5/18, 20/19) 

za određene kategorije javnih površina oslobođeni plaćanja poreza za korištenje javnih 

površina i to za postavu ugostiteljske terase: porez na korištenje javne površine, prema stavku 

1. ovoga članka, za razdoblje mjeseca svibnja, lipnja i rujna plaća se u visini od 60%, za 

razdoblje travnja i listopada u visini od 20% od utvrđenog početnog iznosa poreza po m2 

dnevno, dok se za razdoblje siječnja, veljače, ožujka, studenog i prosinca ne plaća porez na 

korištenje javne površine, odnosno postavu ugostiteljske terase.“ 

 

 Vijećnik Goran Gašparac je dostavio očitovanje na odbijene amandmane kojim je 

prihvatio obrazloženje gradonačelnika i povukao je sve amandmane. 

 
 (Napomena: amandmani, očitovanja Gradonačelnika i vijećnika Gorana Gašparca čine sastavni dio 

priloga cjelovitog zapisnika s ove sjednice Gradskog vijeća) 

  

 Predsjednik Vijeća Adriano Jakus zatvorio je raspravu u 17,15 sati. 

 Izvijestio je vijećnike da im je u privitku e-maila dostavljena tabela sa naputkom za 

glasovanje o svim odlukama o kojima je provedena  rasprava, te  ih zamolio da ispunjene 

tabele vrate, kako bi se utvrdili rezultati glasovanja i donošenja odluka. Naglasio je da se da 

se o amandmanima ne glasuje jer je podnositelj iste povukao. 

 

 Nakon dostavljenih podataka o glasovanju vijećnika, konstatirao je da su jednoglasno, 

sa 15 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijete sljedeće 

odluke: 

 

- Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

- Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

- Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade 
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- Odluka o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa 

- Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente 

- Odluka o odgodi plaćanja naknade za davanje koncesijskog odobrenja u 2020.  

godini 

- Odluka o smanjenju i odgodi plaćanja zakupnine za mjesec ožujak  kao mjera 

ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na 

gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo 

- Odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju 

- Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina  

- Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Istarske županije 

- Odluka o  ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 350/5 k.o. 

Dračevac 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu 

pomorskog dobra – komunalna infrastruktura/podzemni spremnici za 

prikupljanje komunalnog otpada na dijelu k.č. 370 k.o. Poreč 

 

(Odluke su priložene zapisniku i njegov su sastavni dio). 
 

 Predsjednik vijeća je konstatirao je da je većinom glasova, sa 14 glasova ZA, bez 

glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, donijeta  

 

 - Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 4192/4, k.o. Poreč, 

    u 2568/23723 dijela 

 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

_._ 

 

 Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća zahvalio se vijećnicima 

sudjelovanju u radu. 

 

 Sjednica je zaključena u 18,00 sati.  

 
  

 

 

Zapisnik vodila                                                                      Predsjednik Gradskog vijeća 
Anita Radešić                                Adriano Jakus 

 

 

 

 

 

 
 


