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Z A P I S N I K 

 

sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo  održane u četvrtak 13. 

prosinca 2018. godine u Velikoj vijećnici Grada Poreča - Parenzo, Obala M. Tita 5/I,  s 

početkom rada u 18,00 sati. 

 

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

Parenzo, Nadia Štifanić Dobrilović, zamjenica Gradonačelnika,  Sanja Oplanić, zamjenica 

Gradonačelnika, Elio Štifanić, zamjenik Gradonačelnika, Morena Mičetić Fabić, pročelnica 

Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo, 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, Nadija Kos, ravnateljica Osnovne škole Poreč, Ester Zarli, direktorica TOŠ-

SEI „Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo, Nataša Musizza, ravnateljica DV-Scuola dell' 

infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo, Sanjica Sara Radetić, ravnateljica Umjetničke škole 

Poreč, Denis Matošević zapovjednik JVP CZP Poreč, Silvija Deković, tajnica Sportske 

zajednice Grada Poreča, Gordana Lalić direktorica TD Parentium d.o.o. Poreč, Nadija 

Mendica, direktorica TD Stan d.o.o. Poreč, Mario Laković, ravnatelj Doma za starije i 

nemoćne osobe Poreč, Milan Laković, direktor Usluge Poreč d.o.o. Poreč, predstavnici 

medija i gosti. 
 

 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. 
_._ 

 

 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 

ukupno 16 od 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. Dolores Ghersinich 10.Goran 

Gašparac, 11. Slavko Fornažar, 12 Maurizio Zennaro, 13. Dražen Prgić 14. Mario Ritoša, 15. 

Emanuel Rudan i 16. Mirzet Hasanagić.. 
 

 Odsutan je vijećnik Dean Pauletić.  

 

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. 
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 Budući da se nitko nije javio za riječ, stavio je na glasovanje predloženi dnevni red, 

nakon čega je konstatirao da je  za rad ove sjednice jednoglasno utvrđen sljedeći  
 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 

2. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu – 

II. čitanje 

3. Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2019. godinu u: 

-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

- obrazovanju,  

-  kulturi, 

-  sportu i rekreaciji, 

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

-  socijalnoj skrbi 

- II. čitanje 

4. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – II. čitanje 

5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – II. čitanje 

6. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu 

7. Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje tvrtke „Parentium“ d.o.o. Poreč 

8. Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u Dom za starije i 

nemoćne osobe Poreč 

9. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama smještaja u Domu za starije 

i nemoćne osobe Poreč 

10. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča-Parenzo 

11. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake 

k.č.br. 4073/5 k.o. Poreč 

 
 

 

TOČKA 1. 

Vijećnička pitanja, odgovori i informacije 

 

1. Goran Gašparac je postavio sljedeća pitanja: 

 

„1. Pitanje upućujem gradonačelniku Lorisu Pršuriću. Nakon što na traženje oporbe 

niste na dnevni red GV-a uvrstili raspravu o novom cjeniku odvoza smeća koji se primjenjuje 

od 01. rujna ove godine, pa mi vijećnici nismo svojim prijedlozima ni na koji način mogli 

utjecati na novi cjenik odvoza smeća, postavljam Vam pitanje na koji ćete način objasniti 

građanima Poreča da su im se računi za odvoz smeća povisili i za više od 3 puta?  

 

2. Pitanje upućujem gradonačelniku Lorisu Peršuriću. U ponedjeljak, 10. prosinca 

elektroničkom poštom sam Vas izvijestio o pristiglom Očitovanju Upravnog odjela za 

decentralizaciju lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije na moj 

Zahtjev za pravno mišljenje i tumačenje, a vezano uz rad radnog tijela GV-a Komisije za 

raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti, odnosno raspisivanju natječaja za 

prodaju gradskih nekretnina u 2018 godini. 

U očitovanju UO IŽ između ostalog stoji: 
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“…Člankom 82. Statuta Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča br. 2/13, 

10/18)10/2017)  propisano je da  imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće 

pažnjom dobrog domaćina, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.  

            Odlukom o osnivanju i imenovanju Komisije za raspolaganje gradskom imovinom 

veće vrijednosti  (Službeni glasnik Grada Poreča br. 10/2017)  Gradsko vijeće osnovalo je i 

imenovalo tu komisiju kao svoje stalno radno tijelo sa zadatkom da isto provodi postupak i 

daje prijedloge za raspolaganje imovinom veće vrijednosti te priprema stručne podloge, 

prijedloge  akata i zauzima stavove pri predlaganju  odluka Gradonačelnika Gradskom vijeću 

u navedenom samoupravnom djelokrugu sukladno Zakonu.  

            Slijedom navedenog, Komisija nije ovlaštena samostalno donositi odluke o 

raspolaganju  imovinom umjesto gradonačelnika ili gradskog vijeća…” 

S obzirom da mi do danas niste odgovorili na moj mail, pitam Vas kako ćete reagirati 

na pristiglo Očitovanje, budući ste prema članku 54 Statuta Grada Poreča-Parenzo 

odgovorni za ustavnost i zakonitost akata gradskih upravnih tijela?“ 

 

 Direktor Usluge Poreč Milan Laković, odgovarajući na prvo pitanje vijećnika iznio je 

da cjenik zbrinjavanja otpada detaljno obrazložen javnosti u više navrata na emisijama putem 

medija, na održanim informativnim radionicama i sl. Dosadašnji obračun po broju članova 

domaćinstva zakon više ne poznaje već se obračun vrši prema stvarnoj količini otpada, a sve u 

cilju postizanja kriterija koje je Hrvatska preuzela ulaskom u Europsku uniju čime je preuzeta 

obveza smanjenja količine miješanog komunalnog otpada za 50-60% do 2020. odnosno 2022. 

godine. Kako bi se to postiglo Republika Hrvatska je putem pravilnika i zakona definirala 

mogućnosti i sukladno tome su svi gradovi i općine donijeli svoje cjenike. Relativno je teško 

govoriti o poskupljenju usluge odvoza smeća zbog toga što se, osim samog načina promjene 

obračuna koji je neusporediv sa dosadašnjim načinom, desilo i postrojenje za obradu otpada 

Kaštijun. Do 01.07. ove godine se otpad odvozio na deponiju Košambra, a od tada se, 

sukladno zakonu, isti preuzima od strane Društva Kaštijun na našoj pretovarnoj stanici kojeg 

nakon toga zbrinjava u svom postrojenju. Do sada je udio prekrivanja odnosno odlaganja 

otpada u ukupnoj cijeni iznosio oko 4%, da bi sada udio za zbrinjavanje na Kaštijunu iznosio 

oko 45%. To je jedan od osnovnih razloga povećanja cijena, a drugi je sam obračun kojim se 

pokušava stimulirati građane koji žele odvajati otpad, jer bi plaćali otpad po 

profunkcioniranju sistema. Da bi taj sistem profunkcionirao, naglasio je da se moralo biti 

ispred države, koja je obećala da će osigurati kompletne spremnike za selektivno zbrinjavanje, 

što u zadnje dvije godine nije uspjela realizirati, izrazivši nadu da će to možda biti učinjeno 

sljedeće godine. U međuvremenu je komunalno poduzeće počelo iz svojih sredstava kupovati 

spremnike. Država nije realizirala ni obećanje da će financirati čipiranje svih spremnika, tako 

da je i to plaćeno iu sredstava komunalnog poduzeća, što isto tako utječe na cijenu usluge. 

Bitno je naglasiti da će u budućnosti svaki građanin utjecati na količinu proizvedenog otpada, 

a samim time i na svoj račun usluge, tako da će, kad saživi kompletni sustav, biti velikih 

promjena u cijenama. Do sada u cijenu nije bilo uključeno zbrinjavanje glomaznog otpada, 

tako da sada svako domaćinstvo može jedanput godišnje, za količinu do 3 kubika, zatražiti da 

mu se doveze kontejner na kućnu adresu, a odvoz će biti unutar cijene miješanog komunalnog 

otpada. Osnovna prednost Kaštijuna je da se otpad više ne odlaže na deponiju, čime se utječe 

na zaštitu zraka (emisije neugodnih mirisa), podzemlja, vode, a time se neposredno štiti i 

zdravlje građana. Istaknuo je da su sve realizirane obveze preuzete od Europske unije i 

nametnute od strane zakonodavca. Sasvim je razumljivo da nikakvo podizanje cijena nije 

popularno, ali novim se sistemom zbrinjavanja otpada apelira na svijest građana i privrednih 

subjekata kako bi se ispoštivale preuzete obveze prema Europskoj uniji, jer će u suprotnom 

država to morati prevaliti na one koji ne ispunjavaju propisane uvjete zbrinjavanja otpada i 

time dodatno opteretiti naš budžet. Primjer tome su neke susjedne države koje nisu ispoštivale 
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postavljene uvjete zbog čega plaćaju kazne za neispunjenje kriterija postavljenih od Europske 

umije. 

 

 Goran Gašparac, zahvalio se direktoru Lakoviću na odgovoru uz napomenu kako 

pitanje nije postavio njemu već gradonačelniku. Zanima ga zašto nisu vijećnici imali prilike o 

ovoj temi raspravljati na ovom Vijeću? Da se o tome raspravljalo vjeruje da bi možda cjenik 

odvoza smeća bio, uz sva dosadašnja obrazloženja, povoljniji za građane, odnosno možda bi 

olakšao proceduru oko ovog prvog udara cijena. Cjenik izgleda ovako: 

obitelj PRIJE SADA 
RAZLIKA  

MJESEČNO 

 RAZLIKA 

GODIŠNJE 

JEDNOČLANA 15 KN 50 KN        3,3x 35 KN 420 KN 

DVOČLANA 30 KN 103 KN      3,4x 73 KN 876 KN 

ČETVEROČLANA 60KN 103 KN      1,7x 43KN 516 KN 

 Siguran je da je cjenik mogao biti niži i da će biti niži, jer smatra da za to ima prostora. 

 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, obratio se vijećniku Gašparcu naglasivši kao je 

odgovor na pitanje o cijenama odvoza smeća dobio u više navrata, a osim toga detaljno je na 

isto odgovorio i direktor Laković. Poduzeće Usluga Poreč je na raspolaganju građanima 

svakim danom za sve informacije i pitanja, formiran je poseban broj telefona za dobivanje 

potrebnim pojašnjenja, a  na raspolaganju su i djelatnici na info punktu. Na ovom Vijeću je u 

više navrata govorio o smjernicama Europske unije kojima se Hrvatska mora prilagoditi do 

određenog datuma. U Republici Hrvatskoj  je predviđeno 9 postrojenja za zbrinjavanje 

otpada, a do današnjeg dana izgrađena su 2 i to Kaštijun u Istri i Marišćina u Primorsko-

goranskoj županiji, dok su prema saznanjima dva postrojenja u te fazi natječaja za izvođenje 

radova, dok su ostali još u fazama projektiranja. Ako se država ne bude pridržavala naputaka 

slijede penali. Pitanje je da li će se ti penali plaćati iz državnog proračuna ili će i jedinice 

lokalne samouprave sudjelovati u tome? Možda bi o tome trebalo zatražiti odgovor od Vlade 

ili Hrvatskog sabora.  

 Vezano za drugo pitanje, naglasio je da je vijećniku putem maila dostavio izjavu koja 

je ujedno i odgovor resornog upravnog odjela, u odnosu na pristiglo Očitovanje Upravnog 

odjela Istarske županije. Predložio je da pročelnik Đulijano Petrović pročita odgovor.  

 

 Pročelnik Đulijano Petrović pročitao je vijećnicima izjavu Gradonačelnika. 

 

 Goran Gašparac, iznoseći repliku na odgovor Gradonačelnika, naglasio je da se i 

Županijski upravni odjel u svom očitovanju pozvao na odredbe Statuta Grada Poreča-Parenzo 

i Odluke o osnivanju Komisije za raspolaganje imovinom veće vrijednosti, naglasivši da 

Komisija nije ovlaštena samostalno donositi odluke o raspolaganju imovinom umjesto 

gradonačelnika i Gradskog vijeća. Naglasio je da je nakon ovakvog odgovora, zatražio od 

Županijskog upravnog odjela da pokrene postupak nadzora nad zakonitošću rada Gradskog 

vijeća i Komisije, vezano za donijete odluke kojima se prihvaćaju najpovoljniji ponuditelji na 

nezakonito provedenim natječajima za prodaju gradske imovine, izrazivši nadu da će nadzor 

biti proveden. Osvrnuvši se na navode u pročitanoj izjavi, naglasio je kako smatra da proces 

prodaje nekretnine započinje upravo odlukom o raspisivanju natječaja za prodaju. Tu odluku 

ukoliko se radi o nekretnini veće vrijednosti treba donijeti Gradsko vijeće odnosno 

gradonačelnik ukoliko se radi o nižoj vrijednosti. Prilikom prodaja nekretnina odluku o 

raspisivanju natječaja nije donosilo Gradsko vijeće već Komisija, što je vidljivo iz 

obrazloženja uz predložene odluke.   

 U nastavku izlaganja započeo je s čitanjem podataka iz materijala sa sjednica Vijeća 

na kojima se koje se odlučivalo o odabiru najpovoljnijih ponuditelja po natječajima za prodaju 

nekretnina, pa je nakon nekoliko opomena predsjedatelja da se ne ponavlja ono što je već 

rečeno, skratio izlaganje naglasivši kako Komisija ne može raspolagati gradskom imovinom 
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ukoliko je Gradsko vijeće za to izričito nije zadužilo, odnosno ovlastilo, a ovlastiti je može 

samo odlukom o tome koje nekretnine Grad Poreč u 2018. godini želi prodavati. Kako tog 

akta i te odluke nema, Komisija nije imala i nema ovlasti da preuzima ulogu Gradskog vijeća, 

odnosno da raspisuje natječaje za prodaju zemljišta i prikuplja ponude od zainteresiranih 

ponuditelja, što je ujedno rečeno i u očitovanju županijskog upravnog odjela. Posljedice 

takvih postupaka mogu biti da se dijelovi sjednica Gradskog vijeća na kojima se odlučivalo o 

prodaji nekretnina proglase nezakonitim, a donesene akte ništavnim.  

 

 Predsjednik Vijeća Adriano Jakus, zamolio je vijećnike da se pridržavaju minutaže 

kako bi svi stigli postaviti svoja pitanja i ne ponavljaju ono što je već rečeno. Osvrnuvši se na 

izlaganje vijećnika Gašparca naglasio je kako postoje nadležne institucije za utvrđivanje ovih 

navoda, tako da će biti prilike još o raspravljati o toj temi. 

 

 Milan Laković, iznoseći dodatno pojašnjenje naveo je da je izjava korisnicima poslana 

preporučeno na njihove adrese, a u roku od 5 mjeseci zaprimljeno je oko 61% ispunjenih 

izjava. U tim je izjavama pored ostalih podataka dana preporuka o veličini spremnika ovisno 

o broju članova obitelji. Nakon primitka računa za dvomjesečni period, veliki je broj 

korisnika došao u nadležni ured Usluge Poreč izjašnjavajući se za manje kontejnere i tim se 

zahtjevima udovoljilo, tako da će se tek u narednom periodu moći definirati točan indeks 

ukupnog povećanja cijene usluge, koji će biti vjerojatno manji od 200%. Napomenuo je da je 

bilo zahtjeva od strane obitelji koje imaju i više od 7 članova za dodjelu manjeg spremnika od 

60 litara. Za razliku od svih gradova u Istri koji to ne dozvoljavaju, Usluga Poreč poštuje 

volju građana, nadajući se da će takvim velikim obiteljima takvi spremnici biti dovoljni 

ukoliko selektiraju otpad i da se neće dešavati da se zbog malog spremnika smeće odlaže oko 

njih ili drugdje  u okolišu.  

  

 2. Emanuel Rudan, postavio je sljedeće pitanje: 

 

 „ Povodom kraja godine imam pitanje za gradonačelnika. Zanima me isplati li se biti 

član IDS-a? Zamolio bih vas da nam javno predočite imovinsko stanje bivšeg 

dogradonačelnika, gospodina Eda Kosa, prije nego je pristupio vašoj stranci te njegovo 

imovinsko stanje nakon što je istupio s dužnosti dogradonačelnika. Usporedimo ih. S obzirom 

da ste s njime u jako dobrim odnosima, to nije teško. Hvala.“  

 

 Predsjednik Vijeća Adriano Jakus, obratio se vijećniku naglasivši kako takva pitanja 

nisu pitanja za Gradsko vijeće, pa na ista ne bi trebalo niti odgovarati. 

 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, zamolio je za kratak osvrt s obzirom da je pitanje 

njemu upućeno. Naglasio je kako je njegova imovinska kartica, kao i kartica svih dosadašnjih 

gradonačelnika i njihovih zamjenika javna. Obratio se vijećniku s pitanjem da li je njegova 

imovinska kartica javna? Predložio mu je da objavi sve svoje prihode tako da javnost može 

imati uvid u iste.  

  

3. Maurizio Zennaro, postavio je sljedeća pitanja: 

 

„1. Imam jednostavno pitanje za Vas gradonačelniče, pošto mi na komplicirana 

uglavnom ne odgovarate, pogotovo na ona koja su kompromitirajuća za vašu stranku. 

 Smatrate li da se usluga prijevoza učenika osnovnih škola vrši kvalitetno, 

pravovremeno i sigurno? 
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 2. U ime i na traženje velikog broja građana koji su šokirani novim pristiglim 

računima za odvoz smeća postavljam Vam sljedeća pitanja:  

Kako je moguće da Usluga d.o.o. može obračunati i naplaćivati  uslugu koju još uvijek 

ne pruža svim građanima? Neki građani još uvijek nemaju kante ali novi računi stižu. Novi 

sustav diferenciranog zbrinjavanja otpada, osim što omogućava reciklažu veće količine 

otpada, trebao bi u konačnici dovesti i do količinskog smanjenja mješovitog otpada po 

domaćinstvima. Dakle, građani bi tako trebali proizvest manje otpada i djelom upotrebljivi 

otpad, ali usprkos tome građanima pristižu značajno povećani računi. Molim za jasno i 

nedvosmisleno objašnjenje kako je to moguće ? 

Predstavnik potrošača u NO Usluge d.o.o. je ujedno i gradski vijećnik IDS-a g. Zoran 

Rabar. Zanima me koje je sve aktivnosti predstavnik potrošača poduzeo  naspram građana 

potrošača koje predstavlja kako bi istinski iznio i predstavljao mišljenje građana potrošača 

vezano za novi cjenik usluge? 

 

3. Predlažem Gradonačelniku i Predsjedniku Gradskog vijeća da se u što hitnijem 

roku održi posebna tematska sjednica Gradskog vijeća na temu odvoza otpada, sa posebnim 

osvrtom na sve argumentirane razloge povećanja cijene odvoza smeća.  

Iz današnjeg obrazloženja vidljivo je da je najveći razlog poskupljenja odvoza otpada 

zapravo Kaštijun. Moramo si konačno priznati, pogotovo vi gospodo iz IDS-a, da je Kaštijun 

najveći propali projekt IDS-a koji se nažalost lomi na leđima građana i najvjerojatnije će se 

to dešavati još jako dugo. Dok cijena za građane raste, glavni direktor Kaštijuna bez ikakvog 

problema kupuje vozilo od 300 tisuća kuna i nikome ništa. Smatra da bi vijećnici, kao 

predstavnici građana, trebali nešto poduzeti. Ovo Gradsko vijeće mora raspravljati o toj 

problematici i predložiti najbolje rješenje, a građani će ocijeniti da li je dobro ili ne.„ 

 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, osvrnuvši se na komentar vijećnika Zennara, naglasio 

je kako na postavljena pitanja nastoji uvijek odgovarati a tako će nastaviti i dalje. Smatra da 

ne bi trebalo ulaziti u dubioze oko kvalitete prijevoza učenika, a ukoliko vijećnik ima 

saznanja po pitanju sigurnosti prijevoza predložio je da zajedno o tome porazgovaraju sa 

policijom. 

 Vezano za drugo pitanje, naglasio je da je na to pitanje odgovoreno više puta. 

Primijetio je da vijećnik sada Kaštijun naziva najvećim propalim projektom, dok je to pred 

određeno vrijeme govorio za novu osnovnu školu. 

 

 Maurizio Zennaro, predao je gradonačelniku popis podataka o evidentiranom 

kašnjenju autobusa u razdoblju od 12.09. do 06.12. kao i o nelogičnim relacijama kojima voze 

djecu, naglasivši kako se ne radi o pitanju sigurnosti već o pravovremenom i kvalitetnom 

pružanju usluge prijevoza. Obratio se gradonačelniku rekavši kako u svojim odgovorima 

često govori neistine. Podsjetio je da je u mjesecu travnju postavio pitanje za gospodina Olića 

koji je imenovan na čelo Komisije za poslovne prostore i javne površine, a do današnjeg dana 

nije dobio odgovor. Nadalje, što se tiče zajedničkog nastupanja, podsjetio je kako su 

dogovorili zajednički sastanak sa prijevoznicima koji nije održan, zanima ga da li je to možda 

zaboravio? Smatra da nije dobro da prvi čovjek Grada laže ... 

 

 Predsjednik Vijeća je na nakon nekoliko izrečenih opomena zbog vrijeđanja 

gradonačelnika, vijećniku oduzeo riječ. Ujedno se obratio vijećnicima zamolivši ih da zadrže 

nivo kulture prilikom svojih nastupa za govornicom.   

 

Budući da se više nitko nije javio za riječ, zaključena je točka vijećničkih pitanja, 

prijedloga i informacija. 
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Predsjednik Vijeća je predložio da se za naredne točke dnevnog reda (točka 2., 3., 4. i 

5.) najprije iznesu obrazloženja i provede objedinjena rasprava, a da se nakon toga o svakoj 

točci pojedinačno glasuje.  

  

 Prijedlog su vijećnici jednoglasno prihvatili. 

 

TOČKE 2., 3., 4. i 5.  

 Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu – 

II. čitanje 

 

 Programi  javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2019. godinu u: 

-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

- obrazovanju,  

-  kulturi, 

-  sportu i rekreaciji, 

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

-  socijalnoj skrbi 

- II. čitanje 

 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – 

II. čitanje 
 

 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – II. čitanje 

 

 

 Predsjedavatelj Adriano Jakus, podsjetio je vijećnike da je rasprava o Proračunu 

provedena na prošloj sjednici Vijeća, tako da se na ovoj sjednici postupa sukladno Poslovniku 

o radu Gradskog vijeća, te je konstatirao da je vijećnicima u prilogu poziva i materijala za ovu 

sjednicu dostavljen zaključak Gradonačelnika o prihvaćanju amandmana s Izvješćem o 

podnijetim amandmanima.  Naglasio je da se na očitovanje Gradonačelnika po amandmanu 

može osvrnuti samo predlagatelj amandmana. Nakon toga je pozvao pročelnika da upozna 

vijećnike sa izvješćem o podnesenim amandmanima. Nakon iznesenog obrazloženja glasati će 

se samo o odbijenim amandmanima. 

 

 Pročelnik Darko Saftić podsjetio je vijećnike da je Zaključkom Gradskog vijeća sa 

sjednice održane  29.11. 2018. godine, određen način i rok za podnošenje amandmana, koji je 

istekao 04. prosinca 2018. godine. Na prvo čitanje proračuna podnijeto je ukupno 10 

amandmana, koje su vijećnici dobili u skeniranom obliku u prilogu materijala za ovu sjednicu, 

kao i izvješće sa kratkim obrazloženjem o podnijetim amandmanima.  Od 10 dostavljenih 

amandmana u cijelosti su prihvaćena 4 amandmana, djelomično su prihvaćena 3 amandmana, 

a odbijena su 3 amandmana. Amandmani koje je predložio Gradonačelnik automatizmom 

postaju sastavni dio proračuna. 
 

U raspravi i očitovanju na predane amandmane vijećnik Dražen Prgić osvrnuo se na 

svoja tri amandmana: prijedlog za povećanje naknade za novorođeno dijete, za sufinanciranje 

kupnje udžbenika za učenike osnovnih škola i za sufinanciranje obroka u školama. Između 

ostalog je iznio kako razumije da oporba više nema volje predavati amandmane jer i sam već 

šestu godinu predaje iste amandmane koji nikad nisu prihvaćeni. Izrazio je nadu da će Država, 
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kad već Grad neće, realizirati obećano osiguranje besplatnih udžbenika, što se IDS-u 

očigledno ne sviđa. 

 

Gradonačelnik Loris Peršurić, mu je odgovorio kako svatko ima pravo na svoje 

mišljenje, naglasivši kako mu je osobno drago to da bi država mogla financirati udžbenike, ali 

s obzirom da ništa nije sigurno dok se ne vidi „crno na bijelome”, drago mu je da je u 

proračunu Grada ipak ostala stavka za financiranje udžbenika za potrebite učenike. Ukoliko se 

ostvari obećanje države, ta se sredstva mogu u sljedećem rebalansu usmjeriti za neke druge 

potrebe ( prehrana i sl) . Naglasio je kako će Gradska uprava i dalje obrazlagati što sve radi 

svih ovih godina, pogotovo u društvenim djelatnostima i koliko vodi računa o djeci od samog 

rođenja na dalje. Rekao je kako bi i sam volio da se u proračunu mogu osigurati sredstva za 

besplatne udžbenike za svu djecu, ali u ovom trenutku ne vidi na koji način bi to bilo moguće 

učiniti jer je potrebno voditi računa i o svim drugim potrebama u gradu Poreču.  

 

Dražen Prgić, komentirao je riječi gradonačelnika te je pitanje zašto nije već ranije 

poduzeo sve da se nabava udžbenika realizira kroz gradski proračun, kad već izražava toliko 

zadovoljstvo što će to država učiniti? Rekao je da nije potrebno prodavati demagogiju kao u 

proračunu za nema novaca za te namjene jer se mora voditi računa i o svim drugim 

potrebama, kada je točno poznato da se proračunska sredstva raspoređuju tamo gdje je 

potrebno za kupovinu glasova, pa se iz tog razloga financiraju gradnje dječjih i polivalentnih 

igrališta po naseljima i sl. 

 

Gradonačelnik Loris Peršurić, iznio je kako neće komentirati vijećnikovu diskusiju, 

već se osvrnuo na činjenicu da nije podnio amandman vezan za izgradnju vaterpolo igrališta 

na Gradskom kupalištu o kojem je bilo riječi na prošlom gradskom vijeću iz razloga što se na 

raspisani natječaj opet, po treći put, nitko nije javio. U razgovorima koji su vođeni sa 

izvođačima iz te građevinske branše stavljeno je do znanja da se do turističke sezone nitko 

neće javiti na natječaj. Iz tog je razloga predložio da se to ostavi za prvi rebalans koji će 

vjerojatno biti u svibnju ili lipnju sljedeće godine. 

 

 Na pitanje predsjedavajućeg Slavko Fornažar se izjasnio da prihvaća djelomično 

prihvaćanje svog amandmana (AM br.4.), a isto tako se i  Eugen Stanissa izjasnio da 

prihvaća djelomično prihvaćanje svojih amandmana ( AM br. 6. i AM br.7.) 

  

 Nakon toga predsjedavatelj je predložio da se pristupi glasovanju po odbijenim 

amandmanima.  

 

 Članovi Gradskog vijeća glasovali su pojedinačno o svakom odbijenom amandmanu 

na temelju čega je predsjedavatelj konstatirao da: 

- AM br. 8. podnositelja Dražena Prgića nije prihvaćen – 5 glasova ZA i 11 glasova 

PROTIV  

- AM br. 9. podnositelja Dražena Prgića nije prihvaćen – 6 glasova ZA, 10 glasova 

PROTIV  

- AM br. 10. podnositelja Dražena Prgića nije prihvaćen – 6 glasova ZA, 10 glasova 

PROTIV   
  

Nakon glasovanja po prethodnim amandmanima, predsjedavajući je stavio na glasanje 

prijedlog zaključka o prihvaćanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. i projekcije za 

2020. i 2021. godinu, uz naglasak da se predloženim zaključkom ujedno prihvaćaju i 

programi javnih potreba u društvenim djelatnostima kao i programi iz domene komunalnog 

sustava. 
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 Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Gradsko vijeće, većinom glasova, 

(12 glasova ZA i 4 glasova PROTIV) donijelo  

 

I. 

Z A K L J U Č A K 

o donošenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu 

i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

 

    1. U cijelosti se prihvaćaju amandmani: A1, A2, A3, A5, te djelomično prihvaćaju  

amandmani A4, A6, A7 i A14 , koji postaju sastavni dio Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 

2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, uz korekciju stavki radi uravnoteženja, a 

sve prema Izvješću o podnijetima amandmanima na prijedlog Proračuna za 2019. godinu, koji 

čini sastavni dio ovog Zaključka. 

    2. Sukladno prihvaćenim amandmanima iz točke 1. ovog Zaključka vrši se 

uravnoteženje konačnog prijedloga Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu i 

projekcije Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. i 2021. godinu. 

   3. Donosi se Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu u iznosu  od 

245.044.294,00 kn kuna i Projekcija Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. i 2021. 

godinu, sukladno prethodnim točkama ovog Zaključka. 

   4. U skladu sa točkom 3. ovog Zaključka Gradsko vijeće donosi i usklađene 

programe i to: 

a) Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu;  

b) Program gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu; 

c) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 

 

   5. Zadužuje se Gradonačelnik da sa nadležnim upravnim odjelima sačini pročišćeni 

tekst dokumenata iz točaka 3. i 4. ovog Zaključka. 

  

(Zaključak je priložen zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

 Nakon provedenog glasovanja predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće, 

većinom glasova, (12 glasova ZA i 4 glasova PROTIV) donijelo  

 

II 

PRORAČUN GRADA POREČA - PARENZO ZA 2019. GODINU 

I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU 

                        

(Proračun je priložen zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

 Nakon provedenog glasovanja predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće, 

većinom glasova, (12 glasova ZA i 4 glasova PROTIV) donijelo  

 

 

III 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 

za Grad Poreč - Parenzo za 2019. godinu 

 

 Nakon provedenog glasovanja predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće, 

većinom glasova, (12 glasova ZA i 4 glasova PROTIV) donijelo  
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IV 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 

za Grad Poreč - Parenzo za 2019. godinu 

 

Nakon provedenog glasovanja predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće, 

većinom glasova, (12 glasova ZA i 4 glasova PROTIV) donijelo  

V 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

Grada Poreča - Parenzo za 2019 godinu 

 

 Nakon provedenog glasovanja predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće, 

većinom glasova, (12 glasova ZA i 4 glasova PROTIV) donijelo  

 

 

VI 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 

za Grad Poreč - Parenzo za 2019. godinu 

 

 Nakon provedenog glasovanja predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće, 

većinom glasova, (12 glasova ZA i 4 glasova PROTIV) donijelo  

 

 

VII 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU 

ZDRAVLJA Grada Poreča - Parenzo za 2019. godinu 

 

 Nakon provedenog glasovanja predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće, 

većinom glasova, (12 glasova ZA i 4 glasova PROTIV) donijelo  

 

VIII 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

Grada Poreča - Parenzo za 2018. godinu 

 

 Nakon provedenog glasovanja predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće, 

većinom glasova, (12 glasova ZA i 4 glasova PROTIV) donijelo  

 

IX 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 

 

 Nakon provedenog glasovanja predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće, 

većinom glasova, (12 glasova ZA i 4 glasova PROTIV) donijelo  

 

X 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 

 

(Programi su priloženi zapisniku i njegov su sastavni dio) 
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TOČKA 6. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu 

 

 Pročelnik Darko Saftić prezentirao je prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Poreča - Parenzo za 2019. godinu, u skladu s materijalom koji je vijećnicima dostavljen 

u prilogu poziva i koji je sastavni dio priloga ovog zapisnika. 

 

 Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj odluci. 

 

 Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, stavio je predloženu odluku 

na glasovanje.  

  

 Nakon provedenog glasovanja predsjedatelj je konstatirao da je Gradsko vijeće, 

većinom glasova, (12 glasova ZA i 4 glasova PROTIV) donijelo  

 

ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo 

za 2019. godinu 

 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

  

Predsjedatelj je prije prelaska na razmatranje narednih točaka dnevnog reda odredio pauzu 

u trajanju od 15,00 minuta 

  

 

U nastavku sjednice predsjedatelj je konstatirao da je vijećnik Slavko Fornažar 

napustio sjednicu, tako da Vijeće nastavlja s radom sa 15 od ukupno 17 vijećnika. 

 

 

 

TOČKA 7. 

Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje tvrtke „Parentium“ d.o.o. Poreč 

 

Pročelnik Darko Saftić, prezentirao je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 

zaduživanje tvrtke „Parentium“ d.o.o.   Poreč, u skladu s materijalom koji je priložen ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio.  

Tijekom obrazlaganja predložene odluke naglasio je da je cilj iste refinanciranje 

dugoročnih kredita podignutih za financiranje izgradnje višenamjenske sportske dvorane 

„Žatika“, odnosno objedinjavanje postojećih partija kredita ugovorenih kod Privredne banke 

Zagreb d.d., na način da se smanjuje ugovorna kamatna stopa sa 5% godišnje po postojećoj 

partiji kredita na 1,9% godišnje po refinanciranoj objedinjenoj partiji kredita. Istovremeno se 

usklađuje rok otplate obiju dosadašnjih partija kredita u jedinstvenu partiju, uz produljenje 

roka otplate dosadašnje partije kredita s krajnjim rokom otplate objedinjene kreditne partije na 

dan 31.12.2033. godine. Na taj se način omogućuje značajno rasterećenje godišnje obveze 

otplate anuiteta po osnovi otplate glavnica i kamata u odnosu na obveze po postojeće dvije 

kreditne partije. Predloženim refinanciranjem se nadalje postiže cilj sniženja kamatne stope u 

odnosu na postojeću dugoročnu kreditnu partiju te uklanjanja valutnog rizika u odnosu na 
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postojeću partiju kredita. Ugovaranjem navedenog refinanciranja, stopa zaduženosti Grada 

Poreča-Parenzo za 2019. godinu iznositi će 9,69%, što je u skladu sa zakonskim odredbama. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

 U otvorenoj raspravi Goran Gašparac je rekao kako smatra da se radi o rizičnom 

kreditu, pa je predložio da se razmisli o kreditu HBOR-a koja omogućuje kredite po fiksnoj 

kamatnoj stopi od dva posto.  

 

Pročelnik Darko Saftić je odgovorio kako će se razmotriti i takva mogućnost. 

 

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

odluku na glasovanje.  

  

 Nakon provedenog glasovanja predsjedatelj je utvrdio da je Gradsko vijeće, većinom 

glasova nazočnih vijećnika (sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANI glas), donijelo 

 

ODLUKU  

o davanju suglasnosti na zaduživanje tvrtke „Parentium“ d.o.o. Poreč 

 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

 

TOČKA 8. 

Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u  

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč 

 

 

Pročelnica Vesna Kordić, prezentirala je prijedlog Odluke o kriterijima za 

sufinanciranje smještaja korisnika u Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, u skladu s 

materijalom koji je priložen ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 Naglasila je da se ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču obratio 

Gradskom vijeću za davanje suglasnosti Upravnom vijeću Doma na Odluku o utvrđivanju 

prosječne cijene smještaja i na Odluku o cijenama smještaja i ostalih usluga Doma. Upravno 

vijeće Doma je na sjednici održanoj 16.11.2018. donijelo Odluke o cijenama za koje se traži 

davanje suglasnosti kao i prijedlog da se izvrši promjena Odluke o sufinanciranju dijela cijene 

smještaja na način da se predlaže povećati sufinanciranje smještaja korisnika iz Proračuna 

Grada Poreča-Parenzo za 5 % u odnosu na do sada određeno sufinanciranje (s 15% povećati 

na 20% korisnicima Doma koji imaju prebivalište na području Grada Poreča najmanje 10 

godina, s 30% na 35% korisnicima Doma koji imaju prebivalište na području Grada Poreča 

najmanje 20 godina i s 50 na 55% korisnicima Doma koji imaju prebivalište na području 

Grada Poreča najmanje 30 godina). Razlozi za donošenje navedenih Odluka su potreba za 

povećanjem cijene smještaja koja se nije mijenjala u proteklih 11 godina, odnosno od osnutka 

ustanove, jer su od tada povećani svi troškovi koji čine cijenu smještaja. U proteklom 

razdoblju od 11 godina porasli su značajno režijski troškovi, kao što su troškovi za utrošenu 

struju, vodu, plin, odvoz sanitarnog i ostalog otpada, komunalna naknada i drugo. Sredinom 

godine u skladu s Odlukom Grada Poreča o povećanju osnovice za izračun plaća zaposlenima 

u Gradskoj upravi i ustanovama koje djeluju na području Grada i koje sufinancira Grad Poreč 

izvršeno je povećanje mase plaća svih djelatnika za 5%. Temeljem preporuke Grada izvršeno 

je usklađenje cijene putnih troškova s 1,10 kuna na 1,20 kuna po prijeđenom kilometru. 

Ulaskom RH u Europsku uniju i otvaranjem tržišta rada medicinske sestre i njegovateljice 
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postale su deficitaran kadar i to je problem s kojim se bore sve ustanove u RH. Dom za starije 

i nemoćne osobe Poreč i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije-Sindikalna podružnica Doma za 

starije i nemoćne osobe, potpisali su 27.9.2018. godine Kolektivni ugovor kojim je uređeno 

zasnivanje i prestanak radnog odnosa, odmori i dopusti, plaće i naknade, organizacija rada, 

postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika i druga važna pitanja za radnike Doma. 

Temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora izvršene su korekcije u visini koeficijenata za sve 

djelatnike, od kojih se najveće povećanje odnosi na medicinsko osoblje i njegovateljice.  

Iz navedenih razloga potrebno je izvršiti izmjene u Odluci o kriterijima za sufinanciranje 

smještaja korisnika u Domu za starije i nemoćne osobe u Poreču koja je donesena 2008. 

godine („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 4/08) promjenom učešća Grada Poreča u 

sufinanciranju cijene smještaja i dodatnih usluga korisnicima Doma, te je iz tog razloga bilo 

potrebno izmijeniti odredbu Odluke kojom se to uređuje. Ujedno su izvršene izmjene i 

dopune onih odredbi Odluke za koje je tijekom godina primjene Odluke utvrđeno da ih je 

potrebno potpunije i kvalitetnije urediti ili uslijed promjena nastalih u razdoblju od donošenja 

Odluke do predlaganja nove Odluke (u tijelima koja donose odluke ili od kojih je moguće 

dobiti određene podatke).  

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

 U otvorenoj raspravi vijećnici Dražen Prgić, Maurizio Zennaro, Mario Ritoša, Goran 

Gašparac, predsjednik Vijeća Adriano Jakus, gradonačelnik Loris Peršurić i pročelnica Vesna 

Kordić. 

 

Nakon provedene rasprave predsjedatelj je stavio predloženu odluku na glasovanje, 

nakon čega je utvrdio da je Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika (sa 10 

glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa), donijelo 

 

ODLUKU  

o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u Dom za starije i nemoćne osobe Poreč 

 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

 

TOČKA 9. 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama smještaja  

u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč 

 

Pročelnica Vesna Kordić, obrazložila je prijedlog Odluke o  davanju suglasnosti na 

Odluku o cijenama smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč, u skladu s 

materijalom koji je priložen ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

Iznijela je da se ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe, kao i za prethodnu odluku. 

obratio ovom Gradskom vijeću sa zahtjevom za davanjem suglasnosti Upravnom vijeću 

Doma na Odluku o cijenama smještaja u Domu. U obrazloženju navodi da je Upravno vijeće 

Doma na sjednici održanoj 16.11.2018., na temelju članka 29. Statuta Doma, donijelo dvije 

Odluke i to Odluku o utvrđivanju prosječne cijene smještaja koja je kalkulirana na osnovu 

planiranih vrijednosti troškova poslovanja za 2019. godinu i Odluku o cijenama smještaja i 

ostalih usluga Doma. Radi potrebe da se odluke donašaju u skladu s odredbama zakona i 

akata ustanove predlaže se donošenje zaključka o davanju suglasnosti na ove Odluke. Uz 

zahtjev Ravnatelj Doma priložio je Procjenu (plan) poslovanja Doma za 2019. godinu s 

kalkulacijom prosječne cijene smještaja za 2019. godinu i Prijedlog povećanja cijene 
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smještaja - Stacionar i Stambeni odjel iz kojeg je vidljivo da se cijene povećavaju prosječno 

za 12 % u odnosu na sada važeće cijene.  

Razlozi za donošenje navedenih Odluka su potreba za povećanjem cijene smještaja koja se 

nije mijenjala u proteklih 11 godina, odnosno od osnutka ustanove, jer su od tada povećani svi 

troškovi koji čine cijenu smještaja. U proteklom razdoblju od 11 godina porasli su značajno 

režijski troškovi, kao što su troškovi za utrošenu struju, vodu, plin, odvoz sanitarnog i ostalog 

otpada, komunalna naknada i drugo. Sredinom godine u skladu s Odlukom Grada Poreča o 

povećanju osnovice za izračun plaća zaposlenima u Gradskoj upravi i ustanovama koje 

djeluju na području Grada i koje sufinancira Grad Poreč izvršeno je povećanje mase plaća 

svih djelatnika za 5%. Temeljem preporuke Grada izvršeno je usklađenje cijene putnih 

troškova s 1,10 kuna na 1,20 kuna po prijeđenom kilometru. Ulaskom RH u Europsku uniju i 

otvaranjem tržišta rada medicinske sestre i njegovateljice postale su deficitaran kadar i to je 

problem s kojim se bore sve ustanove u RH. Dom za starije i nemoćne osobe Poreč i Sindikat 

Istre, Kvarnera i Dalmacije-Sindikalna podružnica Doma za starije i nemoćne osobe, potpisali 

su 27.9.2018. godine Kolektivni ugovor kojim je uređeno zasnivanje i prestanak radnog 

odnosa, odmori i dopusti, plaće i naknade, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu 

dostojanstva radnika i druga važna pitanja za radnike Doma. Temeljem potpisanog 

Kolektivnog ugovora izvršene su korekcije u visini koeficijenata za sve djelatnike, od kojih se 

najveće povećanje odnosi na medicinsko osoblje i njegovateljice.  

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj odluci. 

 

 Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio predloženu odluku na 

glasovanje, nakon čega je utvrdio da je Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika 

(sa 10 glasova ZA i 1 glas PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa), donijelo 

 

O D L U K U  

o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama smještaja  

u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč 

 

(Odluka je priložena zapisniku i sastavni je dio priloga) 

 

 

TOČKA 10. 

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča-Parenzo 

 

Pročelnik Marino Poropat, obrazložio je prijedlog Odluke o poništenju postupka 

davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 

Grada Poreča-Parenzo, u skladu s materijalom koji je priložen ovom zapisniku i njegov je 

sastavni dio. 

Naglasio je da je Gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo 18.10.2018. godine, po drugi 

put, donio Odluku o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova na području Grada Poreča-Parenzo, na temelju koje je 19.10.2018. godine objavljena 

Obavijest o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasnik javne nabave Republike 

Hrvatske i web stranicama Grada. Rok za dostavu ponuda bio je 20.10.2018. godine. Do isteka 

roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda, te se u skladu sa odredbama Zakona o 

koncesiji mora donijeti Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljane komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča-Parenzo. Člankom 13. Odluke o 

obavljanju dimnjačarskih poslova propisano je da odluku o davanju i odluku o poništenju 
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postupka davanja koncesije donosi Gradsko vijeće. Nakon što odluka o poništenju postupka 

davanja koncesije postane izvršna može se pokrenuti novi postupak davanja koncesije. 

Podsjetio je da je Gradsko vijeće na sjednici održanoj u kolovozu 2018. godine, već 

bilo donijelo Odluku kojom se poništava postupak davanja koncesije za obavljane komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova, također iz razloga što do isteka roka za dostavu ponuda 

nije pristigla niti jedna ponuda. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

 Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, stavio je predloženu odluku 

na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo 

 

O D L U K U  

o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča-Parenzo 

 

(Odluka je priložena zapisniku i sastavni je dio priloga) 

 

 

TOČKA 11. 

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi 

 na nekretnini oznake k.č.br. 4073/5 k.o. Poreč 

 

 Pročelnik Đulijano Petrović, obrazložio je prijedlog Odluke o ukidanju svojstva 

javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4073/5 k.o. Poreč, u skladu s 

materijalom koji je priložen ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

Naglasio je da se u predmetnom slučaju predlaže ukidanje tog svojstva na navedenoj 

nekretnini površine 24 m2, kako bi se sa istom moglo raspolagati sukladno važećim 

prostorno-planskim dokumentima. Gradske nekretnine u zemljišnim knjigama su uknjižene 

kao opće dobro iako to u naravi nisu, odnosno kada se te nekretnine ili dijelovi tih nekretnina 

više ne koriste kao nerazvrstane ceste, tada se sukladno odredbi Zakona o cestama, 

omogućava da se takve nekretnine, po statusu ukinu kao javno dobro, uz istodobni upis prava 

vlasništva u korist jedinice lokalne samouprave. Na taj način Grad Poreč-Parenzo može 

slobodno raspolagati takvim nekretninama. Postupak je pokrenut po zahtjevu etažnih vlasnika 

kuće na k.č.br. oznake 4069/1 k.o. Poreč, Sedmak Danijela i Koraca Karmen da im se formira 

okućnica od dijelova k.č.br. 4069/2 i k.č.br. 4073/2 sve k.o. Poreč. Prijavnim listom od 

21.05.2018.g., cijepane su gradske nekretnine 4069/2 i k.č.br. 4073/2 sve k.o. Poreč, te su 

formirane novonastale k.č.br. 4069/4, k.č.br. 4069/5 i k.č.br. 4073/5 sve k.o. Poreč, koja je 

predmet ove Odluke. Slijedom svega navedenoga predlaže se donošenje  predložene Odluke. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj odluci. 

 

 Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, stavio je predloženu odluku 

na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo 

 

O D L U K U  

o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi  

na nekretnini oznake k.č.br. 4073/5 k.o. Poreč 

 

(Odluka je priložena zapisniku i sastavni je dio priloga) 
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-.- 

 

 Budući da je dnevni red iscrpljen, Predsjednik Vijeća zahvalio se vijećnicima 

Gradskog vijeća na odazivu i sudjelovanju u radu. 
  

 

 Sjednica je zaključena u 20,30 sati.  

 

 

Zapisnik vodila                                                                     Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Radešić                                Adriano Jakus 
 


