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ZAPISNIK 
 

s 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo  održane u četvrtak 9. srpnja 

2020. godine u Velikoj vijećnici Grada Poreča - Parenzo, Obala M. Tita 5/I,  s početkom rada 

u 19,00 sati. 
 

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,  Đulijano Petrović, pročelnik Upravnog odjela za upravljanje gradskom 

imovinom, Darko Saftić, pročelnik Upravnog odjela za financije, Nataša Simonelli, 

pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju,  Božo Jelovac, voditelj Odsjeka 

za stručne poslove Gradskih tijela, Milan Laković direktor TD „Usluga Poreč“ d.o.o., 

Gordana Lalić, direktorica TD Parentium d.o.o. Poreč, Ajna Temimović, viši savjetnik za 

odnose s javnošću i protokol u Upravnom odjelu za opću upravu i gospodarstvo. 

 

Sjednicom je predsjedavao Adriano Jakus, predsjednik Gradskog vijeća Grada Poreča 

– Parenzo. 
 

 Zapisnik je vodila Anita Radešić, referent za poslove Gradonačelnika u Upravnom 

odjelu za opću upravu i gospodarstvo Grada Poreča - Parenzo. 
_._ 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Adriano Jakus  otvorio je sjednicu i izvijestio nazočne 

da se sjednica snima i direktno prenosi. Pozdravio je Gradonačelnika i njegove zamjenike, 

vijećnike, predstavnike gradskih upravnih odjela i ostale nazočne.  

 Naglasio je da je sjednica sazvana sukladno odredbama Odluke o nužnim mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 

sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja  proglašene epidemije bolesti COVID-19 

(„Narodne novine“ broj 51/20, 54/20, 55/20, 56/20, 59/20, 63/20 i 67/20) i Preporuka 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom 

održavanja javnih događanja i okupljanja od 27.5.2020. godine, te drugih važećih odluka i 

preporuka u vrijeme održavanja sjednice. 
 Javnost sjednice osigurana je svim ostalim propisanim i raspoloživim sredstvima, kao 

što je prijenos u živo na internetskim stranicama i davanjem naknadnih priopćenja.  
 Nakon toga je predložio prozivku vijećnika radi utvrđivanja kvoruma. 
 

 Božo Jelovac, prozvao je vijećnike, nakon čega je utvrđeno da je na sjednici nazočno 

11 od ukupno 17 vijećnika i to: 

 

1. Adriano Jakus, 2. Zoran Zulijani, 3. Eugen Stanissa, 4. Azeglio Picco 5. Dean 

Pauletić, 6. Dejvid Lakošeljac 7. Zoran Rabar 8. Maurizio Zennaro, 9. Slavko Fornažar 

10. Mario Ritoša i 11. Idris Sulejmani. 
 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Javna_okupljanja_i_dogadjanja.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Javna_okupljanja_i_dogadjanja.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Javna_okupljanja_i_dogadjanja.pdf
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 Odsutni su vijećnici:  1. Gordana Šušljik, 2. Kristijan Žužić, 3. Dolores Ghersinich, 

4. Goran Gašparac, 5. Dražen Prgić i 6. Emanuel Rudan.  
 

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Vijeća je predložio da se prijeđe na 

utvrđivanje dnevnog reda u skladu s dostavljenim prijedlogom. Pozvao je vijećnike da iznesu 

eventualne prijedloge za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, naglasivši da se o istima glasuje 

bez rasprave.  
 Budući da se nitko nije javio za riječ, stavio je na glasanje dostavljeni prijedlog 

dnevnog reda, nakon čega je konstatirao da je isti jednoglasno prihvaćen (11 glasova ZA, bez 

glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova,), slijedom čega je za rad sjednice utvrđen 

sljedeći 

 

D N E V N I  R E D 
 

1. Verifikacija zapisnika s 31., 32. i 33. sjednice 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 

3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine 

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu 

5. Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu 

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu  

7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

8. Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Grada Poreča-Parenzo za 2019. 

godinu u:  

- predškolskom odgoju i obrazovanju,  
- obrazovanju, 

- kulturi,  
- sportu i rekreaciji,  

- zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i  
- socijalnoj skrbi  
(Izvjestiteljica: Vesna Kordić) 

9. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 

2020. godinu 

10. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Poreča- Parenzo 

11. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje TD „Parentium“ 

d.o.o. Poreč 

12. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju TD „Parentium“ d.o.o. Poreč 

 

TOČKA 1. 

Verifikacija zapisnika  
 

Vijeće je jednoglasno, s 11 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH 

glasova, usvojilo zapisnik s 31., 32. i 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo. 

 

TOČKA 2. 
Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 

 

 1. Eugen Stanissa, postavio je sljedeće pitanje: 
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 „ Zanima me da li ćemo imati neke mjere za pomoć osobama koje su ostale bez posla 

zbog koronavirusa i koje su uslijed toga dospjele u tešku socijalno-ekonomsku situaciju?” 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić,  naglasio je da će na jednoj od narednih sjednica 

Gradskog vijeća biti predložen  rebalans proračuna za ovu godinu kojim će biti obuhvaćene i 

mjere za pomoć građanima i gospodarstvu, te je predložio da se tada o istima otvori rasprava. 
 
 

 2. Maurizio Zennaro, iznio je sljedeća pitanja i inicijativu: 
 

 „1. Pitanje za direktora Usluge d.o.o. Milana Lakovića. 

 Na 30. sjednici Gradskog vijeća, u kontekstu pitanja vezano za ugovorne kazne od 500 

kuna s kojima je Usluga kaznila građane, za govornicom ste izjavili da pored brojnih mjera 

koje ste pokrenuli, pokrenuli ste: „…i izricanje kazni za one koji pet mjeseci nisu stvorili niti 

kilu miješanog komunalnog otpada…“ 

 Zanima me koji članak Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i 

biorazgradivog komunalnog otpada Grada Poreča-Parenzo propisuje vremenski rok od 5 

mjeseci kao legitimno vremensko razdoblje za izricanje kazne korisnicima zbog ne korištenja 

usluge zbrinjavanja otpada? 

 
 (pitanje vijećnika upućeno je TD USLUGA POREČ d.o.o, dopisom KLASA: 011-01/20-01/64 

URBROJ: 2167/01-07-20-1) 

 

 2. Pitanje za gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća. 

 Slijedom predstavki građana pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, zbog 

mogućih nepravilnosti i nezakonitosti u postupku donošenja i primjene Odluke o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, gradska je uprava zaprimila povratno 

mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 

 Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike samo je potvrdilo sve one 

nepravilnosti na koje sam u više navrata na ovom vijeću ukazivao, a ima ih poprilično. 

 Zanima me koje mjere Grad planira poduzeti radi otklanjanja nepravilnosti i hoće li 

se na ovom gradskom vijeću raspravljati i u konačnici izglasati nova Odluka o načinu 

pružanja javne usluge zbrinjavanja MKO i BKO i time ukloniti nepravilnosti i nezakonitosti? 

 

 3. Prijedlog za gradonačelnika g. Lorisa Peršurića 

 Zbog potvrđenih nepravilnosti u postupku donošenja i primjene Odluke o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO na području Grada Poreča-Parenzo, 

predlažem da se storniraju sve ugovorne kazne koje je Usluga d.o.o. protuzakonito 

obračunala te da se korisnicima koji su kaznu platili izvrši povrat novca ili im se isplaćeni 

iznos priznaje u vidu pretplate.“ 

 
  (inicijativa vijećnika upućena je TD USLUGA POREČ d.o.o, dopisom KLASA: 011-01/20-

01/65 URBROJ: 2167/01-07-20-1) 

  

 Direktor Milan Laković, osvrnuvši se na prvo pitanje napomenuo je da se isto 

ponavlja iz sjednice u sjednicu, te da on stalno pokušava objasniti postupanje i donašanje 

odluka. Naglasio je da u Uslugi Poreč i dalje smatraju da rade u skladu sa zakonom i u 

interesu svih građana, s ciljem održavanja grada urednim i čistim, te da će tako nastaviti raditi 

i dalje. 
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 Gradonačelnik Loris Peršurić, odgovorio je na drugo pitanje. Rekao je da je slijedom 

prijave pristiglo tumačenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike na koje je Grad dao svoje 

tumačenje i odgovor još nije dobiven.  Grad zajedno s Uslugom Poreč tvrdi da je postupak 

donošenja i primjene odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada u skladu sa zakonom. Ako bude onako kako govori 

Ministarstvo, vjerojatno će doći do poskupljenja kod određenih korisnika. Smatra da bi bi bilo 

poželjno da se o toj problematici pripremi materijal za raspravu na ovom Gradskom vijeću, a 

sve u cilju da ne dođe do povećanja cijena našim građanima. 

 

 Maurizio Zennaro, rekao je da na svoje jasno postavljeno pitanje nije dobio nikakav 

odgovor od gospodina Lakovića, pa je zamolio predsjednika Vijeća da, sukladno svojim 

ovlastima i sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća, od dužnosnika zatraži odgovor na 

postavljeno pitanje. Konstatirao je da odgovor neće moći dobiti iz jednostavnog razloga što u 

predmetnoj Odluci o načinu pružanja javne usluge nema klauzule kojom je propisan 

vremenski rok od 5 mjeseci za izricanje ugovorne kazne korisnicima zbog ne korištenja 

usluge zbrinjavanja otpada. Taj je vremenski rok izmišljen. U ovom Vijeću sjede čak 4 člana 

NO Usluge Poreč, pa im se obratio s pitanjem – da li vi nadzirete rad direktora i poduzeća 

Usluga Poreč d.o.o.,? 

 

 Predsjednik Vijeća, rekao je da će pitanje i inicijativa vijećnika biti upućeni Uslugi 

Poreč d.o.o., tako da će na isto dobiti pisani odgovor. 

 

 3. Zoran Rabar, postavio je sljedeća pitanja: 

 „ 1. Kada možemo očekivati super brzi Internet u našem gradu s obzirom da su neki 

lokalni mediji nedavno objavili da izgradnja kreće uskoro? 

 

 2. Mogu li se ukloniti osušene bolesne palme na Trgu Matije Gupca? „ 

 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, iznio je  početkom veljače da je sa Hrvatskim 

telekomom d.d. potpisan Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Razvoj infrastrukture 

širokopojasnog pristupa za Grad Poreč i Općine Funtana, Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Tar-

Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Tinjan“ koji će  biti prijavljen za EU sredstva, dok bi 

razliku platio sam Hrvatski telekom. U tijeku je razrada cijele projektne dokumentacije, a 

radovi bi trebali krenuti u prvim mjesecima sljedeće godine. Radovi će trajati nešto više od 

godinu dana. Realizacijom projekta svako bi kućanstvo trebalo dobiti internet 
 Što se tiče starih osušenih palmi na Trgu Matije Gupca, one će biti uklonjene kao što 

se postepeno uklanjaju i druga oronula stabla na području grada. 

 

 

TOČKA 3. 
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine 

 
 Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine prezentirao 

je Gradonačelnik Loris Peršurić. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 
 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na 

glasanje zaključak o prihvaćanju izvješća, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće 
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jednoglasno, sa 11 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo 

sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Poreča - Parenzo za razdoblje 

srpanj-prosinac 2020. godine.  
 

 2. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo" 
 

 (Zaključak je priložen zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

  

 Predsjedatelj je predložio da se za naredne točke dnevnog reda, od točke 4. do točke 

8., najprije iznesu prezentacije i obrazloženja, a da se nakon toga provede pojedinačna 

rasprava i odlučivanje. 

  

 

TOČKE 4., 5., 6., 7., i 8. 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. 

godinu 

 Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu  

 Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu 

 Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu  

 Odluke o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Grada 

Poreča-Parenzo za 2019. godinu u:   

- predškolskom odgoju i obrazovanju,  

- obrazovanju, 

-  kulturi,  

- sportu i rekreaciji,  

- zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i  

- socijalnoj skrbi 

 

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. 

godinu i Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu, prezentirao je Darko Saftić, pročelnik 

Upravnog odjela za financije. 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu i Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture za 2019. godinu, prezentirao je Marino Poropat, pročelnik 

Upravnog odjela za komunalni sustav. 

Prijedloge Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Grada 

Poreča-Parenzo u društvenim djelatnostima za 2019. godinu, prezentirala je Vesna Kordić, 

pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
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( Napomena: Iznesena obrazloženja i prezentacije u skladu su s materijalima koji su 

dostavljeni vijećnicima u prilogu poziva, a sastavni su dio priloga cjelovitog zapisnika s ove 

sjednice Gradskog vijeća.) 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranim izvješćima, te je ujedno konstatirao 

da je vijećnik Maurizio Zennaro napustio sjednicu, tako da Vijeće nastavlja rad s ukupno 10 

prisutnih vijećnika. 

 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ predsjedatelj je stavio na 

glasanje predložene akte, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 10 

glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
 

Godišnji izvještaj  

o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu 

 

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata za 2019. godinu 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

za 2019. godinu, 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  

za 2019. godinu 

 

i 

 

O D L U K E  

o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Grada Poreča-Parenzo  

za 2019. godinu u: 

- predškolskom odgoju i obrazovanju,  

- obrazovanju,  

- kulturi,  

- sportu i rekreaciji,  

- zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i  

- socijalnoj skrbi, 

 

(Godišnji izvještaj i Odluke priloženi su cjelovitom zapisniku i njegov su sastavni dio). 

 

TOČKA 9.  
Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo  

za 2020. godinu 
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 Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. 

godinu, prezentirao je pročelnik Darko Saftić.  

 Tijekom obrazlaganja predložene Odluke naglasio se ovim prijedlogom vrše izmjene 

postojeće Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu („Službeni 

glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 20/19), te se člankom 26. uređuje kako se slobodna 

novčana sredstva Proračuna Grada za 2020. godinu mogu oročiti kod deponentne banke ili 

plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redovito 

izvršavanje proračunskih izdataka, pri čemu se pozajmice odobravaju uz kamatu koja ne može 

biti manja od eskontne (diskontne) stope koju utvrđuje Hrvatska narodna banka, a koja iznosi 

3% godišnje. Ovlašćuje se Gradonačelnik da može sklapati i potpisivati ugovore za prethodno 

navedene namjene do pojedinačnog iznosa utvrđenog zakonskim propisima koji uređuju 

raspolaganje imovinom jedinica lokalne samouprave. U članku 28. Odluke mijenjaju se stavci 

5. i 6., na način da se utvrđuje kako se zaduživanje u 2020. godini može provesti na 

inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 24.000.000,00 kuna, 

iskazanog u Računu zaduživanja/financiranja, te se usklađuje ukupna visina zaduženja 

iskazana u financijskim planovima proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna. 

Ostale odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu ostaju 

nepromijenjene. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na 

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 

10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  

 

 

O D L U K U  
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo  

za 2020. godinu 
 

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

 

TOČKA 10. 
Odluka kratkoročnom zaduživanju Grada Poreča- Parenzo 

 

 Odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada Poreča- Parenzo, prezentirao je pročelnik 

Darko Saftić.  
 Tijekom obrazlaganja predložene odluke iznio je da je, uslijed smanjenja prihoda i 

neravnomjernog priljeva sredstava u odnosu na dospjele obveze potrebno izvršiti kratkoročno 

zaduživanje Grada Poreča-Parenzo kod poslovne banke Grada, Privredne banke Zagreb. d.d., 

po principu mostnog kredita. Kreditna sredstva koristiti će se za podmirenje dospjelih obveza 

prema dobavljačima te podmirenje obveza po ugovorenim investicijama sukladno Proračunu 

Grada Poreča-Parenzo, čime se supstituiraju vjerovnici odnosno mijenja se struktura obveza 

po vrstama i ročnosti.  Odlukom se utvrđuju uvjeti pod kojima će Grad provesti kratkoročno 

zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d., s ciljem premoštenja razdoblja do dobivanja 

suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu između 

Grada Poreča i Privredne banke Zagreb d.d. radi financiranja kapitalnog projekta 

rekonstrukcije gradske rive u Poreču u iznosu od 20.000.000,00 kuna, u skladu s člankom 
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članku 28. stavkom 5. prethodno donesene Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu. Temeljem iste Odluke Gradonačelnik će 

zaključiti Ugovor o kratkoročnom kreditu sa poslovnom bankom Grada, kojim su definirani 

uvjeti kreditiranja te će se isto aktivirati. 

 Predlaže se kratkoročno zaduženje Grada Poreč-Parenzo kod svoje poslovne banke - 

Privredne banke Zagreb d.d., radi podmirenja obveza po investicijskim projektima, po 

principu mostnog kredita za iznos u visini od 11.267.972,44 kn, koji je moguće koristiti do 

30.11.2020. godine.  

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na 

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 

10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  

 

O D L U K U  

o kratkoročnom zaduživanju Grada Poreča-Parenzo 

 

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

 

TOČKA 11.  
Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje  

TD „Parentium“ d.o.o. Poreč 
 

 Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje TD „Parentium“ d.o.o. 

Poreč prezentirao je pročelnik Darko Saftić.  

 Tijekom obrazlaganja predložene odluke iznio je da je TD „Parentium“ d.o.o. 

17.12.2018. godine sklopilo Ugovor o dugoročnom kreditu broj 5010699816 s Privrednom 

bankom Zagreb d.d., u iznosu od 63.890.872,36 kuna, temeljem Odluke Gradskog vijeća o 

davanju suglasnosti na zaduživanje tvrtke „Parentium“ d.o.o. Poreč, KLASA:011-01/18-

01/147, URBROJ:2167/01-07-18-2 od 13.12.2018. godine. Ugovorom o dugoročnom kreditu 

je utvrđena primjena redovne varijabilne kamatne stope u visini prinosa na trezorske zapise 

Ministarstva financija RH uvećano za 1,7 p.p. godišnje. 
 TD „Parentium“ d.o.o se dopisom od 20.04.2020. obratilo Gradu Poreču-Parenzo sa 

molbom da Grad izda suglasnost za zaključenje Dodatka I. Ugovoru o dugoročnom kreditu 

zaključenom dana 13.12.2018. godine, radi smanjenja ugovorne kamatne stope po postojećoj 

partiji kredita broj 5010699816 za 0,7 p.p., uz nepromijenjene ostale uvjete. 

 Donošenjem predložene odluke smanjuje se ugovorna redovna kamatna stopa koja je 

ugovorena u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH uvećano za 1,7 p.p. 

godišnje po postojećoj partiji kredita 5010699816, na novu redovna kamatnu stopu koja će 

biti ugovorena u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH uvećano za 1,0 

p.p. godišnje, uz nepromijenjene ostale uvjete. 
 Na taj se način omogućuje značajno rasterećenje godišnje obveze otplate anuiteta po 

osnovi otplate glavnica i kamata u odnosu na obveze po postojećoj kreditnoj partiji budući se 

predloženom odlukom postiže cilj sniženja redovne kamatne stope u odnosu na postojeću 

kreditnu partiju.  

 Sredstva za realizaciju ove Odluke osigurana su Proračunom Grada Poreča-Parenzo u 

okviru sredstava za redovni rad upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo. 
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Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na 

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 

10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
 

O D L U K U  
izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje  

TD „Parentium“ d.o.o. Poreč 
 (Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 

TOČKA 12. 
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju TD „Parentium“ d.o.o. Poreč 

 

 Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju TD „Parentium“ d.o.o. Poreč prezentirao je 

pročelnik Darko Saftić.  
 Tijekom obrazlaganja predložene odluke iznio je da je Grad Poreč-Parenzo jedini 

osnivač trgovačkog društva PARENTIUM društva s ograničenom odgovornošću za izgradnju 

Grada te djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Trgovačko društvo je osnovano 

i djeluje temeljem Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Parentium“ društva s ograničenom 

odgovornošću, ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 7/95, 5/96, 1/97, 10/98, 1/01, 

9/01, 5/02, 6/02, 8/03, 8/06, 9/06, 11/07, 2/08, 11/12,  9/13, 1/14, 1/15, 6/16, 5/17, 8/18 i 

10/19). Nadzorni odbor Trgovačkog društva  je utvrdio prijedlog za povećanje temeljnog 

kapitala za 400.000,00 kuna, donijevši o tome odluku na sjednici održanoj 17.4.2020. godine. 

Temeljni kapital Trgovačkog društva, a time i nominalni iznos poslovnog udjela Grada 

Poreča-Parenzo, kao jedinog osnivača, u Trgovačkom društvu iznosi 7.843.500,00 kuna.  

Naknadno je Grad Poreč-Parenzo, temeljem odredbi Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 

2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo " br. 17/18)  i  ugovora o korištenju sredstava  Proračuna Grada Poreča za 2019. 

godinu između Grada i Trgovačkog društva od  9.4.2019. godine,  na račun Trgovačkog 

društva uplatio dodatnih 400.000,00   kuna u svrhu povećanja temeljnog kapitala, pa temeljni 

kapital stvarno iznosi ukupno  8.243.500,00 kuna.  Predloženom Odlukom se povećava 

temeljni kapital gradskog trgovačkog društva „Parentium“ d.o.o., te se ovlašćuje 

Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo da pred javnim bilježnikom daje odgovarajuće izjave, 

te da poduzima drugo što je potrebno za ostvarenje Odluke. Cilj donošenja predložene Odluke 

je upis u sudski registar naprijed obrazloženih izmjena odredbi o Trgovačkom društvu, 

odnosno upis stvarno uplaćenog temeljnog kapitala i nominalnog iznosa poslovnog udjela 

Grada u Trgovačkom društvu. Temeljni kapital od  400.000,00 kuna je već 2019. godine 

uplaćen na račun Trgovačkog društva, a sredstva za upis promjena u sudski registar sadržana 

su u Proračunu Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu, odnosno u sredstvima Društva. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na 

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 

10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  

 

O D L U K U  
o izmjenama Odluke o osnivanju TD „Parentium“ d.o.o. Poreč 

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

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

nazočnima na odazivu i sudjelovanju u radu. 

 

 Sjednica je zaključena u 20,30 sati.  
 

Zapisnik vodila                                                                      Predsjednik Gradskog vijeća 
Anita Radešić                                Adriano Jakus 


