
                                
 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, 18.12.2020.   
Na temelju 

- članka 50. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 

2/13 i 10/18), 

- članka 87. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik 

Grada Poreča-Parenzo", broj 9/13 i 10/18),   

-u uvjetima epidemiološke situacije u vezi pandemije COVID-19 virusa, sukladno odlukama 

Stožera  civilne zaštite Republike Hrvatske, 

 

II. dio 40-te sjednice 
 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA POREČA-PARENZO  

održat će se  

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

Sjednica će se održati na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem 

elektroničke pošte 

 

 

Za raspravu i odlučivanje utvrđen je sljedeći  

 

D N E V N I   RE D  

 
10. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i 

Projekcija za 2021. i 2022. godinu  

(Izvjestitelj: Darko Saftić) 

11. 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) 

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

godinu   

(Izvjestitelj: Marino Poropat)  

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

godinu  
(Izvjestitelj: Marino Poropat)  

14. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

(Izvjestitelj: Marino Poropat) 



15. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

(Izvjestitelj: Marino Poropat) 

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

17. Odluka o korištenju javnih površina 

(Izvjestitelj: Marino Poropat)  

18. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog 

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

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

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

20. Zaključak o  mjerama za pomoć gospodarskim subjektima Grada Poreča-

Parenzo pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 

u 2021. godini, 

(Izvjestiteljica: Morena Mičetić Fabić) 

 

 

 

 

 

SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI NA SLJEDEĆI NAČIN: 

 

1. Poziv za ovu sjednicu s priloženim materijalima dostavljen je dana 10.12.2020. 

svim vijećnicima i ostalim sudionicima sjednice elektroničkom poštom, 

 

2. Na početku predsjednik vijeća otvara sjednicu slanjem elektroničke pošte svim 

sudionicima s priloženim ovim izmjenama prijedloga dnevnog reda, na koji svaki 

vijećnik ODMAH odgovara slanjem elektroničke pošte  natrag na adresu sa koje je 

primio poruku i svima ostalima (na način da „odgovori  svima“ na primljeni email) 

čime potvrđuje da sudjeluje u sjednici, te eventualno predlaže izmjene dnevnog 

reda,  

 

3. Nakon očitovanja vijećnika i utvrđivanja sudjelovanja većine vijećnika,  

predsjednik Vijeća će utvrditi konačan dnevni  red  i poslati poruka da ZAPOČINJE 

SJEDNICA, te navodi o kojim se točkama dnevnog reda raspravlja – odlučuje, te 

određuje rok i vrstu očitovanja (rasprava ili odlučivanje) po određenim točkama. 

 

 4. Vijećnici dostavljaju eventualna očitovanja u raspravi slanjem elektroničke pošte  

natrag  na adresu sa koje je poslan email „RASPRAVA- OČITOVANJA PO 

TOČKAMA X“ i svima ostalima  (na način da „odgovori svima“ na primljeni email), 

u jednoj email poruci, navodeći redni broj točke dnevnog reda za koju daju 

prijedloge,  

 

5. Gradonačelnik, kao predlagatelj odluka Gradskog vijeća će svim sudionicima 

sjednice poslati očitovanje na eventualne prijedloge vijećnika. 

 

6. Nakon toga, predsjednik Gradskog vijeća objavljuje da je rasprava završena 

(emailom „ZATVARANJE RASPRAVE PO TOČKAMA X“) i daje na glasovanje 

konačne prijedloge odluka slanjem emaila „GLASANJE PO TOČKAMA X“, u 

priloženoj tabeli za glasovanje, 

 

7. Vijećnici GLASAJU  slanjem elektroničke pošte  natrag na adresu sa koje je poslan 

email „GLASANJE PO TOČKAMA X“ i svima ostalima  (na način da „odgovori 



svima“ na primljeni email)  u jednoj email poruci, s priloženom tabelom za 

glasovanje, u kojoj navode da li su  ZA, PROTIV ili SUZDRŽANI za donošenje 

pojedine odluke,  

 

8. Nakon glasanja vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća svima objavljuje rezultate 

glasovanja po određenim točkama, 

 

9. Predsjednik Vijeća će elektroničkom poštom vijećnicima i ostalim sudionicima 

sjednice slati eventualne dodatne prijedloge postupovnih odluka Vijeća, sukladno 

Poslovniku o radu Gradskog vijeća, o kojima vijećnici glasuju na prethodno navedeni 

način slanjem elektroničke pošte  natrag na adresu sa koje je poslan email i svima 

ostalima, s priloženom tabelom za glasovanje. 

 

10. Sjednica traje dok predsjednik Vijeća ne pošalje poruku „SJEDNICA  ( ili 1. 

DIO SJEDNICE) ZAVRŠEN/A“ 
 

Molim vijećnike i ostale sudionike sjednice da se pripreme za ovakvo održavanje 

sjednice, te da raspravu i dopisivanje ne opterećuju bez potrebe, obzirom da se 

vijeće radi u izvanrednom okolnostima. 

 
 

 Vezano uz aktualnu situaciju pandemije COVID-19 virusa, 40. sjednica Gradskog 

vijeća Grada Poreča-Parenzo, 17. i 22.12.2020. godine, održat će se na daljinu, izjašnjavanjem  

vijećnika putem elektroničke pošte, pa nije moguće prisustvovanje  novinara i snimanje, te 

prijenos sjednice na gradskim internetskim stranicama. 

 Javnost sjednice osigurat će se svim ostalim propisanim i raspoloživim sredstvima, 

kao što je objava dnevnog reda s materijalima na gradskim internetskim stranicama, davanjem 

naknadnih priopćenja, objavom  odluka sa sjednice  i  drugačije po potrebi. 

 
 

                        PREDSJEDNIK 

                     GRADSKOG VIJEĆA 

                                             Adriano Jakus, v.r. 

 


