
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ - PARENZO 

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradonačelnik 

KLASA: 363-05/20-01/25 

URBROJ: 2167/01-09/01-20-2 

Poreč-Parenzo, 30. srpnja 2020. 

 

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreč-Parenzo (,,Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo'' br. 02/13 i 10/18), na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav, KLASA: 363-

01/20-01/144, URBROJ: 2167/01-05/12-20-2 od 21.07.2020. godine, Gradonačelnik Grada 

Poreča-Parenzo je donio sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke 

komunalne usluge prijevoza robe i osoba u pješačkim zonama, te se dostavlja Gradskom 

vijeću Grada Poreča-Parenzo na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu. 

 

2. Na sjednici Gradskog vijeća sva potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke iz točke 1. ovog 

Zaključka dati će Marino Poropat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i Milan 

Laković, direktor trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. 

 

 

 

 

Privitak: 

- Prijedlog Odluke  

- Prijedlog Općih uvjeta  

 

                                                                                                  GRADONAČELNIK 

                                                                                                         Loris Peršurić 

 

 

        

Dostaviti: 

1. Gradsko vijeće, ovdje, 

2. Upravni odjel za komunalni sustav, ovdje, 

3. Pismohrana, ovdje.  

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ - PORENZO 

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradsko vijeće 

KLASA: 

URBROJ: 

Poreč-Parenzo,  
 

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 

68/18, 110/18 i 32/20) i članka 41. Statuta Grada Poreč-Parenzo ("Službeni glasnik Grada 

Poreč-Parenzo'' br. 02/13 i 10/18), Gradsko vijeće Grada Poreč-Parenzo na sjednici održanoj -

------------------. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

O DAVANJU PRETHODNE  SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE ISPORUKE 

KOMUNALNE USLUGE PRIJEVOZA ROBE I OSOBA U PJEŠAČKIM ZONAMA 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge prijevoza robe i osoba u pješačkim zonama donesena na Nadzornom odboru 

isporučitelja komunalne usluge trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. od 14. srpnja 2020. 

godine, koji se prilažu i čine sastavni dio ove odluke. 

 

Članak 2. 

  Opći uvjeti iz članka 1. ove Odluke objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo“, na mrežnim stranicama Grada Poreča-Parenzo, te na oglasnoj ploči i 

mrežnim stranicama trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. Poreč. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Poreč-Parenzo“. 

 

                                                                                                               PREDSJEDNIK 

                                                                                                              GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                              Adriano Jakus 

Privitak: Opći uvjeti 

 

Dostaviti: 

1. Gradonačelnik, ovdje, 

2. Upravni odjel za komunalni sustav, ovdje, 

3. TD USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč 

4. Pismohrana, ovdje.  



Obrazloženje 

 

1. PRAVNA OSNOVA  

 

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 

broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 

19/13) određeno je da općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove 

lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili 

zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje,  

- prostorno i urbanističko planiranje, 

- promet na svom području.  

Sukladno članku 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 

68/18, 110/18 i 32/20) isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu 

djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge. 

Sukladno stavku 2. istog članka opće uvjete iz stavka 1. istog članka donosi isporučitelj 

usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 

 

2. OCJENA STANJA 

 

Isporučitelj komunalne usluge prijevoza robe i osoba u pješačkim zonama dana 16.07.2020. 

godine dostavlja Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Poreča-Parenzo, Opće uvjete 

isporuke komunalne usluge prijevoza robe i osoba u pješačkim zonama donesene na 

Nadzornom odboru isporučitelja komunalne usluge trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. 

dana 14.07.2020. godine. 

Općim uvjetima isporuke komunalne usluge prijevoza robe i osoba u pješačkim zonama 

utvrđuju se uvjeti pružanja, odnosno korištenja usluge prijevoza robe i osoba u pješačkim 

zonama, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge, način mjerenja, obračuna 

i plaćanja isporučene usluge. 

3. OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ODLUKOM 

 

Odlukom se ostvaruju preduvjeti iz članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu  

("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) . 

 

4. CILJ DONOŠENJA ODLUKE 

 

S obzirom na činjenicu da sukladno članku 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu  

("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), prethodnu suglasnost na opće uvjete isporuke 

komunalne usluge donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, potrebno je da 

Gradsko vijeće Grada Poreč-Parenzo donese Odluku o prethodnoj suglasnosti. 

 

5. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU   

            AKTA  

 

 Za provođenje ove odluke nisu potrebna financijska sredstva 


