
                           
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 GRAD POREČ - PARENZO 
       CITTÀ DI  POREČ - PARENZO                
                      Gradsko vijeće  
KLASA: 011-01/18-01/97 
URBROJ: 2167/01-07-18-1 
Poreč-Parenzo, 08.08. 2018. 
 
 Na temelju članka 50. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 
2/13 i 10/18) i članka 87. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik 
Grada Poreča-Parenzo", broj 9/13 i 10/18), sazivam 12. sjednicu 

 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA POREČA-PARENZO  

za 
za četvrtak, 16. kolovoza 2018. godine u 19,00 sati 

 
Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo, Obala maršala Tita 5/I 

 
1. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 
2. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke  

(Izvjestiteljica: Morena Mičetić Fabić) 
3. Odluka o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Poreč-JUG“ 

(Izvjestitelj: Damir Hrvatin)  
4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Poreč-JUG 

(Izvjestitelj: Damir Hrvatin)  
5. Odluka o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje II“ 

(Izvjestitelj: Damir Hrvatin)  
6. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje II“ 

(Izvjestitelj: Damir Hrvatin)  
7. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča-Parenzo – u prilogu 
(Izvjestitelj: Marino Poropat) 

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
(Izvjestitelj: Marino Poropat) 

9. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području 
Grada Poreča – Parenzo 
(Izvjestitelj: Đulijano Petrović)  

10. Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti u svrhu izgradnje vodova i 
pripadajućih objekata elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme 
(Izvjestitelj Đulijano Petrović) 

11. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra (spoj kanalizacijske mreže 
Otok Sv. Nikola-kopno)  
(Izvjestitelj Đulijano Petrović) 

12. Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za prodaju k.č.br. 115/1 k.o. Varvari   
(Izvjestitelj Đulijano Petrović) 

13. Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za prodaju k.č.br. 626/1 k.o. Poreč (staro 
nogometno igralište)  
(Izvjestitelj Đulijano Petrović)  

14. Odluka o prihvaćanju Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela u društvu Dom  
obrtnika d.o.o. 
(Izvjestitelj: Đulijano Petrović) 
 



 
 
                                             PREDSJEDNIK 

                     GRADSKOG VIJEĆA 
                                                       Adriano Jakus, v.r. 
Napomena:  

Materijali za raspravu nalaze se u prilogu. 
Mole se svi članovi Gradskog vijeća da se odazovu u točno zakazano vrijeme ili da o svom izostanku 

obavijeste Ured Grada na tel. 432-133. 
 
 
 


