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ZAPISNIK 
 

s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo  održane u četvrtak 16. rujna 

i petak 17. rujna 2021. godine u velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo, Obala M. Tita 5/I, s 

početkom u 19,00 sati.  
__. __ 

 

I. dio sjednice - 16. rujna 2021. 
__. __ 

 

 U radu prvog dijela sjednice sudjelovali su: Loris Peršurić, Gradonačelnik Grada 

Poreča - Parenzo, Elio Štifanić, zamjenik Gradonačelnika, Ugo Musizza, 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,   Darko Saftić, pročelnik Upravnog 

odjela za financije, Nataša Simonelli, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i 

gradnju, Divna Radola, ravnateljica DV „Radost“ Poreč-Parenzo, Nataša Musizza, 

ravnateljica DV-SI „Paperino“ Poreč-Parenzo, Ester Zarli, ravnateljica TOŠ_SEI „B. 

Parentin“ Poreč-Parenzo, Sanjica Sara Radetić, ravnateljica Umjetničke škole Poreč. 

Snježana Radetić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Elena Uljančić, ravnateljica 

Zavičajnog muzeja poreštine-Museo del territorio parentino, Nataša Basanić Čuš, 

ravnateljica Centra „Zdravi grad“ Poreč, Aleksandar Beaković, predsjednik Sportske 

zajednice Poreč, Denis Matošević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe –Centar za zaštitu 

od požara Poreč, Milan Laković, direktor „Usluge Poreč“ d.o.o., Ajna Temimović, viša 

savjetnica za odnose s javnošću i protokol, te predstavnici medija. 
 

Sjednicom je predsjedavao Zoran Rabar, predsjednik Gradskog vijeća Grada Poreča – 

Parenzo. 
_._ 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Zoran Rabar  otvorio je sjednicu, pozdravio je 

Gradonačelnika i njegove zamjenike, vijećnike, predstavnike gradskih upravnih odjela, 

predstavnike ustanova i ostale nazočne, te je predložio prozivku vijećnika radi utvrđivanja 

kvoruma. 

 

 Pročelnica Morena Mičetić Fabić, prozvala je vijećnike, nakon čega je utvrđeno da je 

na sjednici nazočno 12 od ukupno 15 vijećnika i to: 
 

1. Nensi Beato Baturić, 2. Zoran Rabar,  3. Eugen Stanissa, 4. Michaela Bravar 

Kovačić, 5. Azra Brođanac, 6. Andrea Crevato, 7. Karla Žužić 8. Maurizio Zennaro, 9. 

Ljiljana Sinanović, 10. Aleksandar Kovač, 11. Marina Zelenika Majić, i 12. Mario 

Ritoša. 
 

 Izostanak su opravdali vijećnici:  1. Adriano Jakus, 2. Dejvid Lakošeljac, i 3. 

Gordana Šušljik.  
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 Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Vijeća je naglasio da je u pripremi ove 

sjednice predloženo da se održavanje iste, zbog obimnosti materijala, podijeli u dva radna 

dana, za danas 16.09.2021. godine i drugi dio za sutra 17.09.2021. godine u isto vrijeme.  
 Predložio da se prijeđe na utvrđivanje dnevnog reda u skladu s dostavljenim 

prijedlogom, te je pozvao vijećnike da iznesu eventualne prijedloge za njegovu izmjenu ili 

dopunu. 
 

Gradonačelnik Loris Peršurić, predložio je da se razmatranje točke 13.  „Izvješće o 

radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Poreč“, zbog spriječenosti ravnateljice 

prisustvovanja ovoj sjednici, prebaci za sutrašnje zasjedanje Vijeća. 
Isto tako je predložio da se inicijativa za sazivanje tematske sjednice na temu 

Odvodnje koju je u ime Gradske organizacije SDP-a dostavio vijećnik Aleksandar  Kovač, 

razmotri na sutrašnjoj sjednici u sklopu Izvješća o radu Odvodnje Poreč za 2020. godinu, te je 

pozvao direktora Milana Lakovića da na sjednicu dođe sa svojim timom, kako bi se mogle 

dati sve potrebne informacije i odgovori po svim pitanjima iz inicijative. 
 

Podnositelj inicijative-Aleksandar  Kovač, složio se s prijedlogom gradonačelnika. 
   

Budući da nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik Vijeća Zoran Rabar stavio je 

izmijenjeni prijedlog dnevnog reda na glasanje, nakon čega je utvrdio da je isti jednoglasno 

prihvaćen (12 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova,), slijedom 

čega je za rad sjednice utvrđen sljedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

za I. dio sjednice - 16.09.2021. : 

 

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 

2021. godinu 

4. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu  
5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima za 2021. godinu u: 

  -  predškolskom odgoju i obrazovanju, 
  -  obrazovanju,  

  -  kulturi,  
  -  sportu i rekreaciji, 

  -  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 
  -  socijalnoj skrbi 

6. I. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu   

7. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2021. godinu 
8. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-

Parenzo za mjesec srpanj 2021. godine 
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-

Parenzo za 2020. godinu 
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10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića-Scuola 

dell'infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo za 2020. godinu  
11. Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanske osnovne škole-Scuola 

elementare italiana „Bernardo Parentin“ za 2020. godinu 
12. Izvješće o radu i financijsko izvješće Umjetničke škole Poreč za 2020. 

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

za 2020. godinu 

14. Izvješće o radu i financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Poreštine-

Museo del territorio parentino za 2020. godinu 
15. Izvješće o radu i financijsko izvješće Centra za pružanje usluga u 

zajednici Zdravi grad Poreč za 2020. godinu 

16. Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Poreča 

za 2020. godinu 
17. Izvješće o radu i financijsko izvješće JVP CZP Poreč za 2020. godinu 

 

 

D N E V N I   RE D  

 
za II. dio sjednice - 17.09.2021. : 

 
18. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Poreč za 2020. 

godinu 

19. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD PARENTIUM d.o.o. Poreč  za 

2020. godinu 

20. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD STAN d.o.o. Poreč  za 2020. 

godinu 
21. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD PODUZETNIČKI 

INKUBATOR POREČ d.o.o.  za 2020. godinu 
22. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD USLUGA POREČ  za 2020. 

godinu 
23. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD ODVODNJA POREČ  za 

2020. godinu 
24. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Poreč 

25. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada 

Poreča-Parenzo za 2021. godinu 

26. Odluka o izmjeni Odluke o odgodi i oslobađanju od plaćanja dijela 

zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, 

kao mjera za poticanje gospodarstva Grada Poreča-Parenzo za 2021. 

godinu 
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpora male 

vrijednosti obveznicima poreza na korištenje javnih površina u 2021. 

godini     
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_._ 

 

 Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća informirao je nazočne o 

dobivenoj obavijesti o formiranju Kluba vijećnika IDS-a, potpisane od strane šest vijećnika. 

Za predsjednicu kluba izabrana je Nensi Beato Baturić. Predložio je da se ta informacija unese 

u zapisnik. 
_._ 

 

 

TOČKA 1. 
Verifikacija zapisnika  

 

Gradsko vijeće je većinom glasova (s 11 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i bez 

SUZDRŽANIH glasova) usvojilo zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-

Parenzo, održane 8. srpnja 2021. godine 

 

TOČKA 2. 
Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 

  
  

 1. Eugen Stanissa, iznio je sljedeću inicijativu i pitanje: 
 

INICIJATIVA: 
 „Najveći broj današnje djece živi u gradovima i često nisu ni svjesna odakle dolazi 

hrana koju svakodnevno jedemo. Također, većina njih nema prilike iskusiti radost i prijašnjih 

generacija poput branja trešanja ili jabuka. Drvo trešnje ili marelice u gradu se nazire kroz 

ogradu nečijeg dvorišta, dok su parkovi i zelene površine većinom rezervirani za ukrasne 

vrste drveća. No, mora li zaista bi tako? 

 Po uzoru na svjetske metropole poput Londona i Kopenhagena predlažem inicijativu 

za uspostavu urbanih gradskih voćnjaka na način da se na zelenim gradskim površinama, 

parkovima i dječjim igralištima u gradskim i prigradskim naseljima zasade stabla voćki 

poput. Jabuka, trešnja, krušaka ili grmova bobičastog voća. Sa tih bi gradskih voćnjaka 

građani mogli besplatno ubirati voće za svoje potrebe. 

 Osim ubiranja plodova svježeg voća, koristi od gradskih voćnjaka su mnogobrojne. 

Oni potiču građane na boravak u prirodi, zbližavaju ljude i uče ih novim vještinama poput 

voćarstva. Posebice su dobri za djecu koja na ovaj način uče kako voćke rastu, imaju priliku 

sami ih uzgajati, naučiti što je to ekološki uzgoj, te važnost zdrave prehrane. Također, stabla 

voća pružaju utočište i hranu gradskim pticama. 

 Procjenjuje se da će do 2050. godine oko 6,3 milijarde ljudi živjeti urbanim sredinama 

te je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da svaki stanovnik grada treba imati 

pristup zelenoj površini u krugu od 300 m od mjesta stanovanja.” 
 

PITANJE: 
 „Poštovani pročelniče Upravnog odjela za komunalni sustav, obraćam vam se kao 

predsjednik mjesnog odbora Mate Balota i kao gradski vijećnik, a u svezi iskazivanja brige i 

postavlja pitanja oko raskrižja ulica Mate Balota, Mate Vlašića i Rajka Stipe (ispred HEP-a-

Elektroistre Pula). Niz godina mjesni odbor od lokalnog pučanstva dobiva kritike, upite, 

izjave zabrinutosti i prijedloge vezano za sporno raskrižje. Uz samo raskrižje nalazi se trotoar 

koji mnogi građani koriste kao parkiralište što dodatno otežava već lošu preglednost istog. 
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Postavljena prometna ogledala, nažalost, nisu pretjerano pomogla. Također, glavnom cestom 

koja se proteže niz ulicu Mate Vlašića, često se prometuje izvan propisanih  brzina što dovodi 

do velikih opasnosti za same pješake koji onuda prolaze. 
 Slijedom svega navedenog, na ovoj sjednici temeljem članka 40. Statuta Grada 

Poreča-Parenzo i članka 11. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo 

postavljam pitanje - što Grad može učini po pitanju rješavanja spornog raskrižja, radi zaštite 

pješaka ali i ostalih osoba u prometu. 
 Također, kao zastupnik građana Mjesnog odbora Mate Balota predlažem postavljanje 

prometnih stupića duž ruba trotoara koji se nalazi na križanju ulica Rajka Stipe i Mate 

Vlašića ili potpuno preusmjeravanje ceste iz ulice Rajka Stipe na kružni tok u ulici Mate 

Vlašića. 
 Predlažem i kreiranje načina usporavanja prometa, na način da se promijeni ili 

preoblikuje postojeća prometna površina, onemogući prevelika brzina motornih vozila 

postavljen prometne svjetlosne signalizacije, vibracijske trake, umjetne izbočine, izvođenje 

optičkih bijelih crta upozorenja ili traka za zvučno upozorenje. Ukoliko je potrebno čak i 

smanjiti broj motornih vozila na tom području, poboljšati vidljivost pješaka od motoriziranih 

sudionika, te prije svega poboljšati preglednost vozača, a sve radi smanjenja broja i 

posljedica prometnih nezgoda.” 
 

 Pročelnik Marino Poropat, odgovarajući na inicijativu i pitanje vijećnika rekao  da se 

inicijativa prihvaća , te je ujedno pozvao vijećnike i mjesne odbore da se uključe u nacionalnu 

kampanju „Zasadi drvo ne budi panj” koje je Grad Poreč već tri godine za redom član. 

Sredstva su osigurana u ovogodišnjem proračunu, tako da će Grad biti tjedan dana 

maksimalno angažiran tijekom trajanja kampanje. Sadnice će se dijeliti na velikom gradskom 

parkiralištu, kako je to bilo i prethodne dvije godine. Inicijativa je usko vezana za to, mnogi 

mjesni odbori su u protekle dvije godine tražili i dobili upravo sadnice voćaka, raznog 

začinskog bilja i drugih stabala. Kod takvih akcija Grad uvijek traži mišljenje mjesnih odbora, 

koji se najviše upoznati sa potrebama građana na njihovom području. 
 Vezano za  postavljeno pitanje oko spomenutog raskrižja, potvrdio je isto  

nepregledno i da ima dosta parkiranih vozila u blizini raskrižja. Naglasio je da će se u suradnji 

s mjesnim odborom iznaći neko bolje rješenje. 
 

 2. Azra Brođanac, iznijela je sljedeće pitanje: 
 

 PITANJE:  
 „ Moje pitanje upućeno je gospođi pročelnici Kordić. Radi se o skrbi o djeci 

predškolskog uzrasta. Naime, zanima me razmišlja li se o uvođenju cjelodnevnog vrtića, 

posebice tijekom turističke sezone za roditelje koji su zaposleni u turizmu i srodnim 

zanimanjima, što naravno uključuje rad tokom cijelog dana? Smatram da je upravo sada 

dobar trenutak da se razmišlja u tom smjeru, s obzirom da je Grad osigurao izgradnju 

brojnih vrtića u posljednjih nekoliko godina, sa dovoljno mjesta za sve naše mališane čiji 

roditelji možda imaju potrebu za cjelodnevnim vrtićem. Hvala unaprijed na vašem 

odgovornu.” 
 

 Po odobrenju predsjednika Vijeća, vijećnica je iznijela i sljedeći komentar: 
 

 „Imam potrebu referirati se na događanja nakon posljednje sjednice Gradskoga 

vijeća, kada je nekolicina naših kolega i kolegica završila u samoizolaciji. Osim činjenice da 

je sama potreba za samoizolacijom u sezoni nesretna okolnost za nas i za naše poslodavce, 
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mene je vrlo neugodno iznenadila činjenica da među nama postoje pojedinci koji su ipak 

odlučili staviti svoje političke potrebe ispred zdravlja svojih kolega i kolegica s kojima dijele 

ove klupe, te time ne samo da su ugrozili nas, nego naše obitelji, našu djecu i naše starije. 

Hvala lijepa.” 

 

 Pročelnica Vesna Kordić, odgovarajući na postavljeno pitanje rekla je da bi uvođenje  

cjelodnevnog vrtića značilo uvođenje jednog novog programa, za što treba prije svega 

odobrenje Ministarstva i vjerojatno neka nova zapošljavanja odgojitelja, kuhara, čistačica, 

osiguranje prostora i vjerojatno neka nova sredstva u proračunu. Naši vrtići rade i provode 

cjelodnevne programe u trajanju od 10 sati i poludnevne u trajanju od 6 sati što znači da rade 

od 6.30 do  16.30 sati. Naglasila je kako je važno reći da bi upisom u taj program, djeca 

trebala isti pohađati u kontinuitetu i ne bi se mogli prebacivati iz grupe u grupu, iz smjene u 

smjenu. Pretpostavka je da neki roditelji na kraju sezone neće raditi i zbog toga bi vjerojatno 

ispisivati djecu iz takvog programa, pa bi s obzirom na takve pretpostavke trebalo provesti 

anketu i na taj način ispitati stvarne potrebe. Podsjetila je da je jedna takva anketa bila 

provedena već prije nekoliko godina, ali samo među roditeljima djece koja su bila u vrtiću, što 

znači da bi trebalo provesti jednu širu anketu i na takav način utvrditi stvarne potrebe i 

mogućnosti. Predložila je da se ovo pitanje prihvati kao inicijativa za provedbu ankete i da se 

nakon ispitanih potreba po potrebi i reagira. 
 

 3. Marina Zelenika Majić postavila je sljedeća pitanja: 
 

 „1. Prvo pitanje je vezano uz pomoć pri financiranju udžbenika svim srednjoškolcima 

s prebivalištem u Poreču. Naime, sukladno reformi školstva pod nazivom „Škola za život” 

učenici četvrtog razreda su ove godine morali kupiti sve nove udžbenike, što za komplet 

udžbenika prelazi iznos od 3.000,00 kn i zadaje veliki udarac na budžet, pogotovo obiteljima 

koje imaju više djece koja pohađaju srednju školu. Zanima me postoji li mogućnost da Grad, 

uz predočenje dokaza o kupnji odnosno računa, pomogne obiteljima na način da im se vrati 

60 % ukupnog iznosa? 

 2. Drugi upit vezan je uz uređenje školskog dvorišta OŠ Poreč i SŠ Mate Balote. 

Naime, oba školska dvorišta imaju dovoljno mjesta za poboljšanje. Školsko dvorište OŠ Poreč 

ne sadrži opremljeno dječje igralište, koje bi uključivalo ljuljačke, tobogan,vrtuljak, prepreke 

za penjanje i slično. Sukladno uputama Stožera da djeca osnovnoškolskog uzrasta trebaju čim 

više vremena provoditi na otvorenom (odmori, produženi boravak ili nekakve rupe u 

rasporedu), potrebno bi bilo urediti školsko dvorište kako bi učenici imali obogaćen sadržaj 

tijekom slobodnog vremena za vrijeme nastave (slobodan sat ili slično). Na taj bi se način 

ujedno i smanjila uporaba mobilnih uređaja tijekom nastave. 
 Isto tako bi u dvorištu SŠ Mate Balote bilo potrebno osigurati dodatni prostor za 

sjedanje. Trenutno postoje samo dvije klupe u jako lošem stanju. Betonsko igralište ispred SŠ 

Mate Balote je također neuređeno i potpuno neiskorišteno. Prijedlog bi bio da se postavi 

gumena površina, iscrtaju crte za košarku, rukomet i slično, dodaju koševi te kupe lopte koje 

bi učenici mogli posuditi za vrijeme odmora ili čestih slobodnih sati. Zanima me postoji li 

mogućnost da Grad usvoji ove prijedloge?” 
 

 Pročelnica Vesna Kordić, odgovarajući na prvo pitanje podsjetila je da Grad Poreč 

već godinama sufinancira kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala za učenike 

osnovnih i srednjih škola. Precizirala je da Grad ne sufinancira knjige svima, već određenim 

kategorijama učenika, poštujući gradske odluke. Udžbenici za osnovce financiraju se iz 

državnog proračuna, ali Grad sufinancira radne bilježnice, atlase, opremu za tehnički odgoj i 
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drugo, prema kriterijima koji se određuju početkom svake školske godine. Polaznici nižih 

razreda, tako mogu dobiti najviše 500 kuna, viših razreda 1000 kuna, a srednjoškolci 1.500 

kuna. Spomenuti se iznosi isplaćuju nakon podnošenja zahtjeva s priloženim dokazima o 

nastalim troškovima. Srednjoškolcima iz obitelji koje primaju zajamčenu minimalnu 

novčanu naknadu, udžbenike također kupuje država, dok Grad sufinancira nabavu drugog 

obrazovnog materijala. Za učenike slabijeg imovinskog stanja Grad sufinancira i knjige i 

drugi obrazovni materijal. Ove godine su ti kriteriji ublaženi kako bi što veći broj obitelji 

ostvario pravo na sufinanciranje udžbenika i drugog obrazovnog materijala. Zahtjevi će se 

primati od 1. studenog, a za tu je namjenu osigurano 125 tisuća kuna i očekuje se da će se ta 

sredstva u cijelosti realizirati. 

 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, odgovarajući na drugo pitanje rekao je da su 

prijedlozi dobri i da ih podržava te je pozvao vijećnicu da im se pridruži na sastancima s 

predstavnicima škola kako bi zajedno utvrdili što je moguće ostvariti. Istaknuo je da je 

osnivač srednje škole Istarska županija i da Grad Poreč nije vlasnik zemljišta, već su to škole 

ili država, ali i da ga to nikad nije spriječilo u pomaganju i sufinanciranju raznih stvari, među 

kojima i uređenje okoliša, s čime će i nastaviti. Posljednjih je godina sve više djece upisano u 

obje porečke srednje škole, što ga iznimno raduje, a posebno činjenica da su popunjena sva 

mjesta u poljoprivrednoj školi, čemu je zasigurno doprinio projekt „Upiši poljoprivrednu - 

proizvodi hranu i brini se o okolišu“, koji financira Grad. Rekao je i da je igralište uz srednju 

školu asfaltirano te je nabavljena određena oprema. Na tom je području u posljednje vrijeme 

postavljeno nekoliko klupa, a sredstvima Grada postavljena je i jedna posebna klupa 

ukrašena mozaikom, koju je izradilo Društvo za skrb i promicanje održivog korištenja 

kulturne baštine Poreč. U tijeku su razgovori s novom ravnateljicom Turističko-ugostiteljske 

škole Antona Štifanića za uređenje igrališta i te srednje škole, a uređenje parka ostvareno je 

kroz financiranje projekata udruge Bio Istra,  a s takvim inicijativama će se i nastaviti. 

 

 4. Ljiljana Sinanović, izrazila je nezadovoljstvo dobivenim odgovorima na pitanja sa 

prošle sjednice, pa je zamolila da joj se objasni zašto su oni parcijalni ili „reda radi“?. 

Osvrnula se na pisani odgovor koji je dobila na pitanje - na temelju koje pravne osnove je 

Grad Poreč 2007. godine izvršio parcelaciju nekretnine na k.č. 3870, da bi joj  bilo 

odgovoreno da je to lokacijska dozvola. Smatra da lokacijska dozvola nije pravna osnova, a u 

samom je pitanju već sugerirala da je to zakon ili odluka nekog tijela. Kako iz odgovora ne 

proizlazi ni jedno niti drugo, rekla je kako je očito da odgovore mora potražiti negdje drugdje. 

  Podsjetila je da je na drugoj sjednici Vijeća postavila pitanje i prenijela kritiku jednog 

građanina koji tvrdi da lokal „Val di preti“ na Gradskom kupalištu dio površine koristi 

bespravno za ugostiteljsku djelatnost i iznajmljivanje ležaljki, a gradonačelnik je na istoj 

sjednici obrazložio da je Grad tog korisnika prijavio nadležnima i da mu je, prema njegovim 

saznanjima, izdano koncesijsko odobrenje. Ta je sjednica održana 8.7.20211. godine, a 

16.8.2021. godine, provjerom u Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom kolega 

Pavić je odgovorio  da tog koncesijskog odobrenja još uvijek nema i da je predmet u obradi, 

tako da je činjenica da zahtjev nije riješen ni prije ni poslije toga. Zamolila je gradonačelnika i 

pročelnika da malo više posvete pozornost tom pitanju, jer su građani postavljali pitanja i 

pomorskoj inspekciji i  vidi se da za tu česticu nije izdano odobrenje. Terasa za koju je izdano 

odobrenje isto tako nije postavljena u odobrenim gabaritima, dakle trebalo bi malo više 

pozornosti uložiti jer, smatra, da se toliko reda valjda može uvoditi u vlastitom gradu, a da se 

pritom ne moraju angažirati državne službe. 
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 Nakon upozorenja predsjednika Vijeća na istek vremena i zamolbe da postavi svoja 

pitanja, vijećnica je izrazila nezadovoljstvo što je se stalno prekida te je ponovila kako joj na 

postavljeno pitanje nije odgovoreno. Isto tako se osvrnula na raniji komentar kolegice 

vijećnice i na atmosferu sa prošle sjednice Gradskog vijeća, naglasivši  kako nije kolegijalno 

ni korektno nekoga prozivati za stavljanje svojih političkih potreba ispred njih vijećnika. 

Smatra da su svi pozvani na cijepljenje i mogli su se cijepiti, tako da krivca ne treba tražiti u 

nekom drugom.  

 Podsjetila je kako je prošla sjednica započela jednim neobičnim nastupom 

gradonačelnika, s vrlo visokim tonom, naglasivši kako osobno ne dopušta i ne želi takvu 

komunikaciju.  

 Nakon ponovnog upozorenja i opomene predsjednika Vijeća na istek vremena i 

skretanje s teme, vijećnica je izrazila nezadovoljstvo vođenjem sjednice i stalno ograničavanje 

vremena za diskusiju, zatraživši minimum respekta izvršne vlasti prema vijećnicima kao 

predstavnicima predstavničkog tijela, naglasivši da, ukoliko je to običaj na stranačkim 

tijelima, tako ne bi trebalo biti u ovoj vijećnici. 

 

 Pročelnik Damir Hrvatin, komentirajući odgovor upravnog odjela vezano za k.č. 

3870, rekao je da je u zemljišnim knjigama vidljivo da su nove četiri čestice nastale od 

osnovne parcele koja je bila, a i sada je u vlasništvu Grada Poreča. Osnova za cijepanje tih 

parcela je lokacijska dozvola kako je i navedeno u odgovoru. Napomenuo je da novonastale 

parcele nisu pomorsko dobro, već je pomorsko dobro k.č. 6015, a k.č. 3870 je parcela koja je 

na dan stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom i šumskom zemljištu bila unutar 

građevinskog područja naselja Poreč, sukladno Prostornom planu općine Poreč. 

 

 Predsjednik vijeća dao je riječ Ivanu Paviću, višem savjetniku za pravne poslove i 

pripremu izgradnje iz Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom, koji je zatražio 

riječ radi dodatnog pojašnjenja odgovora na vijećničko pitanje vijećnice Sinanović.  Rekao je 

da Grad Poreč zahtjeve za izdavanje koncesijskih odobrenja obrađuje sukladno Uredbi o 

davanju koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru. U trenutku kada je na Gradskom 

vijeću postavljen upit o koncesijskom odobrenju za terasu na gradskom kupalištu još nije bilo 

izdano koncesijsko odobrenje, ali je u međuvremenu izdano jer je uplaćena uredna naknada. 

Što se tiče izdavanja ležaljki na istom području, dodao je da je obrada zahtjeva je u tijeku. 

Također je naglasio da je nadzor nad pomorskim dobrom je u nadležnosti inspektora za 

pomorsko dobro.  

 

 Ljiljana Sinanović iznoseći repliku rekla je da je građanin koji je postavio to pitanje i 

obavijestio je o ovom slučaju, kontaktirao inspektora koji ga je izvijestio da „nema od toga 

ništa“ i da treba intervenirati kod komunalnih redara. Što se tiče terena na Peškeri, osvrnula se 

na obrazloženje pročelnika Hrvatina komentirajući kako su od k.č. 3870 formirane četiri 

čestice, a da je Grad na najmanjoj od te četiri novoformirane čestice pokrenuo postupak za 

utvrđivanje pomorskog dobra. Naglasila je kako je zanimljivo je da je za Grad pomorsko 

dobro onaj mali rukavac koji ulazi u Peškeru, gdje je mulj, a sve ostale veće čestice su ostale 

u vlasništvu Grada. Zbog toga je pitala kako je moguće da je samo ta čestica pomorsko dobro, 

a ove druge to nisu, iako su u istoj razini? 
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 5. Aleksandar Kovač, rekao je da inicijativu kojom predlaže sazivanje tematske 

sjednice Vijeća ili javne tribine na temu Odvodnje, neće sada čitati, budući da će ta tema biti 

aktualna kada bude kao točka stavljena na dnevni red Vijeća. 

 Iznio je sljedeća pitanja koja su upućena gradonačelniku:  

 „1. Jesu li izrađeni (i ako nisu kada će biti) Plan razvoja kao srednjoročni akt 

strateškog planiranja i Provedbeni program kao kratkoročni akt strateškog planiranja? 

Naime prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske propisano je između ostalog da jedinice lokalne samouprave moraju izraditi Plan 

razvoja kao srednjoročni akt strateškog planiranja šest mjeseci prije isteka roka postojećeg 

važećeg Plana, te Provedbeni program kao kratkoročni akt strateškog planiranja u roku od 

120 dana od dana izbora gradonačelnika. S obzirom na bitnost navedenih planova molimo 

informaciju kako napreduje izrada tih dokumenata? Isto tako molim da se razmotri potreba 

(suštinski ne formalistički) uključenja šireg kruga stručnjaka iz područja planiranja, 

gospodarstvenika te svih politika (ne samo stranke na vlasti). Sve to se predlaže zbog važnosti 

ovih planova za našu budućnost, kako ne bi došli u poziciju da raspravljamo kad planovi 

budu gotovi i kad bude bespredmetno razgovarati o strateškim pitanjima našeg razvoja. 

Prema nekim informacijama Plan razvoja Grada Poreča za period od 2021. do 2031. godine 

je u izradi. Želimo se uvjeriti da će navedeni plan dati odgovore na čitav niz strateški 

značajnih otvorenih pitanja te predlažemo da se razmotri promjena dosadašnjeg načina 

izrade kao i što sam to prethodno spomenuo. Molio bih odgovor u pisanoj formi. 

 2. Je li vam poznato da je oglašena prodaja zemljišta koje se sastoji od kopnenog i 

obalnog dijela, ukupne površine 170.000 m², lociranog na udaljenosti 5m od mora u centru 

Poreča, između starog grada i turističkog naselja Borik? Naime, pisanim nam se putem 

obratila građanka Poreča, koja je uz priloženi oglas dostavila i link agencije za promet 

nekretnina koji prilažemo uz pitanje, inzistirajući da na ovom Vijeću postavimo pitanje. U 

slučaju da je ovaj oglas, koji je vidljiv i međunarodnom tržištu nekretnina, lažan, pitanje je 

koje su mogućnosti da se isti ukloni kako ne bi javnost dovodio u zabludu. Ukoliko je istina da 

se Peškera prodaje no ovakav način, poduzet ćemo legitimna sredstva kako bi u temu učini 

transparentnom i  u nju uključili svu zainteresiranu javnost. S obzirom da ovo interesantno 

područje bitno umanjuje atraktivnost panorame grada i tema njegovog planiranja prisutna je 

posljednjih četvrt stoljeća, građani žele znati u kojoj su fazi aktualni planovi za prostorno 

rješavanje ove neuređene zone. Zahvaljujem i molim pisani odgovor. „ 

 

 Pročelnica Morena Mičetić Fabić, odgovarajući na prvo pitanje napomenula je da će 

odgovor dostaviti i u pisanom obliku sa detaljnim opisom svih aktivnosti i trenutnog stanja   

vezano za izradu Plana razvoja Grada Poreča za period od 2021. do 2031. godine i 

Provedbenog programa. Podsjetila je da su prije nekoliko mjeseci, adekvatno informirali 

javnost i pozvali sve zainteresirane građane na suradnju, kroz jednu suvremenu proceduru 

koja se koristi kod izrade takvih strateških dokumenata. Krenulo se od Partnerskog vijeća s 

predstavnicima svih važnih institucija, poduzetnika i civilnog-privatnog sektora koji imaju 

određene informacije, statistike i iskustvo, te se najprije s njima  radilo u radionicama, a 

nastavilo se s radom u fokus grupama (fizički prisustvovanje i online) koje su podijeljene po 

raznim područjima, uz izabrane stručnjake koji su angažirani putem javne nabave. Izrada 

analitičkih podloga je pri kraju, a u daljnjim će fazama biti  uključeni svi relevantni subjekti. 

Radi se o jednom vrlo kvalitetnom dokumentu, koji će biti donijet u planiranom u roku, a što 

se tiče Provedbenog programa, s time se Grad Poreč počeo baviti među prvima u Istri. Kada 

je utvrđeno da se tu radi o obvezi Grada, ukazalo se višim institucijama na problematiku i da 
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se ove godine ne može stići s izradom kako je to zakonom propisano, tako da se u 

međuvremenu od Ministarstva regionalnog razvoja dobilo uputu da se iznimno ove godine  

produžuju rokovi iz razloga što se kasni i sa svim dokumentima na državnoj i regionalnoj 

razini. Ponovila je kako će se svakako i Plan razvoja grada Poreča do 2031. godine i 

Provedbeni program donijeti u roku, do kraja ove godine, te da će se i dalje uključivati sve 

zainteresirane sudionike te razmatrati svaku inicijativu i svaki prijedlog. 

 Gradonačelnik Loris Peršurić odgovarajući na drugo pitanje, rekao je da je teško 

pratiti što sve agencije za promet nekretninama danas oglašavaju za prodaju, te da je na 

društvenim mrežama i u nekim medijima, moguće naići na takozvane „fake news“, odnosno 

lažne vijesti. Istaknuo je da su građani i njega kontaktirali vezano za predmetni oglas. Grad 

Poreč, kao ni Republika Hrvatska, na tom području na kojemu je tijekom ljeta smješten luna 

park, a u spornom je oglasu zaokružen, ništa ne prodaje, te da tu nema parcele od 17 hektara, 

što je moguće vidjeti i u zemljišnim knjigama. Vezano za oglašavanje prodaje Grad je 

pokušao kontaktirati agenciju, ali nije dobiven nikakav odgovor. Mišljenja je da možda čak ne 

radi o agenciji već o nekakvom fondu ili sličnom. Trenutno se o navodnoj prodaji ispituju sve 

poznate agencije i kad se provjera dovrši, najavio je da će se slučaj prijaviti policiji kao lažna 

vijest. Iako nije u nadležnosti Grada, smatra da je dobro da se to učini kako se ne bi više 

događale takve stvari, koje unose nemir među svima (gradskim tijelima, gradskim 

vijećnicima, građanima). Napomenuo je da će se odgovor na ovo pitanje dostaviti  i u 

pisanom obliku.  

Nadalje je rekao kako je oko Peškere u posljednjih 20 do 30 godina bilo jako puno priče, 

naglasivši kako je to područje trenutno najzapušteniji, a istovremeno najljepši dio grada, oko 

čijeg su budućeg izgleda i funkcije građani Poreča posebno osjetljivi. Izrazio je zadovoljstvo 

da je Grad pred nekoliko godina na tom prostoru uredio šetnicu uz more i da je to možda 

dodatno je potaknulo zajednicu da poduzme nešto konkretno za uređenje te zone. Podsjetio je 

da je dosad bilo jako puno različitih ideja, provedeno je više natječaja za arhitektonsko 

rješenje, koji su rezultirali raznolikim vizijama, od ekstremne izgradnje do rušenja svih 

objekata i uređenja jedne velike livade. Prema njegovom mišljenju ni jedna od tih solucija nije 

realna. Informirao je vijećnike i da su proračunom predvidjeli i napravili potrebne predradnje 

za izradu rezimea svega što je po pitanju uređenja Peškere dosad učinjeno kroz proceduru 

pokretanja izrade urbanističkog plana uređenja, bez kojeg se na tom području ništa ne može 

napraviti. Prije izrade plana pozvao je građane da se odazovu javnom pozivu i predraspravi, 

koja će se održati krajem ovog mjeseca ili početkom listopada, te da daju svoj doprinos, 

iskažu svoje mišljenje i želje za budućnost Peškere i da se o svemu naravno porazgovara i na 

ovom Gradskom vijeću. Na taj način, dodatno će se povećati transparentnost oko tako važnih 

pitanja te svima koji to žele omogućiti da se uključe i zajedno s gradskim vlastima naprave 

ono što je najbolje za grad. U tom cilju Gradsko vijeće će, prije svega utvrditi sve obavezne 

smjernice i inpute i s tim inputima ići u proceduru traženja izrađivača plana. Naglasio je da će 

vijećniku biti dostavljen i pisani odgovor na ovo pitanje. 

 6. Karla Žužić, postavila je sljedeće pitanje: 

 „Kao netko tko je pripadnik generacije mladih Porečana imam pitanje vezano upravo 

za tu tematiku. Evo kao što znamo, Grad je pokrenuo izradu Lokalnog programa za mlade, 

što svakako pozdravljam, a dodatno pozdravljam i činjenicu da se programi izrađuju kroz 

ankete i fokus grupe upravo s mladim ljudima. Zato me zanima u koji smo fazi, koji su 

prioriteti za mlade i koji su idući koraci? 
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 Gradonačelnik Loris Peršurić, odgovarajući na postavljeno pitanje rekao je kako ga 

veseli da se zadnjih godina provodi sve ono što se govorilo i prije četiri godine. Radi se na što 

većem uključivanju građana, kao npr. u prostorno planiranje o čemu bilo riječi kod 

prethodnog pitanja. Postoji jako puno projekata,  EU projekata sa uključenim sufinanciranim 

anketama, od anketa za manifestacije kao na primjer za Advent, za  Living Streets, pa tako i 

za lokalni program za mlade. Dobiveno je puno prijedloga i dobrih ideja, koje će se moći  

uzeti u obzir i prilikom formiranja Gradskog proračuna za sljedeću godinu kao i za projekcije 

budućih proračuna. Rezultati svih tih anketa vezano za lokalni program za mlade biti će 24. 

ovog mjeseca na radnoj grupi, gdje će se pozvati sve uključene sudionike koji su dali svoje 

prijedloge i inpute, temeljem kojih će se izabrati ono što je najbolje za mlade, ono što bi 

trebalo gradu Poreču, ono što bi trebalo uvesti u gradu, izgraditi, formirati, itd., o čemu će 

građani biti redovno informirani pute svih medija. 

 7. Maurizio Zennaro, prije postavljanja pitanja zatražio je od predsjednika Vijeća da, 

već kad je mimo Poslovnika dozvolio komentar vijećnice Brođanac koja je jasno na njega 

aludirala, dozvoli i njemu komentar na taj komentar. 

 Predsjednik vijeća je nakon konstatacije da vijećnica nije spomenula ničije ime, 

dozvolio vijećniku iznošenje komentara. 

 Maurizio Zennaro, rekao je kako je jedino on bio pozitivan te je iznio  sljedeće: „ 

Jasno je da je na mene aludirala, pa samo da neke stvari preciziramo, kolegica bi trebala 

znati da prije ulaska u gradsku vijećnicu svaki vijećnik mjeri temperaturu, pa tako je meni 

izmjerena temperatura iznosila 36,2. Vijećnica očito ne zna da sam se ja do ponedjeljka 

savršeno dobro osjećao i da sam tek 10. kolovoza doznao da je moj sin pozitivan. Prema tome 

komentar kolegice Brođanac ne stoji. A što se moje pozitivnosti tiče ja sam doznao da sam 

pozitivan tek u utorak. Žao mi je ali to vam je jednostavno tako.  

 Ja bih isto tako komentirao i odgovor koji sam dobio vezano za snimanje. Postavio 

sam pitanje i molio sam da mi se dostaviti audio video snimka iz koje je razvidno kako po 

Istarskoj sabornici divljam i razbacujem stolice i onda sam dobio odgovor koji kaže ovako:     

 „ sjednice Gradskoga vijeća snimaju se na način da se na snimci obavezno vide svi 

govornici. Radi epidemioloških uvjeta stolice u Istarskoj sabornici su raspoređene na veliku 

udaljenost i na većem prostoru, stoga ne postoji audio-video snimka neprimjerenog 

ponašanja vijećnika. O navedenom događaju saznanja imaju samo sudionici sjednice, koji su 

fizički bili prisutni u prostoriji.”  

 Gospodin gradonačelnik me u više navrata prozvao da sam divljao po Istarskoj 

sabornici, da postoji video audio zapis o tome, a kad sam ga tražio jednostavno ga nigdje 

nema. Stoga  pitam gradonačelnika namjerava li mi se ispričati zbog iznesenih istina neistina 

na moje ime?” 

 Postavio je sljedeća pitanja: 

 „ 1. Imam pitanja koja želim postaviti gradonačelniku. Na trećoj sjednici Gradskoga 

vijeća postavio sam veoma jednostavno pitanje na koje nisam dobio odgovor, stoga 

ponavljam pitanje.  Pitanje je glasilo: „ Ima li Grad Poreč odluku o raspolaganju gradskom 

imovinom manje vrijednosti? Ukoliko odluka postoji molim da mi se ista i dostavi.“ 
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 2. Na trećoj sjednici Gradskoga vijeća postavio sam pitanje vezano za prodaju 

gradske imovine u ulici Partizanskog šetališta broj 4, k.č. 466. Odgovorili ste iznoseći 

poštovani gradonačelniče neistine i to:  

 - izjavili ste da Grad ne prodaje nekretnine kojima je pristup direktno na cestu,  a 

prodali ste nekretninu koja ima direktno pristup na cestu, 

 - izjavili ste da Grad ne prodaje nekretnine u većinskom vlasništvu, a nekretnina na 

k.č. 466 je bila u većinskom vlasništvu Grada, 125/222 i prodali ste je, 
 - izjavili ste da sam izmanipulirao dva različita zemljišta, a ugovori o kupoprodaji 

nekretnine to opovrgavaju (oba ugovora glase na k.č. 466), 
 - izjavili ste da se radi o dvije različite lokacije, a ugovori o kupoprodaji nekretnine to 

opovrgavaju (u oba ugovora navedena je adresa Ulica partizanskog šetališta 4) . 

 - izjavili ste da se radi o dva različita poslovna prostora a ugovori o kupoprodaji 

nekretnina to opovrgavaju (oba ugovora glase na k.č. 466) 
 Stoga vas pitam poštovani gradonačelniče namjeravate li zbog brojnih neistina koje 

ste iznijeli na trećoj sjednici Gradskoga vijeća ispričati se ovom Vijeću i građanima grada 

Poreča? 
 3.  Na trećoj sjednici Gradskoga vijeća prilikom davanja objašnjenja o prodaji 

gradske imovine u Ulici partizanskog šetališta broj 4, u bescjenje, kazali ste, citiram: „ Ja 

sigurno nisam građevinski vještak…“ ali se zato diplomirani inženjer građevine kao što je i 

izvođač procjene.  
 Kao gradonačelnik ali i u svojstvu diplomiranog inženjera građevine, pitam vas jeste 

li znali da procjenitelj nije posebno procijenio zemljište na kojem se nekretnina nalazi, a radi 

se o 63,23 m² tlocrtne površine?  

 Jeste li znali da spomenuta nekretnina ima mogućnost nadogradnje drugog kata i da 

sudski procjenitelj takvu mogućnost procjene nije naveo i naravno nije ni obračunao? 

 Jeste li znali da je procjenitelj u komparaciji vrijednosti nekretnine na k.č. 466 uzeo u 

obzir isključivo nekretnine koje se nalaze u starogradskoj jezgri i to bez da navodi točnu 

lokaciju, točnu ulicu, gdje se uspoređene nekretnine nalaze? 

 Imamo dvije procjene od Jadranka Tintora  i od Danijela Simonetija koje se razlikuju 

po pristupu, pa me zanima ukoliko se sve to znali da jednostavno odgovorite - da znao sam ili 

ne nisam znao. Evo pošto često se dešava da na Gradskom vijeću ne odgovarate na pitanja 

koja vam se postavljaju, ja ću vam pusti, kao promemoriju, moja pitanja ovdje, da idete 

točkom za točkom, pa da ovo Vijeće izvijestite, kako što kao gradonačelnik trebate izvijestiti. 

Hvala. „ 
 

(pitanje vijećnika proslijeđeno je Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom) 
 

 Pročelnik Damir Hrvatin prokomentirao je dio pitanja koji se odnosi na komentare  sa 

prošle sjednice. Radi o nekretnini gdje se nalazio stan koji su prednici ranijeg vlasnika kupili 

prije određenog broja godina koji je bio knjižen i na temelju te činjenice je raniji vlasnik koji 

je naslijedio tu nekretninu,  zatražio upis tog stana u zemljišne knjige i to je napravio na način 

da je putem sporazuma, na temelju onoga što je kupio priznat taj dio imovine, da bi se raniji 

vlasnik mogao uknjižiti. Preostali dio je dio posebnog dijela zgrade procijenjen je od strane 

sudskog vještaka i na temelju te procjene koja je rađena na način da je površina obračunata 

putem koeficijenata, jer se radi o sobama, spremištima, terasi, dakle nisu svi kvadrati isto 

vrijedi nego su reducirani sa koeficijentima, došlo se do preostale površine od 64,69 kvadrata, 

za što je procjenitelj, ovlašteni sudski vještak, procijenio početnu cijenu od 265.000,00 kn 

odnosno 546,00 EUR-a po kvadratu.  Nekretnina se može prodati temeljem natječaja i na 
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provedenom natječaju je ponuđena cijena od 291.500,00 kn odnosno 600,00EUR-a po 

kvadratu. Spomenuo je da je u objavljenom demantiju rečeno da se radi o nekretnini koja 

predstavlja dio posebne uporabne cjeline i da prema tom dijelu nema neposrednog pristupa ali 

se prihvaća da u procjeni piše da objekt ima pristup sa prometnice odnosno sa javne prometne 

površine, što je normalno za svaki objekt. 
 

 Predsjednik vijeća, zahvalio se na odgovoru, te je konstatirao da je vijećnički sat 

istekao.  
  

 Vijećnik Maurizio Zennaro zatražio je riječ, što mu predsjednik nije dozvolio, na što 

je vijećnik rekao da se radi o kršenju Poslovnika kojim je propisano da, ukoliko se na sjednici 

ne odgovori na postavljena pitanja, mora se obrazložiti zašto, te je zatražio obrazloženje zašto 

se ne odgovara na pitanja koja je postavio? 
 

 Predsjednik vijeća, odgovorio je da će odgovor biti dostavljen u pisanom obliku, te je 

predložio da se prijeđe na sljedeću točku dnevnog reda. 
 

TOČKA 3.  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 
 

Prezentaciju sa detaljnim obrazloženjem prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu, iznio je Darko Saftić, pročelnik 

Upravnog odjela za financije. 
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom izvješću, te je ujedno konstatirao  

da su sjednicu napustili Maurizio Zennaro i Ljiljana Sinanović,  te da Vijeće nastavlja rad s 10 

od ukupno 15 vijećnika. 
 

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

stavio na glasanje predložene odluke, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće 

jednoglasno ( s 10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova), usvojilo 
 

POLUGODIŠNJI IZVJESTAJ 

 o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 

 

(Izvještaj je priložen zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

TOČKE 4.5.6. i 7.  

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i Projekcija 

za 2022. i 2023. godinu;  

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. 

godinu u:  
-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 
-  obrazovanju,  
-  kulturi,  

-  sportu,  

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 
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-  socijalnoj skrbi; 
 

II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;   
i 

II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu 

 
  

Prezentaciju sa detaljnim obrazloženjem prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna 

Grada Poreča-Parenzo za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, iznio je Darko Saftić, 

pročelnik Upravnog odjela za financije. 
    

 Vesna Kordić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, prezentirala je 

prijedlog I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. 

godinu, dok je prijedlog I. Izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu i I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu prezentirao pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Marino Poropat. 
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženim izmjenama i dopunama Proračuna i  

pratećih programa iz domene društvenih djelatnosti i komunalnog sustava. 
  

 U raspravi su sudjelovali vijećnici Eugen Stanissa, Nensi Beato Baturić, Mario 

Ritoša i Andrea Crevato, pročelnica Morena Mičetić Fabić i Gradonačelnik Loris Peršurić. 
 

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predložene akte, te je po 

provedenom pojedinačnom glasovanju po svakoj točci, konstatirao je da je Gradsko vijeće 

jednoglasno (s 10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova), donijelo  
  

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i Projekcija 

za 2022. i 2023. godinu;  

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. 

godinu u:  

-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 
-  obrazovanju,  

-  kulturi,  
-  sportu, 

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 
-  socijalnoj skrbi; 
 

I. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;   
i 

I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu 
 

(I. Izmjene i dopune Proračuna i programa sastavni su dio priloga cjelovitog zapisnika). 
 

_._ 
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 Prije prelaska na razmatranje narednih točaka dnevnog reda, predsjednik Vijeća odredio je 

pauzu od 10 minuta.  
_._ 

 

 

 

TOČKA 8. 
 Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo 

 za mjesec srpanj 2021. godine 

 

 Pročelnik Darko Saftić,  obrazlažući dostavljene materijale, iznio je da je člankom 57. 

stavak 3. Zakona o proračunu i odredbom Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-

Parenzo za 2021. godinu, propisano da je gradonačelnik obvezan svaki mjesec izvijestiti 

predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe. Navedenom Odlukom je također 

propisano da će se hitne i nepredviđene izdatke, te izdatke za neplanirane ili nedovoljno 

planirane rashode, koji se pojave tijekom proračunske godine, podmiriti sredstvima 

proračunske zalihe do visine proračunske pričuve utvrđene godišnjim proračunom. 

Gradonačelnik pojedinačnim zaključkom može raspolagati do najviše 10% određenog iznosa 

utvrđenog godišnjim proračunom, a o korištenju proračunske zalihe odlučuje sukladno 

usvojenom Proračunu Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu, u visini do 195.000,00 kuna. 
 Sredstva za korištenje proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 

planirana su u Razdjelu 1 – Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo, aktivnost A100005 

Tekuća zaliha proračuna, a u mjesecu srpnju 2021. godine izvršene su isplate sredstava 

proračunske zalihe u iznosu od 10.000,00 kuna. 

 Gradskom vijeću se predlaže primanje na znanje Izvješće o korištenju sredstava 

proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec srpanj 2021. godine. 
  

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

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

glasanje prezentirano izvješće, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 

10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova) donijelo 

 

 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo  

za mjesec srpanj 2021. godine 
 

 (Zaključak i Izvješće priloženi su cjelovitom zapisniku i njegov su sastavni dio). 
 

TOČKA 9. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč za 2020. godinu 

  

Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč za 2020. godinu, 

prezentirala je ravnateljica Divna Radola.  

 

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

glasanje prezentirano izvješće, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 

10 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 2020. godinu  
 

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

 

TOČKA 10. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića – Scuola dell'infanzia „Paperino“ 

Poreč-Parenzo za 2020. godinu 
 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće  Dječjeg vrtića – Scuola dell'infanzia „Paperino“ 

Poreč-Parenzo za 2020. godinu, prezentirala je ravnateljica Nataša Musizza. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

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

glasanje prezentirano izvješće, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 

10 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 –Dječjeg vrtića – Scuola 

dell'infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo za 2020. godinu 
  

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

 

TOČKA 11. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće TOŠ-SEI „Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo za 

2020. godinu 

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće  Talijanske osnovne škole –Scuola elementare 

italiana „Bernardo Parentin Poreč-Parenzo za 2020. godinu, prezentirala je ravnateljica Ester 

Zarli. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

 U raspravi su sudjelovali vijećnik Andrea Crevato i ravnateljica Ester Zarli. 
 

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženo izvješće, nakon čega je 

konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 10 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 2020. godinu 
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(Odluka je priložena cjelovitom zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

 

TOČKA 12. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Umjetničke škole Poreč za 2020. godinu 

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće Umjetničke škole Poreč za 2020. godinu 

prezentirala je ravnateljica škole Sanjica Sara Radetić. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

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

glasanje prezentirano izvješće, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 

10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova) donijelo  
 

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Umjetničke škole Poreč za 2020. 

godinu 
 

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

 

 

TOČKA 13.  
Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2020. godinu 

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće  Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2020. 

godinu, prezentirala je ravnateljica Snježana Radetić. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

 U raspravi su sudjelovale vijećnica Azra Brođanac i ravnateljica Snježana Radetić. 
 

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženo izvješće, nakon čega je 

konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez 

SUZDRŽANIH glasova), donijelo 
 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Poreč  

za 2020. godinu 
  

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

 

TOČKA14. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Poreštine-Museo del territorio 

parentino za 2020. godinu 
 

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

territorio parentino za 2020. godinu, prezentirala je ravnateljica Elena Uljančić. 
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Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

 U raspravi su sudjelovali vijećnik Andrea Crevato i ravnateljica Elena Uljančić. 
 

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženo izvješće, nakon čega je 

konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 10 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 2020. godinu 
 

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

 

TOČKA 15. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi 

grad Poreč za 2020. godinu 
 

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

grad Poreč za 2020. godinu prezentirala je ravnateljica Nataša Basanić Čuš. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

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

glasanje prezentirano izvješće, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 

10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova) donijelo  
 

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Centra za pružanje usluga u zajednici 

Zdravi grad Poreč za 2020. godinu 
 

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

 

TOČKA 16. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Poreča  

za 2020. godinu 

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Poreča za 2020. godinu 

prezentirao je predsjednik Aleksandar Beaković. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

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

glasanje prezentirano izvješće, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 

10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova) donijelo  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Sportske zajednice Grada Poreča 

 za 2020. godinu 



20 

 

 

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

TOČKA 17. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe 

- Centar za zaštitu od požara Poreč za 2020. godinu 
 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće JVP-CZP Poreč za 2020. godinu prezentirao je 

zapovjednik Denis Matošević. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

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

glasanje prezentirano izvješće, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 

10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova) donijelo  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe 

- Centar za zaštitu od požara Poreč 

 za 2020. godinu 
 

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

 

Budući da je dnevni red predviđen za I. dio ove sjednice iscrpljen, predsjedavajući je 

zaključio sjednicu, podsjetivši vijećnike da je nastavak sjednice predviđen za sutra 17. rujna 

2021. godine u 19,00 sati. 
  

 

 I. dio sjednice završen je 22.30 sati. 

 

 

 

II. DIO SJEDNICE – 17.09.2021. 

 
 

 U radu drugog dijela sjednice sudjelovali su: Loris Peršurić, Gradonačelnik Grada 

Poreča - Parenzo, Elio Štifanić, zamjenik Gradonačelnika, Ugo Musizza, 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,   Darko Saftić, pročelnik Upravnog 

odjela za financije, Nataša Simonelli, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i 

gradnju, Irides Zović, ravnateljica Gradske knjižnice Poreč, Gordana Lalić direktorica TD 

Parentium d.o.o. Poreč, Nadija Mendica, direktorica TD Stan d.o.o. Poreč, , Marin Sedmak, 

zamjenik predsjednice Savjeta mladih Milan Laković, direktor Usluge Poreč d.o.o., Srđan 

Mažar, tehnički direktor Odvodnje Poreč d.o.o., Darko Jukić, voditelj projekta Poreč, te 

predstavnici medija. 
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 Predsjednik Vijeća je otvorio II. dio sjednice, pozdravio Gradonačelnika i njegove 

zamjenike, vijećnike, pročelnike gradskih upravnih odjela, predstavnike medija i ostale 

nazočne, te je predložio prozivku vijećnika radi utvrđivanja kvoruma. 
 

 Pročelnica Morena Mičetić Fabić, prozvala je vijećnike, nakon čega je utvrđeno da je 

na sjednici nazočno 10 od ukupno 15 vijećnika i to: 
 

1. Nensi Beato Baturić, 2. Zoran Rabar,  3. Eugen Stanissa, 4. Michaela Bravar 

Kovačić, 5. Azra Brođanac, 6. Andrea Crevato, 7. Karla Žužić 8. Dejvid Lakošeljac, 9., 

10., 11. Marina Zelenika Majić, i 12. Mario Ritoša. 
 

 Odsutni vijećnici:  1. Adriano Jakus, 2. Gordana Šušljik (priključila se radu sjednice 

nakon točke 22.) 3. Maurizio Zennaro, 4. Ljiljana Sinanović i 5. Aleksandar Kovač.  
 

 Predsjednik Vijeća je nakon utvrđivanja kvoruma podsjetio da je dnevni red utvrđen 

na prvom dijelu sjednice, te je predložio da se prijeđe na razmatranje predloženih materijala. 

 

 

TOČKA 18. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Poreč za 2020. godinu 
 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Poreč za 2020. godinu 

prezentirala je ravnateljica Irides Zović. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

 U raspravi je sudjelovala vijećnica Azra Brođanac. 

 

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženo izvješće, nakon čega je 

konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez 

SUZDRŽANIH glasova), donijelo 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Poreč za 2020. 

godinu 
 

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

 

 

TOČKA 19. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće TD PARENTIUM d.o.o. za 2020. godinu 

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće TD PARENTIUM d.o.o. Poreč za 2020. godinu 

prezentirala je direktorica  Gordana Lalić. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

 U raspravi su sudjelovali vijećnica Nensi Beato Baturić i zamjenik gradonačelnika 

Ugo Musizza, te direktorica Gordana Lalić. 
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Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženo izvješće, nakon čega je 

konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez 

SUZDRŽANIH glasova), donijelo 

 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

TD PARENTIUM d.o.o. Poreč za 2020. godinu 

 

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

 

TOČKA 20. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće TD STAN d.o.o. za 2020. godinu 
 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće TD STAN d.o.o. Poreč za 2020. godinu 

prezentirala je direktorica  Nadija Mendica. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

 U raspravi je sudjelovao vijećnik Eugen Stanissa i direktorica Nadija Mendica. 

 

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženo izvješće, nakon čega je 

konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez 

SUZDRŽANIH glasova), donijelo 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  
TD STAN d.o.o. Poreč za 2020. godinu 

 

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

 

TOČKA 21. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće TD Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o. za 2020. 

godinu 
 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće TD Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o. Poreč za 

2020. godinu prezentirala je direktorica  Morena Mičetić Fabić. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

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

glasanje prezentirano izvješće, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 

10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova) donijelo  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  
TD Poduzetnički inkubator Poreč za 2020. godinu 

 

 (Odluka je priložena cjelovitom zapisniku i njegov je sastavni dio). 
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TOČKA 22. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće TD USLUGA POREČ d.o.o. za 2020. godinu 

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće TD USLUGA POREČ d.o.o. Poreč za 2020. 

godinu prezentirao je direktor  Milan Laković. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenom izvješću. 

 

 U raspravi je sudjelovao vijećnik Andrea Crevato i direktor Milan Laković. 
 

 Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženo izvješće, nakon čega je 

konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez 

SUZDRŽANIH glasova), donijelo 
 

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  
TD USLUGA POREČ za 2020. godinu 

 

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

 

TOČKA 23. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće TD ODVODNJA POREČ d.o.o. za 2020. godinu 

 

Predsjedatelj je prije prelaska na razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća 

TD Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu predložio da se uz izvješće razmotri i inicijativa 

vijećnika Aleksandra Kovača, koja je zaprimljena 15.9.2021. godine, vezano za sazivanje 

tematske sjednice ili javne tribine na temu Odvodnje Poreč d.o.o. . 
 

 Marina Zelenika Majić, zatražila je da se rasprava po inicijativi kolege Kovača, koji 

nije u mogućnosti prisustvovati sjednici, odgodi za iduću sjednicu Vijeća. 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, potvrdio je da se vijećnik Kovač javio da neće biti u 

mogućnosti prisustvovati ovoj sjednici Vijeća, ali što se dostavljene inicijative tiče, predložio 

je da se ista ipak razmotri na današnjoj sjednici na koju su pozvani i nazočni su predstavnici 

Odvodnje kao i voditelj projekta Poreč, a ukoliko bude potrebno, na tu se temu može odraditi 

još koja sjednica Vijeća. Tema je interesantna i potrajat će još neko vrijeme tako da će o istoj 

biti još prilike za raspravu. 

 

 Predsjednik vijeća prihvatio je prijedlog gradonačelnika. 
   
 Izvješće o radu i financijsko izvješće TD ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč za 2020. 

godinu prezentirao je direktor  Milan Laković. 
 

 Nakon prezentiranog izvješća, predsjednik Vijeća konstatirao je da se radu sjednice 

priključila vijećnica Gordana Šušljik,  te je utvrdio da Vijeće nastavlja rad s 11 od ukupno 15 

vijećnika.  

 Otvorio je raspravu u kojoj se za riječ se ponovno javila vijećnica Marina Zelenika 

Majić. zahvalila se gospodinu Lakoviću na zaista detaljnom i iscrpnom izvještaju, međutim s 
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obzirom da su, kao gradski odbor SDP-a, poslali jednu inicijativu za sazivanjem tematske 

sjednice po ovom pitanju, ponovno je zamolila je da se prihvati njihov prijedlog se takva 

sjednica zaista i održi, kako bi tada mogao biti prisutan i kolega Kovač i ukoliko nisu svi 

dobili tu inicijativu predložila je da im se ista proslijedi, naglasivši da sadrži 12 točaka 

odnosno pitanja na koje su tražili pisani odgovor. Zamolila je da se prijedlog prihvati i pisano 

odgovori na postavljena pitanja. 

 
 Gradonačelnik Loris Peršurić, ponovio je da se trenutno govori o izvještaju 

trgovačkog društva za 2020. godinu, a kako se jučer kod donošenja dnevnog reda prihvatilo 

da se ova točka proširi sa razmatranjem inicijative, ponovno predlaže da se, već kad je cijeli 

tim iz Odvodnje prisutan na sjednici, odgovori na postavljena pitanja i da se raspravi oko 

cjelokupne problematike. Predmetna je inicijativa bila dostavljena i Odvodnji, tako da su 

predstavnici firme došli spremni da daju odgovore. Naglasio je da će se odgovori svakako 

dostaviti i u pisanom obliku. Smatra da će se ta tema sigurno još više puta otvarati i da će biti 

još prilika porazgovarati po pitanju pročistača i cjelokupnog projekta. 

 
 Nakon rasprave o izvješću o radu trgovačkog društva u kojoj su sudjelovali  vijećnici 

Karla Žužić, Eugen Stanissa, Andrea Crevato i direktor Milan Laković, predsjednik Vijeća 

je stavio na glasanje predloženo izvješće, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće 

većinom glasova (s 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova), 

donijelo 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

TD ODVODNJA POREČ d.o.o. za 2020. godinu 

 

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

 
  

 U nastavku je razmotrena inicijativa koju je u ime GO SDP-a dostavio vijećnik 

Aleksandar Kovač. Tekst inicijative priložen je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 U uvodnom izlaganju sudjelovali su direktor Milan Laković i voditelj projekta Poreč 

Darko Jukić. 

 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Nensi Beato Baturić, Azra Brođanac, Andrea 

Crevato i tehnički direktor Srđan Mažar. 

 
 Direktor Milan Laković iznio je opširan osvrt i usmene odgovore na pitanja iz 

dostavljene inicijative, nakon čega je napomenuo da su se u pismenom dijelu očitovali na 

računovodstvena pravila i način vođenja  računovodstvenih knjiga iz kojih je razvidno da su 

oni investitori, da cijela investicija u apsolutnom iznosu (jer će objekti ostati njihovi) ide kroz 

njihove knjige, a i da se cijelo vrijeme sučeljavaju prihodi, a rashodi su u trenutku kada se 

objekti stave u funkciju. To je možda jedan od razloga određenih upita koje su, nada se,  

dobro razumjeli i odgovorili.  
 Zahvalio se vijećnicima a pažnji i na kvalitetnim pitanjima, naglasivši kako nakon 

dugo vremena imamo Gradsko vijeće sa dosta pitanja i pozitivnih razmišljanja odnosno želja 

za znanjem i saznanjima. 
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 Naglasio je da su pisane odgovore na inicijativu vijećnika SDP-a podijeli svim 

vijećnicima uz zamolbu Gradskoj upravi da iste dostavi i vijećnicima koji nisu prisutni na 

ovoj sjednici. (Pisani odgovor Odvodnje Poreč d.o.o. sastavni je dio priloga ovog zapisnika) 
 

 Predsjednik Vijeća zahvalio se direktorima g. Lakoviću i g. Mažaru,  voditelju 

projekta g. Jukiću i cijelom timu iz Odvodnje Poreč na iscrpnim informacijama i odgovorima. 
  

 Prije prelaska na sljedeću točku dnevnog reda odredio je pauzu u trajanju od 10 

minuta. 
_._ 

U nastavku sjednice predsjednik Vijeća je konstatirao je da je sjednicu napustio vijećnik 

Dejvid Lakošeljac,  te je utvrdio da Vijeće nastavlja rad s 10 od ukupno 15 vijećnika. 
_._ 

 

 

TOČKA 24. 

Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Poreč 
 

 Odluku o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Poreč prezentirala je pročelnica  

Vesna Kordić. 

 Tijekom uvodnog izlaganja podsjetila je da je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 

9.8.2021. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice 

Gradske knjižnice Poreč. U roku određenim Natječajem pristigla je samo jedna prijava. 

Prijavu je predala Irides Zović iz Vrsara, Dalmatinska 31 a. Povjerenstvo za provedbu 

natječaja je na sjednici održanoj 7.9.2021. godine otvorilo i razmotrilo pristiglu prijavu Irides 

Zović i utvrdilo da je ista predana u roku, da je potpuna i da kandidatkinja u cijelosti 

ispunjava uvjete određene Natječajem da bi bila imenovana ravnateljicom Knjižnice. Nakon 

provedenog tajnog glasanja Irides Zović izabrana je za ravnateljicu Knjižnice, te se predlaže 

da Gradsko vijeće donese odluku kojom se imenovana imenuje ravnateljicom ove ustanove za 

naredne četiri godine, u predloženom tekstu.  
       

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 (s 10 

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

 

ODLUKU 
o  imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Poreč 

 

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

 

 

TOČKA 25. 
Odluka o davanju odobrenja na Program rada  

Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 

 

 Odluku o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo za 

2021. godinu prezentirao je zamjenik predsjednice Savjeta Marin Sedmak. 
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 Tijekom obrazlaganja predložene Odluke naglasio je da je ovo Gradsko vijeće 

23.3.2021. godine donijelo Odluku o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih 

Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu. Odluka je dostavljena na nazor zakonitosti 

Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, koji je dostavilo uputu o potrebi  

usklađivanja Programa rada Savjeta s odredbama članka 19. stavcima 2. i 3. Zakona o 

savjetima mladih. Naime, navedenim odredbama propisano je koje aktivnosti program rada 

Savjeta mora sadržavati, a koje može sadržavati. Između ostalog, mora sadržavati i aktivnosti 

vezane uz konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, te suradnju s 

drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, što Program nije 

sadržavao. Zato traže da se nedostaci otklone i da ih o tome izvijestimo. Predsjednica Savjeta 

mladih dostavila je predmetni  Program rada Savjeta dopunjen traženim aktivnostima, koji se 

dostavlja Gradskom vijeću, kao i prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada, na 

odlučivanje. 
 

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 (s 10 

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

ODLUKU 
o  davanju odobrenja na Program rada  

Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 
 

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

 

TOČKA 26. 

Odluka o izmjeni Odluke o odgodi i oslobađanju od plaćanja dijela zakupnine za poslovne 

prostore u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, kao mjera za poticanje gospodarstva Grada 

Poreča-Parenzo za 2021. godinu 

 

 Odluku o izmjeni Odluke o odgodi i oslobađanju od plaćanja dijela zakupnine za 

poslovne prostore u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, kao mjera za poticanje gospodarstva 

Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu, prezentirao je v.d. pročelnika Upravnog odjela za 

upravljanje gradskom imovinom  Damir Hrvatin. 

Tijekom obrazlaganja predložene Odluke naglasio je da se, uslijed pandemije korona 

virusa, koja je kao posebna okolnost utvrđena na nacionalnoj i globalnoj razini, u odlukom 

obuhvaćenom razdoblju, očekivao se manji broj ostvarenih noćenja i smanjena gospodarska 

aktivnost na području grada Poreča. U cilju olakšanja poslovanja zakupnici koji podliježu 

zabranama obavljanja djelatnosti oslobađaju se plaćanja zakupnine u cijelosti za mjesec 

siječanj, veljača, ožujak i travanj 2021. godine. S obzirom da je po odlukama Stožera za 

civilnu zaštitu RH, spomenutim zakupnicima omogućen rad s dijelom kapaciteta, Upravni 

odjel za upravljanje gradskom imovinom predlaže donošenje ove Odluke u predloženom 

tekstu, kako bi zaključili prvu trećinu 2021. godine. Odlukom se propisuje oslobađanje 

plaćanja zakupnine u cijelosti za navedeno razdoblje za zakupnike čija je djelatnost 

obuhvaćena Odlukom državnog Stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama 

kojima se ograničavaju okupljanja i uvode i druge nužne mjere i preporuke radi sprječavanja 

prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ broj 141/2020, 2/2021). 
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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 (s 10 

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

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o odgodi i oslobađanju od plaćanja dijela zakupnine za poslovne prostore 

u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, kao mjera za poticanje gospodarstva Grada Poreča-

Parenzo za 2021. godinu 
 

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

 

 

TOČKA 27. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima 

poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini     
 

 Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti 

obveznicima poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini, prezentirala je pročelnica 

Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo Morena Mičetić Fabić. 
 Tijekom obrazlaganja predložene Odluke naglasila je da se istom uređuje dodjeljivanje 

potpora male vrijednosti obveznicima poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini, 

kao jedna od mjera suzbijanja negativnih gospodarskih posljedica nastalih uslijed proglašenja 

epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2. 
 Podsjetila je da je ovo Gradsko vijeće, s obzirom na ekonomski značaj ove 

zdravstvene epidemije i s namjerom ublažavanja negativnih efekata krize, a u skladu s 

naporima na nacionalnoj razni za suzbijanje ekonomskih šteta nastalih kao posljedice 

epidemije korona virusa (COVID-19) kao i s obzirom na uzročno - posljedičnu vezu prekida 

rada svih ugostiteljskih objekata i ostalih djelatnosti na području Grada Poreča-Parenzo koji 

su ujedno i obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina, na sjednici održanoj 

23.03.2021. godine donijelo Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima poreza na 

korištenje javnih površina u 2021. godini, a sve u cilju pomoći poduzetnicima da prebrode 

poteškoće u kojima su se iznenada zatekli. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se putem 

Programa dodjele potpore male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih površina 

u 2021. godini koji je donio Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo. Nakon donošenja 

navedenih akata utvrđena je potreba za njihovim izmjenama i dopunama na način da se 

omogući dodjela potpora za korisnike javnih površina – ugostiteljskih terasa, pa sukladno 

tome predložena predmetna izmjena i dopuna predmetne Odluke. 
 Cilj donošenja Odluke je stvaranje preduvjeta za omogućavanje pomoći i rasterećenja 

privatnog sektora na području Grada Poreča-Parenzo, kojima se želi dati poticaj za 

zadržavanje radnih mjesta, ali i za rješavanje problema nelikvidnosti onima čije je poslovna 

aktivnost smanjena uslijed epidemije.  
 

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 (s 10 

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

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima poreza na 

korištenje javnih površina u 2021. godini     
 

 (Odluka je priložena cjelovitom 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. 
 

 II dio sjednice zaključen je u 22,30 sati.  
 
   

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                      Predsjednik Gradskog vijeća 
Anita Radešić                                Zoran Rabar 
 


