
                                
 REPUBLIKA HRVATSKA 

 ISTARSKA ŽUPANIJA 

 GRAD POREČ - PARENZO 

       CITTÀ DI  POREČ - PARENZO                

                      Gradsko vijeće  

KLASA: 011-01/20-01/120 

URBROJ: 2167/01-07-20-1 

Poreč-Parenzo, 10.12.2020.   
 

 Na temelju članka 50. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo", broj 2/13 i 10/18) i članka 87. i 89. stavak 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća 

Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 2/13 i 10/18), sazivam 

40. sjednicu 

 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA POREČA-PARENZO  

za 

četvrtak, 17. prosinca 2020. godine u 18,00  sati  

i 

utorak, 22. prosinca 2020. godine u 18,00  sati  

 
Sjednica će se održati u Istarskoj sabornici u Poreču, Obala M. Laginje 6 

 

Za raspravu i odlučivanje za 17.12.2020. godine predlaže se sljedeći 
 

D N E V N I    R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika s 37., 38. i 39. sjednice 

2. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. 

godinu – II. čitanje   
(Izvjestitelj: Darko Saftić)  

3. Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2021. godinu u: 

-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

-  obrazovanju,  

-  kulturi, 
-  sportu, 

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

-  socijalnoj skrbi 

- II. čitanje 
 (Izvjestiteljica: Vesna Kordić)  

4. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – II. čitanje 
(Izvjestitelj: Marino Poropat)  

5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – II. čitanje 
(Izvjestitelj: Marino Poropat)  

6. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 
(Izvjestitelj: Darko Saftić  

7. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 

2020. godinu 

(Izvjestitelj: Darko Saftić) 

8. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine 
(Izvjestitelj: Gradonačelnik) 



 

9. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Opremanje groblja u 

Baderni“ 
(Izvjestiteljica: Morena Mičetić Fabić) 

10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta – dio k.č. 

4192/10, k.č. 4192/15, k.č. 4196/3 i k.č. 4198/1, sve k.o. Poreč. 

(Izvjestitelj: Đulijano Petrović)  

 

 

Za raspravu i odlučivanje za 22.12.2020. godine predlaže se sljedeći 

 

D N E V N I   RE D  
11. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i 

Projekcija za 2021. i 2022. godinu  

(Izvjestitelj: Darko Saftić) 

12. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 

2020. godinu u:  

-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

-  obrazovanju,  

-  kulturi,  

-  sportu i rekreaciji, 

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

-  socijalnoj skrbi 

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić) 

13. II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu   

(Izvjestitelj: Marino Poropat)  

14. II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu  
(Izvjestitelj: Marino Poropat)  

15. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

(Izvjestitelj: Marino Poropat) 

16. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

(Izvjestitelj: Marino Poropat) 

17. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  
(Izvjestitelj: Marino Poropat)  

18. Odluka o korištenju javnih površina 

(Izvjestitelj: Marino Poropat)  

19. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog 

linijskog prijevoza na području Grada Poreča-Parenzo  
(Izvjestitelj: Marino Poropat)  

20. Odluka o produljenju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Poreča-

Parenzo za razdoblje od 2015. do 2020. godine  
(Izvjestiteljica: Morena Mičetić Fabić) 

 

 

Napomene:  
Mole se svi članovi Gradskog vijeća da se odazovu u točno zakazano vrijeme ili da o 

svom izostanku obavijeste Odsjek za stručne poslove gradskih tijela Upravnog odjela za opću 

upravu i gospodarstvo na tel. 432-133. 

 

 

 

 



Sjednica će se održati sukladno odredbama: 

-Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode 

druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti 

COVID-19  putem okupljanja („Narodne novine“ broj 131/20), 

-Odluke o nužnoj mjeri obaveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski 

(„Narodne novine“ broj 111/20), 

-Preporuke  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za korištenje maski za lice, 

medicinskih i zaštitnih maski od 17. 10. 2020. godine 

-Preporuka za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19, kako prilagoditi svakodnevni 

život u j Hrvatskoj – dodatne upute za pojedince, kolektive i poslodavce od 25.06.2020. 

godine  i 

-ostalih važećih odluka i preporuka u vrijeme održavanja sjednice. 

 

 

 

 

                      PREDSJEDNIK 

                     GRADSKOG VIJEĆA 

                                             Adriano Jakus, v.r. 

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

