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ZAPISNIK 
 

sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo  održane u četvrtak 26. 

rujna 2019. godine u Velikoj vijećnici Grada Poreča - Parenzo, Obala M. Tita 5/I,  s 

početkom rada u 19,00 sati. 
 

 U radu sjednice sudjelovali su: Loris Peršurić, Gradonačelnik Grada Poreča - 

Parenzo, Nadia Štifanić Dobrilović, zamjenica Gradonačelnika, Elio Štifanić, zamjenik 

Gradonačelnika, Sanja Oplanić, zamjenica Gradonačelnika, 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,  Đulijano Petrović, pročelnik Upravnog odjela za upravljanje gradskom 

imovinom, Darko Saftić, pročelnik Upravnog odjela za financije, Nataša Simonelli, 

pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Božo Jelovac, voditelj Odsjeka 

za stručne poslove Gradskih tijela,  Divna Radola, ravnateljica DV „Radost“ Poreč, Nataša 

Musizza, ravnateljica DV „Paperino“ Poreč-Parenzo,  Ester Zarli, ravnateljica TOŠ-SEI „B. 

Parentin Poreč-Parenzo, Anita Sijerković, v.d. ravnateljice OŠ Finida, Sanjica Sara 

Radetić, ravnateljica Umjetničke škole Poreč, Tihana Mikulčić, ravnateljica Doma za starije 

i nemoćne osobe Poreč, Nataša Basanić Čuš, ravnateljica Centra za pružanje usluga u 

zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo, Gordana Lalić, direktorica TD Prentium d.o.o. Poreč, 

Denis Matošević zapovjednik JVP CZP Poreč, Milan Laković, direktor TD „Usluga Poreč“ 

d.o.o. Poreč, Elena Uljančić, ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine-Museo del territorio 

parentino, Irides Zović, ravnateljica Gradske knjižnice Poreč, Snježana Radetić, ravnateljica 

Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Silvija Deković Starčić, tajnica Sportske zajednice Grada 

Poreča, Alfredo Mendiković, predsjednik Sportske zajednice Grada Poreča, predstavnici 

Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo, Ajna Temimović, stručna suradnica za odnose s 

javnošću i protokol i predstavnici medija. 

 

Sjednicom je predsjedavao Adriano Jakus, predsjednik Gradskog vijeća Grada Poreča 

– Parenzo. 
 

 Zapisnik je vodila Anita Radešić, referent za poslove Gradonačelnika u Upravnom 

odjelu za opću upravu i gospodarstvo Grada Poreča - Parenzo. 

_._ 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Adriano Jakus  otvorio je sjednicu i izvijestio nazočne 

da se sjednica snima i direktno prenosi. Pozdravio je Gradonačelnika i njegove zamjenike, 

vijećnike, predstavnike gradskih upravnih odjela, gradskih ustanova i trgovačkih društava i 

ostale nazočne, te je predložio prozivku vijećnika radi utvrđivanja kvoruma. 
 

 Božo Jelovac, prozvao je vijećnike, nakon čega je utvrđeno da je na sjednici nazočno 

15 od ukupno 17 vijećnika i to: 
 

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

Kristijan Žužić, 6. Azeglio Picco, 7. Dejvid Lakošeljac 8. Zoran Rabar 9. Goran 

Gašparac, 10. Slavko Fornažar, 11. Maurizio Zennaro, 12. Dražen Prgić, 13. Mario 

Ritoša, 14. Emanuel Rudan i 15. Idris Sulejmani. 
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 Odsutni su vijećnici:  Dean Pauletić i Dolores Ghersinich.  

 

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Vijeća je predložio da se prijeđe na 

utvrđivanje dnevnog reda u skladu s dostavljenim prijedlogom. Pozvao je vijećnike da iznesu 

eventualne prijedloge za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, naglasivši da se o istima glasuje 

bez rasprave. 
 

 Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjedavatelj je stavio na glasanje izmijenjeni 

prijedlog dnevnog reda, nakon čega je konstatirao da je isti jednoglasno prihvaćen, te je za rad 

sjednice utvrđen sljedeći 

 

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 22. do 25. sjednice 
2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. 

godinu 

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD DOM POREČ za 2018. godinu 
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Doma za starije i nemoćne osobe Poreč 

za 2018. godinu  

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Umjetničke škole Poreč za 2018. godinu 
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanske osnovne škole-Scuola 

elementare italiana „Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo za 2018. godinu  

8. Izvješće o radu i financijsko izvješće DV „Radost“ Poreč za 2018. godinu 
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2018. 

godinu  

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Poreštine-Museo del 

territorio parentino za 2018. godinu  

11. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Poreč za 2018. godinu  

12. Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Poreča za 

2018. godinu  

13. Izvješće o radu i financijsko izvješće Centra za pružanje usluga u zajednici 

Zdravi grad Poreč-Parenzo za 2018. godinu 

14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
15. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ˝MORE NA PJATU – 

 POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU 

˝PAPERINO˝ POREČ 

16. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ˝VOLIM ZDRAVO, 

VOLIM RIBU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U 

DJEČJEM VRTIĆU ˝RADOST˝ POREČ˝ 

17. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada 

Poreča-Parenzo 
 

 

TOČKA 1. 

Verifikacija zapisnika od 22. do 25. sjednice  
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenim zapisnicima. 
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Maurizio Zennaro, dao je primjedbu na kasno dostavljanje zapisnika na verifikaciju i 

ponovno je apelirao da se nešto učini po pitanju njihove ažurnije obrade, naglasivši kako uz 

obiman preostali materijal po točkama dnevnog reda, nije bilo moguće detaljno pročitati još i 

zapisnike.   
 

Gradonačelnik Loris Peršurić, složio se da bi pojedine procese u Gradskoj upravi 

trebalo ubrzati, naglasivši kako djelatnici imaju jako puno posla, te im se ujedno zahvalio na 

trudu i zalaganju. Iako se pri racionalizaciji troškova nastoji ne povećavati proračunska 

sredstva za plaće, morat će biti novih zapošljavanja radi popunjavanja upražnjenih radnih 

mjesta kako bi se određeni poslovi, pa tako i poslovi oko Gradskog vijeća, mogli na vrijeme 

odrađivati. 
 

Budući da se u otvorenoj raspravi više nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio 

na glasovanje prihvaćanje dostavljenih zapisnika, nakon čega je konstatirao da je Vijeće 

većinom glasova, sa 14 glasova ZA, bez glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, 

usvojilo zapisnike sa 22., 23., 24., i 25., sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo. 

 

 

TOČKA 2. 
Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 

 

 Na prijedlog predsjednika Vijeća, predsjednica Savjeta mladih Grada Poreča-

Parenzo, Renata Štifanić, informirala je vijećnike o sastavu Savjeta i njegovom 

konstituiranju. Iznijela je da su na konstituirajućoj sjednici, koju je sazvao predsjednik 

Gradskog vijeća 4. lipnja 2019. godine, izabrani ona kao predsjednica dok je za njenog 

zamjenika izabran Marin Sedmak. Članovi Savjeta izabrani su Odlukom Gradskog vijeća od 

25. travnja 2019. godine, na mandat od tri godine. Osim predsjednice i njezinog zamjenika, 

članovi Savjeta su Danijel Čitar, Karla Fatorić, Matea Mendiković, Luka Simonetti i Erik 

Žužić. Naglasila je da je od dana konstituiranja Savjet održao više neformalnih i radnih 

sastanaka, u izradi je Plan rada za 2020. godinu,  logotip i facebook stranica. Savjet mladih je 

nakon konstituiranja u dužnost uputila pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti 

Vesna Kordić. Susreli su se s gradonačelnikom i predsjednikom Vijeća i mentoricom 

zamjenicom gradonačelnika Nadiom Štifanić Dobrilović s kojom su definirali aktivnosti do 

kraja tekuće godine. Na inicijativu Savjeta mladih Grada Rovinja, nedavno su se uključili u 

obilježavanje Dana mladih Istarske županije. Sudjelovali su na radionicama vezanim za rad s 

mladima. Planiraju održavanje edukacija za mlade o gradskoj upravi, njenom ustroju i 

funkcioniranju. Cilj im je približiti se mladima, utvrditi njihove probleme i predlagati 

gradskim vlastima konstruktivna rješenja i poboljšanja. Naglasila je da je suradnja s Gradom 

vrlo dobra i da imaju potporu sa svih strana, te da su do sada njihove ideje bile dobro 

prihvaćene, tako da očekuju da će u naredne tri godine moći puno napraviti. 
 

 1. Goran Gašparac,  postavio je sljedeća pitanja: 

 „1. Kada ćete kao Gradonačelnik Grada Poreča svoj porečkoj djeci koja pohađaju 

osnovnu školu osigurati besplatan školski obrok? 

 Zašto jedna od tri osnovne škole na području grada, OŠ Poreč, kao instrument 

osiguranja plaćanja od roditelja traži bianco zadužnicu. Da li kao Gradonačelnik Grada 

Poreča-Parenzo, koji je suosnivač OŠ Poreč, odobravate ovakav način „utjerivanja“ dugova 

od roditelja za školske marende? 
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 U OŠ Finida i OŠ B. Parentin se bjanko zadužnice od roditelja ne traže i toplo se 

nadam da će to tako i ostati. 
 Besplatne marende za sve učenike su civilizacijsko dostignuće koje imaju i 

„siromašnije“ općine i gradovi. Izgleda da Grad Poreč-Parenzo ima novaca za pokazivanje, 

ali ne i za “male” stvari koje građanima puno znače. Kad dođe na vlast, SDP će to odmah 

promijeniti. 
 

 2. Kada ćete kao Gradonačelnik Grada Poreča, po ugledu na neke općine i gradove u 

okruženju (npr. općinu Tar-Vabriga), osigurati besplatni školski prijevoz za sve porečke 

učenike (osnovnoškolce i srednjoškolce)? 
 Da li je moguća revizija sadašnjih cijena karata s obzirom na udaljenost od škole? 
 Naime, cijena mjesečne autobusne karte, koja je subvencionirana 75%, je još uvijek 

visoka, a kriterij za cijenu je nejasan.  
 Na primjer: 
 - mjesečna karta od Stranića (300 kn) je cca 80 kn skuplja nego karta od Kukci, a radi 

se svega o 1.5 km razlike u udaljenosti. 

 - cijena od Kaštelira je skoro identična onoj od Stranića, 
 - djeca koja imaju 8. sat nemaju prijevoza do Stranića, Rošina itd. već samo do Kukci, 

što znači da ostatak puta moraju pješačiti. 
 

 3. Gradonačelniku upućujem i pitanje vezano za Istarski vodovod i nova uslužna 

područja. Naime, prema vladinom prijedlogu Zakona o vodnim uslugama koji je trenutno u 

saborskoj proceduri, u Istri bi bila dva uslužna područja: 

 - jedno bi činilo područje djelovanja Istarskog vodovoda koji djeluje na području 28 

istarskih gradova i općina, kao i dijelu općine Pićan, 
 - a drugo bi područje bilo područje Vodovoda Pula i Vodovoda Labin. 
 Moje pitanje glasi: Koji je službeni stav Grada Poreča-Parenzo i Vas kao 

Gradonačelnika prema ovom prijedlogu zakona Vlade RH?“. 
 

 Pročelnica Vesna Kordić, podsjetila je da je ravnateljica Osnovne škole Poreč prošle 

godine, prilikom razmatranja izvješća o radu škole, već odgovorila na pitanje vezano za 

bjanko zadužnice. Razlog za njihovo uvođenje su dugovi zbog neplaćanja marendi. Zbog toga 

je škola, na preporuku Grada kao osnivača, uvela pravilo da se uz ugovor priloži bjanko 

zadužnica koja je važeća za svih osam godina školovanja, a rezultat njihova uvođenja je taj da 

dugova gotovo i nema.  
 Što se tiče pitanja oko prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, Grad kao osnivač 

osnovnih škola dužan je osigurati prijevoz učenika tih škola, što i čini, a taj prijevoz je 

besplatan. Osiguran je prijevoz iza petog, šestog i sedmog sata nastave.  
 Za prijevoz učenika srednjih škola zadužena je Istarska županija kao njihov osnivač, 

pa je predložila da se taj dio pitanja uputi nadležnom županijskom odjelu. Iznijela je da je 

Vlada RH nedavno donijela odluku o sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca, koja je 

identična prošlogodišnjoj, a istom je određeno da se sufinancira 75% cijene vozne karte. 

Međutim, to i nije u potpunosti točno jer se sufinancira 75% radničke a ne učeničke karte, 

cijena koje je za određeni postotak veća. Tu razliku u cijeni između radničke i učeničke karte 

do 75% sufinancira Grad Poreč, dok preostalu razliku od 75% do 100% plaćaju roditelji. Za 

sve učenike osnovnih i srednjih škola u socijalnoj potrebi prijevoz plaća Grad. 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, odgovarajući na pitanje vezano za  prijedlog Zakona o 

vodnim uslugama, rekao je kako je cijela priča oko prijedloga upravljanja vodnim resursima 

https://www.parentium.com/?clanak=65149
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započela još davne 2005. godine, da bi Vlada RH, nakon nekoliko pokušaja, ove godine  

utvrdila prijedlog navedenog Zakona, cilj kojeg bi trebalo biti racionalnije poslovanje 

odnosno smanjenje trenutnog velikog broja isporučitelja vodnih usluga, kojih na nivou 

Hrvatske ima preko 180, bez firmi koje se bave odvodnjom, a koje su slijedom zakonskih 

odredbi nastale izdvajanjem iz komunalnih poduzeća. Gradonačelnici ne sudjeluju u 

odlučivanju kako će se cjelokupna situacija odvijati, iako bi resorno ministarstvo trebalo 

stupiti u kontakt s gradovima radi razmatranja svih mogućnosti na terenu. Prema direktivi 

Europske unije i preporuci ministarstva, jedan vodovod i jedna firma za odvodnju idu na oko 

200 tisuća stanovnika. Vlada još nije donijela odluku koliko će zajedničkih firmi vodovoda i 

odvodnje biti na nivou Hrvatske. Mišljenja je da će se, zbog zahtjevnih procesa odvajanja 

vodovoda i odvodnji, teško moći ispoštivati rokovi koje je država definirala.  
    

 Goran Gašparac, izrazio je nezadovoljstvo odgovorima na njegova prva pitanja 

naglasivši kako mu odgovoreno nešto sasvim deseto. Naime, Gradonačelniku je uputio pitanje 

kada misli uvesti besplatne marende za sve učenike, budući da je to jedno civilizacijsko 

dostignuće u 21 stoljeću koje imaju i neki siromašniji gradovi i općine u Hrvatskoj. Izgleda da 

Grad Poreč-Parenzo ima novaca za pokazivanje ali ne i za male stvari koje građanima puno 

znače. Rekao je kako to daje sliku rukovodstva Grada, stranke na vlasti i načina na koji se 

ovaj Grad vodi, a tako će biti sve dok građani daju legitimitet takvom vođenju Grada. 

Mišljenja je da će se te stvari promijeniti u pozitivnom smislu onda kada SDP-a bude došao 

na vlast. Što se tiče bjanko zadužnica, rekao je kako je njegovo pitanje bilo da li 

Gradonačelnik kao predstavnik osnivača škole odobrava odluku ravnateljice OŠ Poreč da se 

na takav način od roditelja utjeruju dugovi za školske marende? Moguće je da, kako je 

pročelnica odgovorila, uvođenjem zadužnice gotovo i nema više dugova, ali se ujedno 

nameće i pitanje koliko je roditelja zbog toga u međuvremenu odustalo od školske marende za 

njihovu djecu i koliko je ljudi zbog toga poniženo, budući da je to jedan psihološki moment 

koji na svakog roditelja ne ostavlja pozitivan dojam. Činjenica je da druge dvije porečke 

osnovne škole takvu mjeru ne provode. Podsjetio je da su prošle godine slična pitanja 

postavili kolege vijećnici Fornažar i Rabar. 
 Što se tiče prijevoza učenika, rekao je da je pitanje došlo je od strane roditelja, a   

poanta je bila uvođenje besplatnog prijevoza i za srednjoškolce. Smatra da se i taj prijevoz 

može riješiti jednom gradskom odlukom. Svojevremeno je kao vijećnik predlagao amandman 

na proračun i našao stavku s koje bi se sredstva mogla skinuti da bi se osigurao iznos za tu 

namjenu, ali je taj amandman bio odbijen. U prošlom je mandatu bio predložen sličan 

amandman koji je također odbijen, što ukazuje na činjenicu da se radi samo o volji vladajuće 

garniture u ovom Gradu. Cilj njegovog pitanja je bio upravo besplatan prijevoz za sve učenike 

i ukazivanje na neke nelogičnosti u cijenama na određenim relacijama, kao i rješavanje 

prijevoza učenika nakon 8 sata do pojedinih naselja. Predložio je da se sa prijevoznikom s 

kojim je sklopljen ugovor pokuša iznaći dogovor i napraviti reviziju cijena. 
 Što se tiče Istarskog vodovoda i novih uslužnih područja, iz odgovora Gradonačelnika 

zaključio je da Grad još nema neki konkretan stav oko te tematike, pa pretpostavlja da će sve 

biti jasnije kad za to dođe vrijeme.  
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, osvrnuvši se na repliku vijećnika Gašparca, naglasio je 

kako Grad Poreč ima jako dobar socijalni program, vrlo dobro razvijene programe praćenja 

djece od najranije dobi sve do završetka srednjoškolskog obrazovanja, praćenje studenata 

kroz njihovo studiranje, poticanje  zapošljavanja mladih, a vodi se briga i o umirovljenicima i 

građanima starije dobi kojima se nastoji na razne načine pomoći.  Postoje određeni socijalni 



8 

 

slučajevi kojima je Grad puno pomogao, te će pomagati  i dalje u skladu s mogućnostima, a 

takozvana gradonačelnikova pričuva troši se gotovo isključivo na socijalu,  
 Što se tiče bjanko zadužnice, mišljenja je da je ravnateljica škole pri uvođenju iste 

postupila pravilno i u skladu s propisima. Pozvao je vijećnike da ukoliko imaju neko drugo, 

bolje rješenje kojim bi se osigurala redovna naplata, isto iznesu i predlože školi kao način na 

koji će biti moguće riješiti problem osiguranja plaćanja. 
 

 Zamjenica Gradonačelnika Sanja Oplanić pohvalila je izuzetnu suradnju  

predsjednika Vijeća roditelja obiju osnovnih škola, gospodina Zorana Zulijania i gospođe 

Sunčice Damjanić. Istaknula je da su oni upoznati sa svime  što se radi u Gradu Poreču a što 

ima veze sa Upravnim odjelom za društvene djelatnosti i školama. Bilo koja potreba koja se 

rješava ide preko predsjedništva Vijeća roditelja, pa se obratila vijećnicima izrazivši žaljenje 

da svoje kritike, pohvale ili bilo kakve druge prijedloge vezane za osnovne škole ne upućuju 

direktno predsjednicima Vijeća roditelja koji korektno surađuju s Gradom. 
 

 2. Dražen Prgić, postavio je sljedeća pitanja: 

 „ 1.  Prvo pitanje postavljam Gradonačelniku Peršuriću. Do kada mislite držati 

Milana Lakovića osuđenog 17. rujna 2013. godine za gospodarski kriminal i dalje na čelu 

dvije gradske tvrtke Usluge i Odvodnje?” 
  

 Predsjednik Vijeća upozorio je vijećnika da ponavlja isto pitanje koje je u više navrata 

postavljao i na prethodnim sjednicama Vijeća. 

 

 Dražen Prgić, upitao je da li time možda krši Poslovnik? Zatražio je da mu se 

omogući postavljanje pitanja, te je ponovivši pitanje zatražio od gradonačelnika odgovor jer 

mu na isto nikad nije odgovoreno.  

 

   „2.  Drugo pitanje također postavljam Gradonačelniku. Tko je dozvolio tvrtki 

Valamar da može pisati odnosno bojati po javnoj površini svoj logo ili ime, postoji li neko 

odobrenje od strane Grada? Pitam za javnu površinu iza bespravno sagrađenog objekta na 

Rivi. 

 

 3. Ja nisam stručnjak za gradnju, ali naš Gradonačelnik je magistar inženjer 

građevinarstva, uz to je njegova supruga diplomirani inženjer građevinarstva i viša stručna 

suradnica u Upravnom Odjelu za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča, pa bi ga pitao, 

zašto je kuća u kojoj žive u Katastru ucrtana puno manjih gabarita i bez objekta u dvorištu, to 

jest po posjedovnom listu manje od 150 m2, u stvarnosti skoro 100 m2 više? Da li je to 

dograđeno nelegalno i nisu plaćeni doprinosi za razliku ili zato da bi se plaćalo Gradu manje 

komunalne naknade? Možda nam naš vrli gradonačelnik može to objasniti, kako on zna, sve 

bez laži, pošteno i provjerljivo i molim sa osmijehom.” 

 Predsjednik Vijeća, zatražio je od vijećnika da bude kulturan u svom obraćanju prema 

gradonačelniku i ostalim nazočnima u vijećnici.  
 

 Dražen Prgić, upitao je da li je nekoga možda uvrijedio? Ukoliko se itko osjeća 

uvrijeđenim spreman izvinuti mu se. Zamolio je da mu se odgovoriti na postavljena pitanja.  

 Pročelnik Marino Poropat, odgovarajući na drugo pitanje naglasio je da tvrtka 

Valamar Riviera, kao i druge tvrtke koje imaju u zakupu parkirališta od Grada Poreča, iste 
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plaćaju sukladno Odluci o porezima, te imaju pravo, dok god plaćaju parkirna mjesta, ista 

označiti rezerviranim za sebe.  

 Na upit vijećnika Prgića iz klupe da li je za to bio objavljen natječaj, pročelnik je 

odgovorio da u postupanju po Odluci o porezima nema natječaja, već je definirana fiksna 

cijena za parkirno mjesto po danu.  

  

 Budući da je vijećnik Prgić nastavio s postavljanjem pitanja i komentarima iz klupe, 

predsjednik Vijeća je zatražio da prekine s dobacivanjima i da, ukoliko želi nešto reći, izađe 

za govornicu.   

 Nakon toga je pozvao gradonačelnika da odgovori na postavljena pitanja. 

 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, rekao je da je na jednoj od prošlih sjednica Vijeća već 

odgovorio na pitanje vezano za gospodina Lakovića, što je moguće provjeriti na video 

zapisima i zapisnicima sa sjednica. 

 Vezano za treće pitanje, sugerirao je vijećniku Prgiću da se, već kad sebe ne smatra 

stručnjakom za gradnju, prethodno raspita po pitanju legalizacije obiteljske kuće njegovog 

oca. 

   

 Dražen Prgić, najavio je kako će napustiti ovu sjednicu zbog toga što mu ni na jedno 

pitanje koje je postavio nije odgovoreno kako treba. Zatražio je od Gradonačelnika da 

otvoreno kaže kako stoji iza gospodina Milana Lakovića koji je osuđen za gospodarski 

kriminal. Jasno je da mu je to teško reći pred građanima koji prate ovu sjednicu.  

 Osvrnuvši se na temu legalizacije gradonačelnikove obiteljske kuće, podsjetio  je kako 

su neki zbog takvih situacija davali i ostavke. Naglasio je kako posjeduje i snimke kojima 

potkrepljuje sve što je naveo u postavljenom pitanju. Zanima ga da li Gradonačelnik na taj 

način namjerno izbjegava plaćanje većeg komunalnog doprinosa, čime na kraju direktno 

oštećuje gradski proračun. Ponovno je zamolio Gradonačelnika da odgovori na njegovo 

pitanje.  

 Osvrnuo se na i odgovor oko javne površine koju koristi Valamar. Očigledno je da se 

opet radi o pogodovanju toj tvrtki, jer zakonski nije dozvoljeno nikakvo bojanje po javnoj 

površini. Zanima ga da li bi i on osobno mogao samo podnijeti zahtjev i na taj način dobiti 

parking na javnoj površini? Zatražio je da mu se pojasni ta procedura. 

 

 U daljnjoj raspravi Gradonačelnik Loris Peršurić se između ostalog osvrnuo na 

najavljeni odlazak vijećnika Prgića sa sjednice, podsjetivši ga je kako je tako često postupio i 

na nekim prošlim sjednicama. Zanima ga da li će vratiti ili u određenom postotku smanjiti 

pripadajuću naknadu, s obzirom da je na sjednici bio nazočan nekih pola sata?   
  

 Predsjednik Vijeća upozorio je sudionike u raspravi da se ne udaljuju od teme. 

Opomenuo je vijećnika Prgića, koji se uputio prema govornici, da je iskoristio svoje pravo 

sudjelovanja u raspravi.  

 

 Budući da je vijećnik inzistirao na obraćanju s govornice, nakon ponovne opomene 

oduzeo mu je riječ, isključio razglas i u 19,40 sati prekinuo sjednicu. 
_._ 

 

Sjednica je nastavljena u 19,50 sati. 
 

_._ 
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Predsjednik Vijeća je konstatirao je da je vijećnik Dražen Prgić napustio sjednicu, 

tako da je u nastavku sjednice nazočno 14 od  ukupno 17 vijećnika.  
Ujedno je zamolio vijećnike da se za govornicom pridržavaju Poslovnika o radu 

Gradskog vijeća i suzdrže od vrijeđanja osoba nazočnih u vijećnici i šire. 
Predložio je da se nastavi s vijećničkim satom i pozvao preostale prijavljene vijećnike 

da postave svoja pitanja. 
 

3. Maurizio Zennaro, iznio je sljedeće: 
„ Poštovani predsjedniče, nećete vjerovati, ali nemam novih pitanja pa ću zato 

iskoristiti svoje pravo za komentar.  
Samo da pojasnim da sam prilikom verifikacije zapisnika bio suzdržan zbog toga što 

iste nisam stigao pročitati, kao što nisam stigao pročitati ni obilje materijala.  

Iskoristio bih priliku i čestitao novo utemeljenom Savjetu mladih. Poručujem im da 

osim što surađuju s Gradskom upravom, uspostave suradnju i sa oporbom, te da se na taj 

način upoznaju s problemima koji nas muče. 
Vezano za bianco zadužnicu, kao bivši ravnatelj imao bih za Vas gospodine 

Gradonačelniče jedan prijedlog. Naime, ako je Izjavom o fiskalnoj odgovornosti predviđena 

bianco zadužnica onda je sve po zakonu ili je u suprotnom treba ukinuti. 
 Osvrnuo bih se dobiveni odgovor na prijedlog za poništenje važeće Odluke o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Grada Poreča-Parenzo, koji smo pokrenuli ja i kolega 

Emanuel Rudan. Radi se o 1700 potpisa koje smo skupili za poništenje cjenika odvoza 

komunalnog otpada. Vidim da je utvrđeno da je ukupno 1141 potpis bio valjan. Međutim, naš 

cilj nije bio taj, nego je cilj bio da signaliziramo na nezadovoljstvo građana zbog čega je 

potrebno nešto pokrenuti. Drago mi je da smo to napravili jer sam dobio neke odgovore koje 

ranije nisam znao. Ne preostaje nam ništa drugo nego da se obratimo Visokom upravnom 

sudu radi procjene zakonitosti te odluke. Gospodine predsjedniče primjećujem da i dalje 

pišete da se snimke sjednica Vijeća prenose uživo, ali ponovno ističem da je snimka u redu ali 

je zvuk i dalje vrlo loš, pa mislim da je vrijeme da nakon godine i pol poduzmete nešto po tom 

pitanju.  
Neću postaviti nova pitanja iz jednostavnog razloga što sam na zadnjoj sjednici Vijeća 

predložio da se nešto napravi po pitanju otvaranja Casinoa u blizini Osnovne škole Poreč. 

Taj prijedlog niste niti zaprimili jer o tome nisam dobio nikakvu obavijest, pa se nameće 

pitanje ima li uopće smisla postavljati pitanja i davati inicijative.  
Nadalje, preslušao sam snimke sa tri sjednice na kojima sam gradonačelniku postavio 

pitanje da li je prije izdavanja suglasnosti na prijedlog cjenika zbrinjavanja otpada provjerio 

da li je isti sukladan Zakonu, pa sam tako utvrdio da je odgovorio „naravno sve je 

napravljeno po zakonu.” , a da to nije ni bilo pitanje. Po četvrti put ponavljam isto pitanje i 

očekujem od gradonačelnika da se sada očituje.  
Želim da se prijedlog kojeg sam dao unese u zapisnik i da se protokolira  na propisani 

način. 
   Prijedlog glasi: 
 „Prijedlog za gradonačelnika 

  Nedavno je u Poreču započeo s radom novi Casino od 0-24 h. Casino je smješten u 

zgradi bivše Cantine sociale, preko puta Osnovne škole Poreč. Pravilnikom o prostornim i 

tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim 

mjestima, kladionicama, omogućeno je otvaranje takvih djelatnosti u blizini obrazovnih 

institucija na minimalnoj udaljenosti od 500 metara 
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 Smatram da lokalna samouprava mora intervenirati kada zakonodavac 

nepromišljenim odlukama narušava integritet, sigurnost i spokoj učenika. Ukoliko je 

lokalna samouprava nemoćna u sprječavanju otvaranja takvih objekata u blizini 

obrazovnih ustanova, predlažem da posredstvom saborskih zastupnika IDS-a potaknete 

postupak izmjene pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima, na način da se opet stvori 

zaštitni prostor između casina, kladionica i automat klubova i obrazovnih institucija.“ 

 
Predsjednik Vijeća, rekao je da je prijedlog oko casina prihvaćen kao inicijativa koja 

je upućena u redovnu proceduru. 
 
( inicijativa je upućena Upravnom odjelu za opću upravu i gospodarstvo, dopisom KLASA: 

011-01/19-01/89 URBOJ: 2167/01-07-19-1). 
 

Gradonačelnik Loris Peršurić, vezano za problematiku cjenika zbrinjavanja otpada, 

rekao je da je Vlada opet promijenila cijelu priču i donijela novu Uredbu, tako da se očekuje 

ponovna izmjena cijelog cjenika. Grad Poreč je preko svog komunalnog poduzeća poslao 

puno primjedaba od kojih nije uvažena niti jedna. Primjedbe su poslane preko grupacije 

komunalnih poduzeća. Izrazio je bojazan da će nova Uredba još više otežati situaciju i da će u 

konačnici još više poskupiti smeće. 
 

U daljnjoj raspravi vijećnik Maurizio Zennaro je iznio kako nije primio nikakav 

službeni dopis kojim ga se obavještava da je njegova inicijativa upućena u neku proceduru, pa 

iz tog razloga moli predsjednika Vijeća da se pridržava Poslovnika o radu Gradskog vijeća 

kojim je točno određeno kako se postupa sa prijedlozima i inicijativama vijećnika. 

 

Adriano Jakus, odgovorio je da su mu, kao predsjedniku Gradskog vijeća, odredbe 

Poslovnika dobro poznate te istih se u radu i vođenju Gradskog vijeća uvijek pridržava. 

Ponovio je da se na inicijative vijećnika u pravilu ne odgovara već se one upućuju u redovnu 

proceduru.  
 

4. Emanuel Rudan, postavio je sljedeće pitanje 
 

 „1. Pitanje upućujem Gradonačelniku. Imam upit od strane ljudi u naselju Finida 

vezano za Vau vau park. Ima li kakvih novosti u vezi problematike park za pse? Ljudima 

smeta buka i smrad.” 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, podsjetio je da je slično pitanje nedavno već  

postavljeno na ovom Gradskom vijeću. Osobno je bio jako zadovoljan prošlogodišnjim 

pokretanjem inicijative za uređenje parka za kućne ljubimce, što je bilo jako dobro prihvaćeno 

i od strane građana. Primjer Poreča slijedilo je niz drugih gradova. Sve je krenulo kroz 

inicijativu mjesnog odbora, nakon čega je objavljen javni natječaj za izvođače radova, što je 

bilo u više navrata popraćeno i u medijima. Radovi su krenuli, da bi se pri samom završetku 

uređenja Vau vau parka pojavila jedna manja grupa građana koja se vrlo energično protivila 

tom parku. To je rezultiralo dvjema peticijama. jednom protiv parka i drugom peticijom sa 

preko 1000 potpisa za park. Gradska uprava nije htjela da se stvore bilo kakve tenzije među 

građanima, ali je u međuvremenu ipak došlo do više intervencija kako komunalnih redara 

tako i policije zbog manjih nereda. Naglasio je kako je na razne načine pokušao smiriti obje 

strane, pokušalo se razgovarati i iznalaziti nekakva rješenja nastale situacije. U tom pokušaju 

doživio je vrlo neugodne situacije, a Gradskoj upravi i njemu osobno upućene su vrlo teške 

riječi i optužbe. Na žalost Grad nema drugog slobodnog zemljišta koje bi po atraktivnosti 
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lokacije moglo poslužiti za takvu funkciju. Na prijavu smrada, provjerom na terenu utvrđeno 

je da takve pojave nema ali je bez obzira na to predložena sadnja mirisnog bilja. Drugi 

problem je bilo ukazivanje na buku pa se, da bi se spriječila eventualna buka, razmišljalo o 

postavljanju nekakvih bukobrana u obliku brzorastuće živice ili sl. Kao treći razlog naveden 

je parking, da bi uvidom na licu mjesta bilo utvrđeno kako parkirnih mjesta ima na pretek. 

Grad je imao namjeru da se u slučaju potrebe pristupi čak i proširenju parkinga. Međutim, ta 

manja grupa građana nije prihvatila apsolutno niti jedan kompromis. Bez obzira na razne 

pokušaje Gradske uprave tenzije su se stalno podizale, došla je turistička sezona i moralo se 

stati se sa svim radovima. Nastavak radova planiran je za jesen. Naglasio je da će prije 

pokretanja radova ponovno pozvati na razgovor obje strane i pokušati naći zajednički 

sporazum, o čemu će javnost biti na vrijeme obaviještena. Napomenuo je da se ta lokacija 

navodno i ranije koristila za šetnju pasa. Šteta je da je tako lijepa inicijativa prerasla je u jednu 

ružnu i mučnu situaciju.  
 

Emanuel Rudan ideju o postavljanju bukobrana smatra prihvatljivim rješenjem 

nastale situacije, te bi bilo poželjno da se obje strane s time  slože. 
  

TOČKA 3. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu 
   

 Dražen Saftić, pročelnik Upravnog odjela za financije prezentirao je prijedlog 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu, u 

skladu sa dostavljenim materijalom koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 

Nakon prezentiranog izvještaja predsjednik Vijeća je otvorio raspravu. 
 

  Goran Gašparac primijetio je da je u izvještaju prikazana prilično niska realizacija 

kapitalnih projekata kod Upravnog odjela za komunalni sustav, pa s obzirom da je sada 

mjesec listopad, zanima ga da li se po tom pitanju nešto promijenilo u protekla tri mjeseca? 

Zamolio je pojašnjenje vezano za dva konkretna pitanja, i to izgradnju nogometnog terena na 

Žatici budući da su sredstva dobivena prošle godine prodajom starog nogometnog igrališta, te 

izgradnju vaterpolo igrališta na Gradskom kupalištu za koje na natječaju nije dobiven niti 

jedan konkretni ponuditelj, a u rebalansu proračuna je za realizaciju istog povećana stavka za 

dodatnih 500 tisuća kuna. 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, osvrnuvši se na likvidnost proračuna naglasio je da je 

isti stabilan i da ide u još pozitivnijem smjeru od zacrtanog, tako da će rebalans biti vjerojatno 

predložen već na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. Podsjetio je kako je jedan od većih 

proračunskih prihoda porez na dohodak, te je informirao vijećnike kako će se novom odlukom 

Vlade RH vezano za oslobađanje od poreza na dohodak, upravo lokalnim samoupravama 

umanjiti taj značajni prihod. Grad Poreč koji je ove godine krenuo s poticanjem zapošljavanja 

mladih osoba ispod 30 godina čime je ove godine u kategoriji top 5 gradova po broju 

djelatnika ispod 30 godina, ta će reforma prilično jako zakačiti, tako da će zbog najavljenog 

smanjenja općih prihoda biti nešto teže donijeti proračun za sljedeću godinu, pogotovo u 

programima društvenih djelatnosti. 
 Osvrnuvši se na pitanja vijećnika Gašparca, naglasio je kako je puno kapitalnih 

projekata u tijeku realizacije, a neki koji su započeti ove godine nastavit će se u narednoj 

godini. Tu se, između ostalih, podrazumijevaju i projekti Gradska riva, Nogometno igralište i 

drugi.  Činjenica je da se kod nekih natječaja, kao na primjer za vaterpolo igralište, nije 



13 

 

uspjelo dobiti niti jednu ponudu, pa se postupci raspisivanja natječaja moraju ponavljati u više 

navrata. Naime, sada je na području Grada Poreča, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, 

u tijeku izvođenje jako puno građevinskih radova tako da su izvođači zauzeti. Naglasio je 

kako vjeruje da će se u narednom razdoblju planirano uspjeti realizirati, naglasivši vrlo bitnim 

daljnje raspisivanje natječaja. 
 

 Eugen Stanissa, zamolio je za informaciju oko projekata uređenja Trga Marafor i 

Trga Joakim Rakovac. Prvi put je takvo pitanje postavio pred četiri godine, pa ga zanimaju 

pomaci koji su se desili od tada do danas. 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, vezano za taj kapitalni projekt predviđene su stavke u 

proračunu kroz dva gradska upravna odjela, za prostorno planiranje i komunalni sustav. 

Vrijednost projekta je oko 1.200.000,00 kuna i to samo za izuzetno zahtjevnu projektnu 

dokumentaciju budući da se radi o lokalitetu unutar zaštićene starogradske jezgre. Na 

raspisanu veliku javnu nabavu se nažalost nije nitko javio, tako da će ista ponovno biti 

objavljena. Podsjetio je da je prije samog natječaja za projektnu dokumentaciju bilo potrebno 

napraviti sve propisane predradnje, na Maraforu i poprečnim ulicama radile su se tri  

sondažne jame i veći broj manjih sondažnih probijanja, radi ispitivanja cjelokupne temeljne 

konstrukcije.  
  

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženi Polugodišnji izvještaj, 

nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, bez glasova 

PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
 

Polugodišnji izvještaj  

o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu 
 

(Polugodišnji izvještaj je priložen zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

 

TOČKA 4. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće TD DOM POREČ za 2018. godinu 

 

 Direktorica Tihana Mikulčić prezentirala je Izvješće o radu i financijsko izvješće TD 

DOM POREČ d.o.o. Poreč za 2018. godinu, u skladu s dostavljenim materijalom koji čini sastavni 

dio ovog zapisnika.  

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 

 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na 

glasanje predloženu Odluku o prihvaćanju izvješća, nakon čega je konstatirao da je Gradsko 

vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, 

donijelo  

 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća TD DOM POREČ d.o.o. za 2018. godinu 

 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 
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TOČKA 5. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće  

Doma za starije i nemoćne osobe Poreč za 2018. godinu  
 

 Ravnateljica Tihana Mikulčić prezentirala je Izvješće o radu i financijsko izvješće 

Doma za starije i nemoćne osobe Poreč za 2018. godinu, u skladu s dostavljenim materijalom, 

koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 

 

 Maurizio Zennaro, konstatirao je da se radi o izvješću o radu ustanove koju je u 

izvještajnom periodu vodio prethodni ravnatelj. Prenio je poruku jednog korisnika doma koji 

je izrazio želju da im se omogući praćenje većeg broja televizijskih programa, naglasivši da 

će, ukoliko postoji problem u udovoljavanju toj zamolbi, izdvojiti svoja financijska sredstva 

za političko djelovanje. Osvrnuvši na izvještaj, primijetio je kako se u istom u više navrata 

spominje stručni tim, pa smatra da bi bilo poželjno da se navede tko su članovi tog tima. U 

financijskom izvješću nije naišao na podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini ustanove, tako 

da osim podataka o prihodima i rashodima nije poznato što sve Dom posjeduje. Poznato mu je 

da se nova ravnateljica založila da se određene stvari dovedu u red, a mišljenja je da prethodni 

ravnatelj nije dobro obavljao svoj posao. Zanima ga što se danas dešava s obzirom da ima 

saznanja o velikoj fluktuaciji djelatnika i da je u zadnjem kvartalu iz ustanove otišlo pet do 

šest djelatnika (tehničkog osoblja i njegovateljica). Smatra da to predstavlja jedan alarm jer 

nije dobro da ljudi tako odlaze. Osvrnuvši se na kolektivni ugovor kojeg je ravnateljica 

spomenula u uvodnom izlaganju, mišljenja je da bi trebalo razmisliti o nagrađivanju upravo 

onih djelatnika sa najnižim koeficijentima, a koji obavljaju izuzetno teške poslove i rade 

prekovremeno. Isto tako, u izvješću nigdje nije naveden broj djelatnika i sistematizacija po 

poslovima koje obavljaju. 
 

 Ravnateljica Tihana Mikulčić osvrnuvši se na postavljena pitanja naglasila je da je su 

primjedbe vezane uz gledanje televizije i praćenje lokalnih tv kanala riješene, a zahvaljujući 

suradnji sa Klubu umirovljenika Galija dobiven je još jedan televizor, tako da će u grupnim 

prostorima biti osigurano praćenje svih kanala, dok će u sobama biti osigurano praćenje 

osnovnih kanala. Što se tiče odlaska kadrova, naglasila je da u ustanovi radi određeni broj 

deficitarnih kadrova, a to je medicinsko osoblje, tj. medicinske sestre. To je problem koji prati  

i bolnice kao i sve ostale zdravstvene ustanove. Naglasila je da djelatnici koji rade na tim 

poslovima u Domu imaju daleko veće plaće od svojih kolega u zdravstvenim ustanovama. 

Naglasila je kako je nažalost i Dom dio takvog trenda fluktuacije osoblja, koji je na žalost vrlo 

teško riješiti bilo kakvim potezom u nekom kraćem vremenskom razdoblju. U ustanovi rade i 

drugi kadrovi kao što su kućni majstori i voditelji održavanja, a oni koji su napustili ustanovu 

pronašli su bolje plaćena radna mjesta. Ima i onih koji su završili neka dodatna školovanja pa 

su dobili radna mjesta sukladno njihovoj stručnoj spremi. Izrazila je zadovoljstvo što u 

ustanovi ipak mogu i dalje odgovoriti na izazove koji stoje pred njima. Što se tiče 

njegovateljica, točno je da su tri njegovateljice napustile ustanovu i otišle na neka druga radna 

mjesta. Već nekoliko godina pokušavaju se raspisati edukacije za obavljanje tih poslova, ali se 

nikad nije uspio sakupiti dovoljan broj polaznika. Zahvaljujući zajedničkoj suradnji da dvije 

obitelji koje u određenom trenutku nisu imale niti jednu zaposlenu osobu, dobiju mogućnost 

zapošljavanja, Grad je isfinancirao edukacije za dvije članice tih obitelji za obavljanje poslova 

njegovateljice. Te su osobe bile na praksi u Domu i pokazale su se jako dobrim, te ih se, 

nakon dobivanja potrebnih svjedodžbi, sa veseljem očekuje radi zapošljavanja. Činjenica je da 
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se pokušava na razne načine osigurati obavljanje određenih poslova, a da korisnici ne osjete  

nedostatak u kvaliteti pružanja usluga. Ne treba zaboraviti ni sivu zonu, jer je činjenica da 

edukacije za njegovateljice završi barem desetak osoba sa područja Poreča i da niti jedna od 

njih ne radi u Domu za starije i nemoćne osobe gdje bi jedino mogle raditi, već pružaju usluge 

na isti način kao što se to dešava i u nekim drugim područjima. Naglasila je kako nije lako 

raditi u ustanovi kao što je Dom za starije i nemoćne osobe, gdje je nemoguće obavljati takav 

težak i zahtjevan posao bez empatije prema korisnicima, pa je zato razumljivo da određeni 

broj osoba tek po završetku edukacija shvati kako to nije posao za njih i da ga neće moći 

obavljati. 

 Što se tiče kolektivnog ugovora i povećanja plaća, naglasila je da su usvajanjem tog 

ugovora značajno povećane plaće. Tehničkom osoblju su plaće povećane u tolikom postotku 

da su u odnosu na sve ostale ustanove socijalne skrbi koje djeluju na području Istarske 

županije, bez obzira da li im je osnivač Republika Hrvatska, Istarska županija ili jedinica 

lokalne samouprave, veće i povoljnije za samoga djelatnika. 
 

 Mauruzio Zennaro, osvrnuvši se na informaciju ravnateljice da su zahvaljujući Gradu 

i Gradonačelniku zbrinute dvije obitelji, rekao je kako pretpostavlja da se radi o obitelji 

Shehu, te se obratio Gradonačelniku prigovorivši kako je najprije uništio tu obitelj a sada je 

spašava.  
 Predsjednik Vijeća upozorio je vijećnika zbog iznošenja takvih insinuacija. 
 Vijećnik Maurizio Zenaro nastavio je diskusiju rekavši kako je svima jasno o čemu 

govori. Osvrnuo se i na ravnateljičino spominjanje sive zone, naglasivši kako svatko ima 

pravo na rad, a ukoliko se insinuira na rad njegove supruge, rekao je kako postoji otvoren 

j.d.o.o.  i  sve je regulirano u skladu s propisima. Ponovio je kako mu nije odgovoreno na 

pitanje oko pokretne i nepokretne imovine, članova stručnog tima i sistematizaciji radnih 

mjesta. 
 

 Tihana Mikulčić, rekla je da će se na navedena pitanja vijećniku dostaviti pisani 

odgovor. 
 

 Maurizio Zennaro, rekao je kako nije tražio da se njemu osobno dostavi odgovor, već 

da se s traženim podacima upoznaju svi vijećnici ovog Gradskog vijeća. 
 

 Mario Ritoša naglasio je kako je iz izvještaja vidljivo da je Dom u cijelosti popunjen, 

da postoji lista čekanja, te da je vidljivo kako je svakim danom sve veći broj osoba koje 

trebaju usluge te ustanove. Iz tog razloga predlaže da se učini još jedan iskorak i pojača 

vaninstitucionalna pomoć starim, nemoćnim i ne autonomnim osobama, u segmentu kućne 

skrbi. Time bi postigli da se pomoć pruža većem broju osoba, troškovi bi bili niži u odnosu na 

troškove stalnog boravka u ustanovi, i ono najvažnije, omogućilo bi se dostojanstveno 

starenje u vlastitom domu. Siguran je da će i Gradonačelnik i vijećnici podržati takvu 

inicijativu ukoliko do nje bude došlo, jer bi bilo neoprostivo da se na brigu o osobi, pogotovo 

u terminalnoj fazi njezinog života, gledalo kao trošak. Citirao je tumačenje značenja 

palijativne skrbi koje govori: ...pomagati ljudima da pronađu život onda kada ga zapravo 

gube svakodnevna je zadaća palijativne skrbi. Kad se to shvati, onda je tek jasno koliko bi svi 

trebali biti zahvalni svim osobama koje rade takav posao na njihovoj požrtvovnosti. Na kraju 

se zahvalio ravnateljici i svim zaposlenicima na uspješnom vođenju ustanove i svakodnevnom 

uloženom trudu u zahtjevnoj brizi za korisnike Doma. 
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 Gordana Šušljik, dala je kratki osvrt na prezentirano izvješće naglasivši kako je vrlo 

impresivno vidjeti koje se sve aktivnosti provode u sklopu rada Doma. Pohvalno je 

provođenje stručnih programa samog smještaja korisnika, kao i dnevnog i poludnevnog 

boravka, te ostalih programa izvaninstitucionalne skrbi. Svi programi koji se u Domu provode 

govore o tome koliko je zajednici stalo do njezinih starijih sugrađana i koja je kvaliteta 

življenja u našem gradu. Po podacima iz izvještaja možemo biti ponosni na rad Doma za 

starije i nemoćne osobe Poreč. 
  

Budući da se u otvorenoj raspravi više nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio 

na glasanje predloženu Odluku o prihvaćanju izvješća, nakon čega je konstatirao da je 

Gradsko vijeće većinom glasova, sa 12 glasova ZA, bez glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA 

glasa, donijelo  

 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

 Doma za starije i nemoćne osobe Poreč za 2018. godinu  
 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

TOČKA 6. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće  

Umjetničke škole Poreč za 2018. godinu  
 

 Ravnateljica Sanjica Sara Radetić prezentirala je Izvješće o radu i financijsko 

izvješće Umjetničke škole Poreč za 2018. godinu, u skladu s dostavljenim materijalom, koji čini 

sastavni dio ovog zapisnika.  
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 

 

 U raspravi je vijećnik Goran Gašparac, kao bivši učenik osnovne glazbene škole u 

Poreču, čestitao ravnateljici na dobivenoj nagradi za najuspješniju školu i najuspješniju 

ravnateljicu u  Republici Hrvatskoj. Osvrnuo se na sugestije iz uvodnog izlaganja ravnateljice 

upućene Gradu vezano za pokretanje rješavanja određenih pitanja a između ostalog i 

stambene problematike prosvjetnog kadra, naglasivši kako u posljednjem desetljeću Grad nije 

izgradio niti jedan gradski stan kako za socijalne potrebe tako ni za deficitarne kadrove. U 

skladu s time predložio je gradonačelniku da se pri sastavljanju proračuna započne razmišljati 

o iznalaženju sredstava, te da se konačno krene s drugačijom gradskom stambenom politikom, 

koja bi osigurala stanove i za socijalu i za deficitarna zanimanja, a time ujedno i za mlade 

naraštaje, čime bi im se pružila mogućnost za ostanak u svom gradu, da na lakši način krenu i 

započnu život. Naglasio je kako je uvođenjem jednosmjenskog rada osnovnih škola, slijedom 

čega Umjetnička škola može raditi samo popodne, nužno pristupiti rješavanju javnog 

gradskog prijevoza  da bi grad mogao funkcionirati onako kako Poreč to i zaslužuje. 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, također je čestitao ravnateljici i školi na dobivenoj 

nagradi. Između ostalog je naglasio činjenicu da na području Poreča ima sve više stanovnika i 

sve više djece svih uzrasta, što će neminovno utjecati i na promjenu nekih prioriteta. 

Osvrnuvši se na stambenu politiku, naglasio je da su u Gradskom proračunu predviđena 

sredstva za poticanu stambenu izgradnju, a u fazi je i javno savjetovanje, te bi do kraja godine 

trebao biti prihvaćen jedan novi model takve tzv. poticane  stambene izgradnje. Što se tiče 
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deficitarnih zanimanja, podsjetio je da Grad Poreč već duže vrijeme izdvaja značajna sredstva 

za financiranje takvih zanimanja (u zdravstvu, policiji), naglasivši kako će biti sve teže sve to 

financirati iz stavke općih prihoda, ako država i dalje nastavi s trendom smanjenja takvih 

prihoda, te ujedno uvjetuje da se takve aktivnosti financiraju upravo iz tih izvora. Što se tiče 

prijevoza učenika, naglasio je da su za potrebe osnovnih škola organizirana školski prijevoz i 

to kroz tri odvoza učenika, što je standard kakav vjerojatno nema gotovo nitko u Hrvatskoj. 

Nadalje, činjenica je da se Poreč s obzirom na sve veću naseljenost počeo iz jednog malog 

grada dizati prema većem gradu, ali se kroz sve do sada rađene pretpostavke pokazalo da 

nema isplativosti za uvođenje javnog gradskog prijevoza. Putem gradskog poduzeća 

Parentium d.o.o. kandidiran je jedan pilot projekt električnog autobusa za jednu liniju, pa 

ukoliko se bude pokazalo isplativim mogle bi se otvoriti i daljnje mogućnosti. 
  

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženu Odluku o prihvaćanju 

izvješća, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, bez 

glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
 

O D L U K U  

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 
 Umjetničke škole Poreč za 2018. godinu  

 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

_._ 
 

Predsjedatelj je odredio pauzu u trajanju od 5 minuta. 

_._ 

 

 

TOČKA 7. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanske osnovne škole-Scuola elementare italiana 

„Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo za 2018. godinu 
 

 Ravnateljica Ester Zarli prezentirala je Izvješće o radu i financijsko izvješće 

Talijanske osnovne škole-Scuola elementare italiana „Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo za 

2018. godinu, u skladu s dostavljenim materijalom, koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 

 

 U raspravi je vijećnik Zoran Rabar primijetio kako je u jednom dijelu izviješća 

navedeno da 90% učenika koristi topli obrok, što je u odnosu na druge škole izuzetno visoki 

postotak. Zanima ga na koji način se toliki broj učenika uspjelo zainteresirati za konzumiranje 

toplog obroka i da li škola ima problema s naplatom? Također je zamolio za informaciju o 

broju upisane djece u prvi razred, s obzirom da je prošle godine broj upisane djece bio nešto 

manji. 
 

 Odgovarajući na postavljena pitanja, ravnateljica Ester Zarli je naglasila da je, u 

odnosu na prošlu godinu, ove godine za učenike nižih razreda uvedena marenda u vidu 

„švedskog stola”, što su djeca izuzetno dobro prihvatila, a zbog iskazanog interesa, takva je 

ponuda marende uvedena jednom tjedno i za učenike viših razreda. Zahvaljujući trudu 
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razrednika, računovodstva i rukovodstva škole, te redovnim kontaktima s roditeljima, nema 

problema s naplatom marendi, tako da se sva plaćanja nastoje realizirati do kraja školske 

godine. Što se tiče broja prvašića, ove godine je upisano ukupno sedam učenika, dok će iduće 

godine, prema raspoloživim podacima o broju predškolaraca, biti oko 15 upisane djece. 

Naglasila je da će rad s razredima od 10 do15 učenika, s obzirom na kurikularnu reformu, biti 

moguće realizirati na najbolji način. 
  

Budući da se u otvorenoj raspravi više nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio 

na glasanje predloženu Odluku o prihvaćanju izvješća, nakon čega je konstatirao da je 

Gradsko vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH 

glasova, donijelo  
 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

 Talijanske osnovne škole-Scuola elementare italiana „Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo 

za 2018. godinu 
 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

 

TOČKA 8. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč za 2018. godinu 
 

 Ravnateljica Divna Radola prezentirala je Izvješće o radu i financijsko izvješće 

Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč za 2018. godinu, u skladu s dostavljenim materijalom, koji čini 

sastavni dio ovog zapisnika.   
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 

 

 U raspravi je vijećnik Goran Gašparac spomenuo je da je prošle godine bilo riječi o 

nekakvim sredstvima koje je osiguravala Vlada za uvođenje smjenskog rada u predškolskim 

ustanovama, pa je zamolio informaciju o rezultatima provedene ankete za uvođenje takvog 

rada u vrtićima i da li će se po tom pitanju nešto realizirati. 
 

 Ravnateljica Divna Radola naglasila je da je lanjske godine Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo natječaj pod nazivom „Vrtići za 

skladniji život”. Kako bi ispitali potrebe da se u gradskim vrtićima uvede smjenski rad, u 

suradnji s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti, provedena je anketa među roditeljima. 

Prema dobivenim odgovorima ispostavilo se da ne postoji veći interes odnosno dovoljan broj 

djece, pa time ni potreba za uvođenjem rada u smjenama, jer da bi se isti uveo potrebno je 

imati barem jednu odgojnu skupinu desetsatnog programa i jednu skupinu jasličkog 

programa. Namjera je bila da se anketa ponovno pokrene u novoj školskoj godini, ali je u 

međuvremenu natječaj Ministarstva zatvoren, tako da se čeka na njegovu ponovnu objavu. 
 

 Vijećnik Idriz Sulejmani, budući da je novi vijećnik Gradskog vijeća i prvi je put za 

ovom govornicom, izrazio je želju da se, kao roditelj dvoje djece od kojih jedno još pohađa 

dječji vrtić Radost, a drugo je vrtić pohađalo po posebnom programu te je ove godine upisano 

prvi razred osnovne škole, zahvali ravnateljici, tetama i svim djelatnicima ustanove na 

svakodnevnom trudu, pažnji i velikoj brizi oko djeteta, te suradnji s njima kao roditeljima. 
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Takav se odnos prema njegovom djetetu nastavio i u Osnovnoj školi Poreč. Naglasio je da će 

kao vijećnik Gradskog vijeća, raditi u interesu građana i ovog grada u kojem je rođen, u 

kojem živi i u kojem će vjerojatno nastaviti živjeti sa svojom obitelji. 
  

Budući da se u otvorenoj raspravi više nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio 

na glasanje predloženu Odluku o prihvaćanju izvješća, nakon čega je konstatirao da je 

Gradsko vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH 

glasova, donijelo  

 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč za 2018. godinu  
 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 
 

 

TOČKA 9. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće  
Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2018. godinu 

 

 Ravnateljica Snježana Radetić prezentirala je Izvješće o radu i financijsko izvješće 

Pučkog otvorenog učilišta  Poreč za 2018. godinu, u skladu s dostavljenim materijalom, koji čini 

sastavni dio ovog zapisnika.  

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 

 

 U raspravi je vijećnica Gordana Šušljik napomenula kako je iz izvješća vidljivo da  

su značajniji napori uloženi u provedbu EU projekta I-ARCHEO.S., i iscrpno su opisane 

projektne aktivnosti zajedno sa ciljevima projekta. S obzirom na posjećenost hvalevrijednom 

projektu koji povezuje kulturu i turizam u našem gradu stvarajući nove proizvode i nove 

momente, zamolila je za komentar da li je projekt ispunio ciljeve i očekivanja? 
 

Ravnateljica Snježana Radetić, naglasila je da su projektne aktivnosti uključivale 

radionice za lokalne dionike, na koje su se putem javnog poziva mogli su se uključiti svi 

zainteresirani dionici iz sektora održivog turizma, upravljanja kulturnom i prirodnom 

baštinom, poljoprivredno-prehrambenog sektora te različiti obrti. Osim sadržaja i usluga, koje 

su bile predstavljene tijekom pilot-aktivnosti, istakla se potreba za izradom studije identiteta, 

a koja se smatra neizbježnom i nužno potrebnom za daljnje usmjeravanje u projektu. U 

raspravama potaknulo se promišljanje o vrijednostima i vrednotama Poreča i o svijesti o 

njima. Zaključeno je da je vrijednosti potrebno prvo odrediti, a zatim i održati, sačuvati i 

prezentirati, te da će se na temi identiteta i dalje nastaviti raditi. Tjedan kulture življenja 

pokazao se vrlo interesantnim pa se nastavak projekta planira i za naredne godine. 
 

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženu Odluku o prihvaćanju 

izvješća, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, bez 

glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
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O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

Pučkog otvorenog učilišta Poreč. za 2018. godinu 
 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

TOČKA 10. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće  

Zavičajnog muzeja poreštine-Museo del territorio parentino za 2018. godinu 

 

 Ravnateljica Elena Uljančić prezentirala je Izvješće o radu i financijsko izvješće 

Zavičajnog muzeja poreštine-Museo del territorio parentino za 2018. godinu, u skladu s 

dostavljenim materijalom, koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 
Ujedno se osvrnuo na dio izvješća u kojem se spominje stalni postav, te je upitao 

ravnateljicu dali se razmišljalo o uvođenju digitalnog postava koji bi bio javno dostupan? 
 

Ravnateljica Elena Uljančić, odgovorila je kako su dizajneri već osmisliti idejno 

rješenje za koje postoji troškovnik. Lanjske su godine digitalizirani predmeti muzeja, tako da 

svi zainteresirani mogu pogledati dio baštine od preko 20 000 različitih predmeta iz 

muzejskog  fundusa koji datiraju od prapovijesti do današnjih dana, sa tendencijom porasta 

tog broja zbog daljnjih novih arheoloških nalaza. 
  

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženu Odluku o prihvaćanju 

izvješća, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, bez 

glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
 

 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

Zavičajnog muzeja poreštine-Museo del territorio parentino za 2018. godinu 
 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

 TOČKA 11. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće  
Gradske knjižnice Poreč za 2018. godinu 

 

 Ravnateljica Irides Zović prezentirala je Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske 

knjižnice Poreč za 2018. godinu, u skladu s dostavljenim materijalom, koji čini sastavni dio ovog 

zapisnika.  
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 

 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na 

glasanje predloženu Odluku o prihvaćanju izvješća, nakon čega je konstatirao da je Gradsko 

vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, 

donijelo  
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O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  
Gradske knjižnice Poreč d.o.o. za 2018. godinu 

 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

 

TOČKA 12. 
Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće  

Sportske zajednice Grada Poreča za 2018. godinu 
 

 Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Poreča za 2018. 

godinu, prezentirao je predsjednik Sportske zajednice Grada Poreča, Alfredo Mendiković, u 

skladu s dostavljenim materijalom, koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 
 

Goran Gašparac, zanima ga kako će se suradnja ženskog Odbojkaškog kluba Poreč s 

francuskim prvoligaškim ženskim odbojkaškim klubom Cannes, odraziti na sam rad s mladim 

kategorijama u klubu Poreč, budući da je poznato da su vrhunski rezultati postignuti upravo s 

domaćim igračima? Što je sa dosadašnjim trenerima u klubu? Naglasio je kako bi bila šteta da 

se cjelokupna situacija nepovoljno odrazi na rad porečke djece unutar kluba, a koji je 

pozitivan primjer kluba koji je dokazao da se jednim kvalitetnim radom sa domaćim igračima, 

starosne dobu uglavnom do kraja srednje škole, mogu postizati vrhunski rezultati u sportu. 
 

Alfredo Mendiković smatra da bi to pitanje trebalo uputiti novoj upravi odbojkaškog 

kluba. Naglasio je kako je prisustvovao skupštini kluba prilikom imenovanja nove uprave, 

koju čini 11 članova i većina njih je iz Poreča, dok je dio članova iz Cannesa i pretežito su 

talijani. Oko same suradnje su na toj skupštini izrečene samo pohvale u odnosu na francuze i 

na poboljšanje rada prve ekipe, te su prezentirane ideje i planovi za daljnji rad. Osobno misli 

da je ta suradnja ostvarena samo zbog dosadašnjeg uspješnog rada i dobrih rezultata koje je 

klub ostvario u prethodnom razdoblju. Nema saznanja o nekim promjenama u trenerskom 

kadru. 
 

Maurizio Zennaro, rekao je kako je i sam planirao postaviti isto pitanje, ali ga 

zanimaju ga još neki detalji oko tog preuzimanja kluba. Da li je poznato koliko će francuzi 

participirati u klubu? Budući da su se do sada sva europska i redovna takmičenja pokrivala 

vlastitim proračunskim novcem, kako će to biti dalje? Svakako je potrebno da se kroz 

međusobne sporazume omogući domaćoj djeci i mladima da imaju dovoljno prostora za 

afirmaciju kroz sport. Zamolio je da se daju malo detaljnije informacije. 
 

Alfredo Mendiković, naglasio je kako nije upoznat s detaljima s obzirom da još nije 

imao prilike vidjeti ugovor koji su klubovi međusobno zaključili, pa je predložio da se to 

pitanje možda uputi predsjedniku kluba. 
  

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženu Odluku o prihvaćanju 

izvješća, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, bez 

glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  



22 

 

 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća  

Sportske zajednice Grada Poreča za 2018. godinu 
 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 
 

 

TOČKA 13. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće  
Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč za 2018. godinu 

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi 

grad Poreč za 2018. godinu, prezentirala je ravnateljica Nataša Basanić Čuš, u skladu s 

dostavljenim materijalom koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 

 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na 

glasanje predloženu Odluku o prihvaćanju izvješća, nakon čega je konstatirao da je Gradsko 

vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, 

donijelo  

 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč za 2018. godinu 

 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 
 

_._ 

 

Predsjedatelj je odredio pauzu u trajanju od 5 minuta. 

_._ 

 

U nastavku sjednice predsjednik Vijeća je konstatirao da su vijećnici Slavko Fornažar 

i Emanuel Rudan napustili sjednicu, te da je u nastavku sjednice nazočno 12 od  ukupno 17 

vijećnika. 
_._ 

 

TOČKA 14. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

 

 Pročelnica Vesna Kordić prezentirala je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o socijalnoj skrbi, u skladu s dostavljenim materijalom koji čini sastavni dio ovog 

zapisnika.  
 Naglasila je da su vrste, korisnici, uvjeti, način i postupak za ostvarivanje prava i 

naknada iz područja socijalne skrbi koje osigurava Grad Poreč uređeni Odlukom o socijalnoj 

skrbi koja je donesena na sjednici Gradskog vijeća održanoj 6.10.2016. godine. Predloženim 

izmjenama i dopunama Odluke pristupilo se radi usklađivanja Odluke s novim propisima 
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vezanim uz prikupljanje miješanog komunalnog otpada i novim propisima o zaštiti osobnih 

podataka. Ujedno se predlaže izmijeniti ili dopuniti i one odredbe za koje se u primjeni 

pokazalo da ih je potrebno drugačije ili kvalitetnije urediti, a odnose se na boravak djece u 

dječjim vrtićima i jaslicama, prijevoz učenika srednjih škola i troškove stanovanja, dopunjuje 

se naziv ustanove čije se usluge koriste, te uklanja višak teksta koji je greškom ostao u 

jednom članku Odluke.  
 U nastavku izlaganja upoznala je vijećnike s izmjenama i dopunama Odluke i 

razlozima za njihovo donošenje, u skladu s tekstom obrazloženja koji čini sastavni dio 

dostavljenog prijedloga Odluke. 

 

Nakon uvodnog izlaganja predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom 

prijedlogu Odluke. 

 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na 

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 

12 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  

 

O D L U K U  
izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 
 

 Predsjednik Vijeća Adriano Jakus, najavio je da će naredne dvije točke dnevnog reda, 

u odsustvu pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo, prezentirati zamjenik 

Gradonačelnika Elio Štifanić. 
 

TOČKA 15. 
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ˝MORE NA PJATU –  POTICANJE 

POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝PAPERINO˝ POREČ 
 

 Prijedlog Odluke Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ˝MORE NA 

PJATU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU 

˝PAPERINO˝ POREČ, prezentirao je zamjenik Gradonačelnika Elio Štifanić, u skladu s 

dostavljenim materijalom, koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 Naglasio je da je, u okviru Natječaja za dodjelu potpore za provedbu aktivnosti u 

okviru Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno-obrazovnim ustanovama iz 

Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, koji je LAGUR ˝Istarski švoj˝ objavio 16. kolovoza 

2019. godine, kao obveznu dokumentaciju potrebno priložiti i suglasnost predstavničkog tijela 

jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja u aktivnosti opremanja kuhinja u javnim 

ustanovama i poboljšanja uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture u javnim 

ustanovama (troškovi adaptacije ili rekonstrukcije prostora unutar kojih se planira držati 

nabavljena oprema). Procijenjena vrijednost projekta je 75.052,00 kuna, a nositelj projekta je  

DV-SI ˝Paperino˝ Poreč-Parenzo. 
 Cilj donošenja predložene Odluke je omogućiti Dječjem vrtiću - Scuola dell infanzia 

˝Paperino˝ Poreč-Parenzo, kao prihvatljivom korisniku, prijavu navedenog projekta na 

LAGUR-ov Natječaj. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 
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Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na 

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 

12 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  

 

O D L U K U  
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ˝MORE NA PJATU –  POTICANJE 

POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝PAPERINO˝ POREČ 
 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 
 

 

TOČKA 16. 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „VOLIM ZDRAVO, VOLIM RIBU – 

 POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝RADOST˝ 

POREČ 
 

 Prijedlog Odluke Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „VOLIM 

ZDRAVO, VOLIM RIBU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM 

VRTIĆU „RADOST“ POREČ, prezentirao je zamjenik Gradonačelnika Elio Štifanić, u 

skladu s dostavljenim materijalom, koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

 Nadovezavši se na obrazloženje iz prethodne točke dnevnog reda, rekao je da je cilj 

donošenja i ove Odluke da se  Dječjem vrtiću ˝Radost˝ Poreč, kao prihvatljivom korisniku i 

ujedno nositelju projekta, omogući prijavu spomenutog projekta na LAGUR-ov Natječaj za 

provedbu mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno-obrazovnim ustanovama. 

Procijenjena vrijednost projekta je 87.205,00 kuna. 
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na 

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 

12 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  

 

O D L U K U  

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „VOLIM ZDRAVO, VOLIM RIBU – 

 POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝RADOST˝ 

POREČ 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 
 

 

TOČKA 17. 
Odluka o raspisivanju izbora  

za članove vijeća mjesnih odbora Grada Poreča-Parenzo 
 

 Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada 

Poreča-Parenzo, prezentirao je Božo Jelovac voditelj Odsjeka za stručne poslove Gradskih 

tijela, u skladu s dostavljenim materijalom, koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 Tijekom obrazlaganja predložene Odluke naglasio je da je provedba izbora u mjesnim 

odborima regulirana Zakonom o lokalnim izborima kao i Odlukom o postupku izbora članova 
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vijeća mjesnih odbora i 2013. godine. Članovima vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Poreča-Parenzo, kojih je ukupno 10, istekao mandat koji traje četiri godine, te je potrebno 

provesti izbore za nove članove, kako bi se osiguralo funkcioniranje i kontinuitet aktivnosti u 

mjesnim odborima na području grada, a sve sukladno članku 4. Odluke o postupku izbora 

članova vijeća mjesnih odbora, kojim je određeno da Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo 

donosi posebnu Odluku kojom se raspisuju izbori i utvrđuje datum održavanja izbora. Od 

dana raspisivanja izbora pa do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više 

od 60 dana. 

 Nakon donošenja ove Odluke i njenog stupanja na snagu Gradonačelnik će imenovati 

izborno povjerenstvo, a ono će dalje imenovati druga tijela za provedbu izbora, donijeti druge 

potrebne odluke i redoslijed izbornih radnji, do dana izbora koji je određen za 27. listopada 

2019. godine 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 
 

 U raspravi je vijećnik Maurizio Zennaro rekao je kako je gledajući rezultate prošlih 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora primijetio sljedeće: 
„Za prijaviti nezavisnu kandidacijsku listu za Gradsko vijeće potrebno je 250 potpisa 

podrške, dok za prijavu nezavisne liste za sve mjesne odbore treba 850 potpisa, što je apsurd. 

Samo za dva mjesna odbora i to MO J. Rakovac i MO Mate Balota treba sakupiti više potpisa 

nego za nezavisnu kandidacijsku listu za Gradsko vijeće. Vi ste tada odredili prikupljanje 

najmanje 5% potpisa biračkog tijela, dok druge jedinice lokalne samouprave imaju to pitanje 

sasvim drugačije riješeno. Ako ćete se i dalje voditi po istoj logici kao prilikom izbora 

održanih 2015. godine, zanima me da li ćete i kod ovih izbora tražiti 5% potpisa građana kao 

podršku za kandidacijsku listu?” 
 

Božo Jelovac, ponovio je da je na snazi Odluka o postupku izbora članova vijeća 

mjesnih odbora, koja je objavljena u „Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo” br. 2/13, a 

ista ne određuje neke veće pojedinosti, nego se u mnogočemu poziva na primjenu Zakona o 

lokalnim izborima. Prema tome, kao što je bilo i na posljednjim izborima, broj potpisa za 

nezavisne kandidacijske liste ovisi o ukupnom broju birača na području pojedinog mjesnog 

odbora. 
 

Maurizio Zennaro, nije se složio s takvim tumačenjem jer, kao što je i prije rekao, u 

nekim jedinicama lokalne samouprave vladaju sasvim drugačiji kriteriji i ne postoji neka 

zakonska odredba koja to definira, nego je to diskrecija jedinice lokalne samouprave. Grad 

Poreč je kod prošlih izbora odredio prikupljanje najmanje tih 5% potpisa birača za nezavisne 

kandidacijske liste, dok druge jedinice to nisu učinile. Zanima ga kako se tumači takva 

neujednačenost u primjeni zakona, koji ne definira ništa po tom pitanju? 
 

Božo Jelovac, odgovorio je da lokalna zajednica, u okviru zakonskih odredbi i 

demokratskih načela, ovlaštena donijeti svoje odluke. Tako je Grad Poreč 2013. godine donio 

već spomenutu Odluku o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora koja u članku 5. 

određuje da, ako birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost te liste 

dužni su prikupiti 5% potpisa od broja birača upisanih u popis birača na prethodnim izborima 

za članove vijeća određenog mjesnog odbora. Ta je Odluka i danas na snazi, tako da se govori  

o važećem propisu koji se primjenjuje i na predstojeće izbore. Ista nije protivna zakonskim 

odredbama i u skladu je s voljom većine u Gradskom vijeću prilikom njenog donošenja. 
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Maurizio Zennaro, naglasio je kako se radi o gradskoj a ne državnoj odluci.  

Demokratskim načelom ne može se smatrati određivanje 250 potpisa birača za Gradsko 

vijeće, a 850 potpisa za članove vijeća mjesnih odbora. 
 

Božo Jelovac, pojasnio je da je 850 potpisa potrebno ukupno za 10 mjesnih odbora, 

što znači da za mjesne odbore treba manje potpisa u odnosu na Gradsko vijeće. 
 

Predsjednik Vijeća Adriano Jakus, naglasio je kako je spomenuta Odluka na snazi od 

2013. godine, te se primjenjivala i na izborima održanim 2015. godine. Ne vidi u čemu je 

problem budući da je činjenica da se kod svakih novih izbora pojavljuje sve više nezavisnih 

lista. 
 

Maurizio Zennaro, smatra da Grad na takav način penalizira sve nezavisne liste i 

građane koji se ne žele kandidirati pod stranačkim obilježjima, jer je 5% po svakom mjesnom 

odboru, što iznosi ukupno 850 potpisa podrške, gotovo nemoguće sakupiti.  
  

Budući da se u otvorenoj raspravi više nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio 

na glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće većinom 

glasova, sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
 

O D L U K U  
o raspisivanju izbora  

za članove vijeća mjesnih odbora Grada Poreča-Parenzo 
 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

 

_._ 

 

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

nazočnima na odazivu i sudjelovanju u radu i zaključio sjednicu. 

 

 Sjednica je zaključena u 24,00 sata.  
 
  

 

 

Zapisnik vodila                                                                      Predsjednik Gradskog vijeća 
Anita Radešić                                Adriano Jakus 
 


