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ZAPISNIK 
 

s 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo održane u petak 30. travnja 

2020. godine, putem elektroničke pošte, s početkom rada u 10,00 sati. 
 

 Po ovlaštenju predsjednika Gradskog vijeća Adriana Jakusa, sazivanje je 23.04.2020. 

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. 

 

 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 Nataša Simonelli, pročelnica Upravnog 

odjela za prostorno uređenje i gradnju i Božo Jelovac, voditelj Odsjeka za stručne poslove 

Gradskih tijela Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo.  

 

_._ 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Adriano Jakus je putem elektroničke pošte otvorio 

sjednicu.  

 Naglasio je da je sjednica sazvana sukladno naputcima Stožera civilne zašite  Istarske 

županije, te će biti održana putem e-maila kao i prošla 32. sjednica.  

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

ukupno 17 vijećnica/ka, sjednici prisustvuje 14 vijećnica/ka i to: 

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

Žužić, 6. Dean Pauletić, 7. Azeglio Picco, 8. Zoran Rabar 9. Goran Gašparac, 10. 

Maurizio Zennaro, 11. Dražen Prgić  12. Mario Ritoša 13. Emanuel Rudan  i  14. Idris 

Sulejmani. 
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 Po utvrđivanju 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, te je utvrdio da je za rad sjednice jednoglasno utvrđen sljedeći 

 

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  

2. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja 

negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo 

Grada Poreča-Parenzo  

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

k.č. 4551/4 k.o. Poreč 

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

k.č. 4680/9 k.o. Poreč 

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 

 

 

 

 Predsjednik Vijeća predložio je provođenje zajedničke rasprave za točke 1. i 2. 

dnevnog reda, odredivši da ista traje do zaključno 11,20 sati, do kada vijećnici mogu dostaviti 

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

nadležni pročelnici po njegovom nalogu.  

 Izvijestio je da je vijećnik Goran Gašparac dostavio četiri amandmana na prijedlog 

odluke pod točkom 2. „Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao mjere 

ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo 

Grada Poreča-Parenzo“ o kojima će se očitovati Gradonačelnik, te da će nakon rasprave 

uslijediti glasovanje o svakom amandmanu, a potom pojedinačno o svakoj točci.  

 

 Amandmani glase: 

 Amandman br 1. „ Ovim amandmanom predlažem da se naziv predmetne Odluke 

promijeni na način da on glasi: 

 O D L U K A o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja 

negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID -19 na gospodarstvo i građanke i 

građane Grada Poreča-Parenzo“ 

 

 Amandman br. 2. „ Ovim amandmanom predlažemo da se članak 1. predmetne 

Odluke promijeni na način da on glasi: 

                                                                 Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju mjere i uređuje oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 

za gospodarske subjekte i građanke i građane Grada Poreča-Parenzo, od 01. travnja do 

okončanja trajanja mjera, odnosno najkasnije do 30.06.2020. godine, u cijelosti, kao jedna 

od mjera solidarnosti uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj 
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ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 

ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, 

narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu povodom 

proglašenja epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2.“ 

 

 Amandman br.3. „ Ovim amandmanom predlažemo da se u članku 2. predmetne 

Odluke iza stavka 1. nadodaju novi stavci 2. i 3. koji glase: 

 

 „Nadalje, slijedom okolnosti navedenih u članku 1. ove Odluke, građani Grada 

Poreča-Parenzo oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade ukoliko: 

-  u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih neplaćenih dugovanja prema 

Gradu Poreču-Parenzo niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Poreča-

Parenzo (Usluga Poreč d.o.o., Odvodnja Poreč d.o.o., Stan d.o.o.) za obveze čije je 

dospijeće bilo do 29.02.2020. godine, što dokazuju vjerodostojnom dokumentacijom. 

- Građani Grada Poreča-Parenzo koji su evidentirani kao obveznici plaćanja 

komunalne naknade, uz nužnost ispunjavanja uvjeta iz prethodnog stavka, mogu 

ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u cijelosti,  

podnošenjem pisanog i obrazloženog zahtjeva.“ 

 

Obrazloženje uz AM 1.,2. i 3.: 

Smatram da je u nastupilo vrijeme da Grad Poreč-Parenzo u mjere pomoći uključi i građanke i 

građane Poreča, koji su također pogođeni negativnim posljedicama uzrokovanih 

koronavirusom, a koji do sada nisu bili obuhvaćeni donesenim mjerama. 

 Veliki dio naših sugrađanki i sugrađana, sezonskih radnika u djelatnostima vezanih uz 

turizam, nije otpočeo sa planiranim radom i neizvjesno je da li će se uopće ove godine 

zaposliti, kupovna moć im iz dana u dan u sve više opada i naše sugrađanke i sugrađani sve 

više brinu o osnovnim egzistencijalnim problemima - kako preživjeti i platiti svoje račune. 

 Sve je izvjesnije da zbog koronavirusa porečko gospodarstvo, osobito djelatnosti 

vezane uz turizam, očekuje jedno krizno razdoblje i prijeti mu kolaps. Najveće negativne 

posljedice krize osjetiti će Porečanke i Porečani i naša je dužnost da donosimo mjere koje će 

im pomoći da ovu krizu lakše prebrode. 

 Oslobađanje plaćanja komunalne naknade u definiranom vremenskom razdoblju je 

jedna od egzistencijalno važnih mjera koja će zaista biti od pomoći građankama i građanima 

Poreča da prebrode ovu krizu uzrokovanu koronavirusom. 

 

 Amandman br. 4.“ Ovim amandmanom predlažemo da se nakon članka 3. nadoda 

novi članak 4. koji glasi:  

Članak 4. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o odgodi dospijeća 

plaćanja komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 05/20). 

 

Obrazloženje: 

 Na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo donesena je Odluka o odgodi 

dospijeća plaćanja komunalne naknade. Ista je objavljena u Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo, broj 05/20. Člankom 2. istoimene Odluke propisano je kako se plaćanje 

komunalne naknade odgađa do 30.06.2020. godine. Budući prijedlog nove Odluke u 

sadržajnom dijelu derogira prethodno donesenu te je u izvjesnom dijelu u koliziji sa istom, 

stava smo kako je potrebno jednoznačno i nedvosmisleno dodati novi članak 4. kako bi 

izbjegli eventualne nejasnoće u primjeni novog donesenog akta.“ 
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 Predsjednik Vijeća vijećnike da prilikom rasprave navedu po kojoj točci raspravljaju, 

te je otvorio je raspravu po 1. i 2. točci dnevnog reda. 

  

 Konstatirao je da je vijećnik Slavko Fornažar naknadno potvrdio sudjelovanje u radu 

sjednice tako da sjednici prisustvuje ukupno 15 vijećnica/ka. 

 

 U nastavku sjednice Gradonačelnik Loris Peršurić dao je sljedeće očitovanje na 

dostavljene amandmane vijećnika Gorana Gašparca: 

 „Poštovani, 

 Navedene mjere samo su jedan od koraka ublažavanja nastale situacije te će se iz 

mjeseca u mjesec, sukladno cjelokupnoj situaciji u državi, a prema preporuci Vlade RH 

donositi nove mjere radi pomoći gospodarstvu i ostalom stanovništvu.  

 Naš trenutni prioritet je, kroz odgovorno poslovanje, osigurati stabilnost sustava za 

pružanje svih potrebnih usluga lokalnoj zajednici. 

 Svi gradovi u Istri – Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag i 

Vodnjan, u prvoj su fazi predložili set od ukupno devet mjera kojima se želi pomoći lokalnom 

gospodarstvu. Sada se radi se o drugoj fazi potpora koje će grad provoditi, jer se situacija 

mijenja iz dana u dan. Upravo zato Gradsko vijeće iz mjeseca u mjesec donosi odluke 

prilagođene trenutnoj situaciji . 

 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, stoga se 

vaši amandmani u ovom trenutku ne mogu prihvatiti.“ 

 

 Vijećnik Goran Gašparac je dostavio sljedeće očitovanje na odbijene amandmane: 

 „ Poštovani gradonačelniče Peršurić,             

           kao što sam naveo u obrazloženju predloženih amandmana smatram da je u nastupilo 

vrijeme da Grad Poreč-Parenzo u mjere pomoći uključi i građanke i građane Poreča, koji su 

također pogođeni negativnim posljedicama uzrokovanih koronavirusom i sve više brinu o 

osnovnim egzistencijalnim problemima - kako preživjeti i platiti svoje račune. 

            U našoj blizini imamo primjer Grada Umaga koji je već donio niz mjera pomoći za 

svoje stanovnike, pa pozivanje na mjere Države u ovom slučaju ne smatram opravdanim za 

mjere koje spadaju u nadležnosti JLS u što svakako spada i iznos komunalne naknade. 

            Oslobađanje plaćanja komunalne naknade u definiranom vremenskom razdoblju je 

jedna od egzistencijalno važnih mjera koja će zaista biti od pomoći građankama i građanima 

Poreča da prebrode ovu krizu uzrokovanu koronavirusom. 

            Tražim glasovanje o amandmanima.“ 

  
(Napomena: amandmani, očitovanje Gradonačelnika i očitovanje vijećnika Gašparca čine sastavni 

dio priloga cjelovitog zapisnika s ove sjednice Gradskog vijeća). 

 

  

 

 Gradonačelnik Loris Peršurić dostavio je sljedeći komentar: 
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 „ Poštovani, zahvaljujem na komentarima. Cijenim trud svojih kolega gradonačelnika, 

pa tako i gradonačelnika Umaga, koji zasigurno u ovim trenucima pokušavaju učiniti najviše 

što u okviru svojih mogućnosti mogu. No, važno je da navedemo neke činjenice – Grad Poreč-

Parenzo, za razliku od Umaga, nema prirez niti ga planira uvoditi. Dodatno, Grad Poreč-

Parenzo svoje pogođene gospodarstvenike OSLOBAĐA plaćanja komunalne naknade u 

navedenom razdoblju, dok grad Umag  naplatu samo ODGAĐA.“ 
 

 Gordana Šušljik dostavila je sljedeći komentar: 

 „Smatram da će navedene mjere koje donosimo uvelike olakšati i ublažiti posljedice  

uzrokovane koronavirusom COVID-19 gospodarstvenicima. Uz niz mjera koje je i država 

donijela ovo su važne jer dopunjuju i rasterećuju privatni sektor pogotovo jer se 

gospodarstvenici neće naći u poziciji da moraju plaćati zaostatke zbog mjera-odgađanja kad 

krenu raditi kao što je spomenuo GradonačeLnik. Kao osoba koja radi u privatnom sektoru a 

i svi vi znamo da je najbolja mjera i vijest ona da se krene raditi te da se sezona odradi u 

koliko -toliko dobrom ozračju koliko god bile mjere "rigorozne" i teže provedive.“ 

 

  

 Predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu po točkama 1. i 2. u 12,20 sati. 

 Izvijestio je vijećnike da će se glasovanje provesti na kraju rasprave po svim točkama 

dnevnog reda. 

 Otvorio je raspravu po točkama 3., 4. i 5. dnevnog reda, uz naglasak da je rasprava 

otvorena do 13,00 sati, a ukoliko se svi vijećnici očituju ista može biti i ranije zatvorena, te će 

se u skladu s time provesti glasovanje. 

 

 U raspravi su putem elektroničke pošte sudjelovali vijećnici Goran Gašparac, Mario 

Ritoša, Idris Sulejmani, Zoran Rabar, Zoran Zulijani, Gordana Šušljik, Eugen Stanissa, 

Emanuel Rudan, Maurizio Zennar, Azeglio Picco, Kristijan Žužić, Dean Pauletić i Slavko 

Fornažar, te Gradonačelnik Loris Peršurić i predsjednik Vijeća Adriano Jakus.  

 Svi su vijećnici podržali donošenje predmetnih odluka u predloženom tekstu. 

  

 Predsjednik Vijeća je zatvorio raspravu u 12,50 sati. 

 Naglasio je da slijedi glasovanje najprije o podnesenim amandmanima vijećnika 

Gašparca na točku 2. i onda redom o svakoj točci pojedinačno, sukladno uputama u 

tabelarnom prikazu dostavljenom u privitku e-maila, u kojem je naveden naputak za 

glasovanje, te je zamolio vijećnike da ispunjene tabele vrate, kako bi se utvrdili rezultati 

glasovanja radi donošenja odluka.  

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

Gradskog vijeća glasovali pojedinačno o svakom amandmanu, na temelju čega je utvrdio da: 

 - AM br. 1. podnositelja Gorana Gašparca nije prihvaćen – 4 glasova ZA. 1 glas 

PROTIV i 10 SUZDRŽANIH glasova  

 - AM br. 2. podnositelja Gorana Gašparca nije prihvaćen – 4 glasova ZA. 1 glas 

PROTIV i 10 SUZDRŽANIH glasova  

 - AM br. 3. podnositelja Gorana Gašparca nije prihvaćen – 4 glasova ZA. 1 glas 

PROTIV i 10 SUZDRŽANIH glasova  

 - AM br. 4. podnositelja Gorana Gašparca nije prihvaćen – 4 glasova ZA. 1 glas 

PROTIV i 10 SUZDRŽANIH glasova  
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 Nakon toga je, na temelju dostavljenog prikaza glasovanja pojedinačno po svakoj 

predloženoj odluci, utvrdio da su jednoglasno, sa 15 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez 

SUZDRŽANIH glasova, donijete sljedeće odluke: 

 

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  

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 

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

k.č. 4680/9 k.o. Poreč 

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 

 

 

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

 

_._ 
 

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

sudjelovanju u radu. 

 

 Sjednica je zaključena u 14,30 sati.  

 
  

 

 

Zapisnik vodila                                                                      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Radešić                                Adriano Jakus 
 

 

 

 

 

 
 


