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ZAPISNIK 
 

s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo  održane u četvrtak 25. 

studenog 2021. godine u velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo, Obala M. Tita 5/I, s 

početkom u 18,00 sati.  
 

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

Parenzo, Elio Štifanić, zamjenik Gradonačelnika, Ugo Musizza, zamjenik Gradonačelnika, 

Morena Mičetić Fabić, pročelnica Upravnog odjela za 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 opću upravu, Nataša Simonelli, 

pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Marino Hlaće, predstavnik 

Autotransa d.d. Cres, 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 i ostale prisutne. 
 Izvijestio je da zbog ograničenog broja osoba u vijećnici, sukladno odredbama važećih 

odluka i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo, pročelnici gradskih upravnih odjela i ustanova prate sjednicu iz male vijećnice, te 

će prema ukazanoj potrebi, na njegov poziv, pojedinačno dolaziti na sjednicu.  
 Predložio je prozivku vijećnika radi utvrđivanja kvoruma. 
 

 Pročelnik Darko Saftić, prozvao 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. Adriano Jakus, 4. Eugen Stanissa, 5. 

Dejvid Lakošeljac, 6. Gordana Šušljik, 7. Azra Brođanac, 8. Andrea Crevato, 9. Karla Žužić 

10. Maurizio Zennaro, 11. Aleksandar Kovač i 12. Marina Zelenika Majić. 

 

 Izostanak su opravdali vijećnici:  Ljiljana Sinanović i Mario Ritoša, a Michela Bravar 

Kovačić priključila se naknadno radu Vijeća.  

 

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Vijeća je konstatirao je da je vijećnik 

Adriano Jakus prvi put prisutan na sjednici Vijeća u ovom mandatu, te je predložio da, s 

obzirom da nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici ovog Gradskog vijeća, položi 

Svečanu prisegu, sukladno odredbama Poslovnika o radu Gradskog vijeća, te je pozvao 

vijećnika da, nakon što mu bude pročitan tekst prisege, istu potvrdi izgovaranjem riječi 

"PRISEŽEM" te vlastoručno potiše. 

 

 Predsjednik Vijeća pročitao tekst prisege koji glasi:  
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 "PRISEŽEM SVOJOM ČAŠĆU DA ĆU DUŽNOST ČLANA GRADSKOG VIJEĆA 

OBNAŠATI SAVJESNO I ODGOVORNO I DA ĆU SE U SVOM RADU DRŽATI 

USTAVA, ZAKONA I STATUTA GRADA, POŠTOVATI PRAVNI POREDAK, TE DA ĆU 

SE ZAUZIMATI ZA SVEKOLIKI NAPREDAK GRADA POREČA-PARENZO, 

ISTARSKE ŽUPANIJE I REPUBLIKE HRVATSKE." 
 

 Vijećnik Adriano Jakus potvrdio je Svečanu prisegu izgovaranjem riječi 

"PRISEŽEM" i istu potpisao.  
 

 Predsjednik vijeća čestitao je vijećniku na novom mandatu u Gradskom vijeću, nakon 

čega je predložio da se za rad sjednice utvrdi dnevni red u skladu s dostavljenim prijedlogom, 

te je pozvao vijećnike da iznesu eventualne prijedloge za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, 

naglasivši da se o istima glasuje bez rasprave.  
 

Budući da nije bilo nikakvih prijedloga, stavio je 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 

 

1. Verifikacija zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća 
2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 

3. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga priznanja 

Grada Poreča-Parenzo 

4. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga imena ulica, 

trgova i naselja na području Grada Poreča-Parenzo   

5. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za suradnju s općinama, gradovima, 

regijama i međunarodnu suradnju Grada Poreča-Parenzo  

6. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za socijalnu politiku Grada Poreča-

Parenzo 
7. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo 

8. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun i financije Grada Poreča-

Parenzo 
9. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje Grada Poreča-

Parenzo 
10. Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec 

kolovoz, rujan i listopad  2021. godine 
11. Izvješće o radu i financijsko izvješće Doma za starije i nemoćne osobe Poreč za 

2020. godinu     

12. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD DOM POREČ d.o.o. za 2020. godinu     
13. Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Finida za 2020. godinu     -  
14. Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Poreč za 2020. godinu     
15. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuala del infanzia „Paperino“ 

Poreč-Parenzo 

16. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu  
17. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge prijevoza putnika 

u javnom prometu na području Grada Poreča-Parenzo 
18. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada 

Poreča-Parenzo 
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19. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na 

području Grada Poreča-Parenzo 
20. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 2059/4 i 2059/5, k.o. 

Poreč 
21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 

3833/3, k.o. Poreč 
 

 

TOČKA 1. 
Verifikacija zapisnika  

 

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

SUZDRŽANIH glasova) usvojilo zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-

Parenzo. 
_._ 

 
Predsjednik Vijeća je konstatirao je da se radu sjednice priključila vijećnica Michela Bravar 

Kovačić,  te je utvrdio da Vijeće nastavlja rad s 13 od ukupno 15 vijećnika. 
 

_._ 

 

TOČKA 2. 

Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 
 

 Pitanja i inicijative iznijeli su vijećnici Eugen Stanissa, Aleksandar Kovač, Nensi 

Beato Baturić, Karla Žužić, Andrea Crevato, Adriano Jakus, Azra Brođanac i Maurizio 

Zennaro, a odgovore su dali Gradonačelnik Loris Peršurić, pročelnici Marino Poropat, Damir 

Hrvatin, i Morena Mičetić Fabić. 
 

 1. Eugen Stanissa postavio je sljedeće pitanje: 
 „Plemićka palača Bečić (Becich) trokatna građevina u starogradskoj jezgri Poreča 

sagrađena je 1737. godine. Gradsko vijeće je 2015. godine odobrilo kupnju palače s 

pripadajućim parkom površine 1.210 četvornih metara i platio ju je 5,8 milijuna kuna. Radi 

se o vrijednoj nekretnini smještenoj 20-tak metara od mora. Zgrada i dvorište imaju 

potencijal za realizaciju različitih socijalnih i kulturnih programa, a isto tako zgrada može ići 

i za druge namjene kao npr. za neki butik hotel.  

 Moje pitanje je da li Grad poduzima nešto po pitanju sanacije same zgrade ili se 

planira nešto drugo kao na primjer neka koncesija? Ako se nešto ne pokrene mislim da će se 

zgrada urušiti.“ 

 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, podsjetio je da je prilikom kupovine palače Bečić 

Grad iskoristio pravo prvokupa nekretnine kao kulturnog dobra i dobro da je to i napravljeno 

jer je nakon toga uslijedio jedan mukotrpan proces čišćenja samog objekta i okoliša. Grad je u 

međuvremenu napravio studiju isplativosti od strane Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč 

i ista bi trebala u dogledno vrijeme doći na Gradsko vijeće, radi odlučivanja o daljnjem načinu 

raspolaganja nekretninom. Razmišlja se u smjeru nekakvog dugogodišnjeg najma ili 

koncesije. Što se tiče sanacije, u međuvremenu poduzimaju određene aktivnosti na zaštiti od 

urušavanja (pogotovo krovišta), a u vremenu dok bude trajao natječaj osigurat će se neka 
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zaštitna skela radi osiguranja tog dijela ulice od eventualnog pada crijepa ili drugog materijala 

sa objekta. 

 

 2. Aleksandar Kovač prije postavljanja pitanja podsjetio je da je početku mandata 

postavio pitanje vezano za mogućnost izgradnje jednog autobusnog stajališta u neposrednoj 

blizini shopping centara, pa s obzirom da je to učinjeno i da se uspješno koristi,  zahvalio se 

na realizaciji.  
 Postavio je sljedeća pitanja: 
 „ 1. Zbog interesa građana, ljubazno Vas molim za pisani odgovor na pitanje  kada će 

biti objavljena javna rasprava za donošenje izmjena i dopuna DPU područja“Poreč-Centar 

V“? 
 

 2. Budući u tijeku javna rasprava o studiji prostora „Peškera“ uz najavljenu izradu 

UPU-a istoimenog područja SDP zanima: 
 -  zašto je Grad Poreč propustio pravo prvokupa zemljišnih parcela na k.č. 3844 i k.č. 

3859 u K.O. Poreč (poznatih kao površine na kojima su tzv. „Stari remont“ i „Slavnik“)? 

 Naime nedavno je predmetno zemljište prodano novom vlasniku. (SDP raspolaže 

saznanjem da su bivši vlasnici u više navrata nudili Gradu Poreču kupnju tih parcela). 
 Predmete zemljišne površine ključne su za realizaciju urbanističkog uređenja zone 

Peškera. 

 Realizacijom planiranog iz nedavno prezentirane studije, nakon izrade plana, 

višestruko će se povećati njihova vrijednost, pa se nameće logično pitanje u čijem je interesu 

da se Poreč odrekao mogućnosti stjecanja višemilijunske dobiti? 

 Kako je iz naše bliže povijesti poznato da Grad inače ima nevjerojatno zagonetnu i 

građanima neshvatljivu logiku upravljanja nekretninama, nužno je tu tvrdnju potkrijepiti 

činjenicama : 
 - da je Grad u mandatu Vašeg prethodnika, za nepunih 6.000.000,00 kn kupio palaču 

Bečić. Šest godina od tada, kao što je i kolega vijećnik malo prije spomenuo, taj objekt nije u 

funkciji i propada. Porečka javnost još nije upoznata što se s tim objektom namjerava 

napraviti. 
 - u mandatu njegovog prethodnika Grad je, kao i sada, propustio pravo prvokupa 

palače Vergotini za približno 2,5 milijuna kuna, pa je nakon određenog vremena ( u kojem u 

istu nije bilo nikakvog ulaganja), potpisao interes za kupnju te iste palače ne za 2,5, već za 

cijenu od približno 32,5 milijuna kuna veću od prodajne. Je li ovo deja-vu ili modus operandi?  

Molim za pisani odgovor.“ 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, osvrnuvši se na postavljena pitanja, naglasio je da se ne 

radi ni o deja-vu ni modusu operandi, već vrlo često o krivo prenesenim informacijama. 

Vezano za pravo prvokupa k.č. 3844 i k.č. 3859 u K.O. Poreč koje su poznate kao površine 

tzv. „Starog remonta“ i „Slavnika“, rekao je kako i on ima informaciju da su nedavno prodane 

kao što je imao i informacije o svim ranijim prodajama od početka 90-tih, o čemu će biti 

pripremljen pismeni odgovor na temelju podataka koji će se dobiti iz arhivske dokumentacije. 

Grad u svakom slučaju nije imao pravo prvokupa, i nisu točne informacije o ponudama 

prijašnjih vlasnika da Gradu da kupi te parcele. „ Grad je bio zainteresiran za kupnju, osobno 

sam bio više puta u Zagrebu kod bivšeg vlasnika. Tražili smo procjene i mogućnosti zamjene, 

jer s njim imamo suvlasničke dijelove u podcentru - Veli - Mali Maj i u Saladinki. Nikad se to 

nije realiziralo. Vlasnik je imao načelnu želju, ali nije prodao nama. Kad je zemljište 

prodano, nama nije ponuđeno i ne mogu znati za koju je cijenu kupljeno, a doznao sam tko su 
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novi vlasnici tek u trenutku kad su se sami predstavili na nedavnoj prezentaciji studije o 

Peškeri.“ Ponovio je kako Grad u njegovom mandatu sigurno nije imao pravo prvokupa, a tog 

prava misli da nije bilo ni u mandatima prijašnjeg gradonačelnika, a cjelokupna kronologija 

biti će navedena u pismenom odgovoru koji će pripremiti nadležni gradski upravni odjel. 

 Pročelnik Daimr Hrvatin, odgovarajući na prvo pitanje vezano za javnu raspravu za 

donošenje izmjena i dopuna DPU “Poreč-Centar V“ rekao je da su izmjene dopune plana 

pripremljene. Radi se o prostoru između Velikog parkirališta, Vatrogasnog doma i Obrtničkog 

doma. Kroz te izmjene i dopune plana pokušati će se riješiti prometni sustav kao osnovni 

razlog zbog čega se izmjene i rade. Naglasio je da je prijedlog već neko vrijeme napravljen ali 

izlaganje još nije održano zbog problema sa organizacijom uslijed COVID mjera. Postoji 

mogućnost da se javno izlaganje realizira preko Zooma i ako ne bude nikako drukčije moguće 

tako će zaista biti i učinjeno. Procjenjuje se da će se s javnom raspravom ići u 12 mjesecu ili 

odmah iza nove godine.  

 

 3. Nensi Beato Baturić postavila je sljedeće pitanje: 

 „ Pitanje upućujem pročelniku komunalnog odjela Marinu Poropatu. Dakle obzirom 

na povećanje broja stanovnika i prometa u naseljima Kukci i Nova Vas, da li postoji 

mogućnost izrade prometnog elaborata za novu organizaciju i uređenje prometa tih naselja?”  

 Pročelnik Marino Poropat, naglasio je da je s navedenim upit upoznat i od strane 

nadležnog mjesnog odbora. Potrebno je napraviti prometni elaborat kojim će definirati 

uređenje prometa u naselju, prvenstveno onom postojećem starijem dijelu naselja gdje su 

ulice jako uske i nepregledne. Poznato je da je bilo i svakakve gradnje kao i u cijeloj 

Hrvatskoj tako i u naselju Kukci, ali nakon uvida na terenu, u suradnji s mjesnim odborom 

dogovoriti će se najbolje rješenje. Napomenuo je da na za davanje suglasnosti na prometni 

elaborat nadležna Policijska uprava iz Pule, a konačnu odluku, ukoliko bude potrebe, o 

preusmjeravanju prometa ili zatvaranju djela ulica, donosi ovo Gradsko vijeće. 

 

 4. Karla Žužić postavila je sljedeće pitanje: 
 „ Ukazala bih na problem brzine prometa u naselju Šušnjići kroz koje prolazi cesta i 

razdvaja ga na dva dijela. Prilikom nedavne rekonstrukcije ceste nije predviđen pješački 

prijelaz koji je nužan s obzirom da je komunikacija narušena i opasna. Neprimjerene brzine su 

učestala pojava u naselju u kojem ima djece i osoba starije životne dobi i samim time je 

njihova sigurnost ugrožena. Povezanost s drugom stranom naselja je nužna prije svega zbog 

komunalnog zbrinjavanja otpada jer se sabiralište nalazi u starom dijelu naselja, a osim toga 

stanovnici imaju polja koja obrađuju i svakodnevno prelaze prometnicu. Ovim putem 

ukazujem na evidentni problem koji muči stanovnike već dugi niz godina tijekom kojih su 

slali razne upite Policijskoj postaji Poreč vezano za navedeno na koje ne bi dobili odgovor ili 

im je rečeno da to nije u njihovoj ingerenciji.  
 Moje je pitanje postoji li mogućnost povećanja sigurnosti stanovnika naselja 

postavljanjem pješačkog prijelaza i prometnih znakova koji ograničavaju brzinu propisanu za 

naselja ili ponukani primjerom mjesta Kadumi, postavljanjem fiksne prometne kamere za 

kontrolu brzine?” 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, odgovorio je kako je navedena tema u ingerenciji 

Županijske uprave za ceste, ali kao što to biva i u ostalim dijelovima grada, Grad izradi jedan 

prijedlog, u ovom slučaju, pješačkog prijelaza ili nekih elemenata zaštite i isti proslijedi ŽUC-

u radi dobivanja potrebne suglasnosti. Iako je u njihovoj nadležnosti i financiranje, često se 
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dešava da Grad, zbog podizanja sigurnosti, uz njihovu suglasnost, uloži vlastita sredstva, pa 

će se tako napraviti i po predloženom. Naglasio je da se iz dosadašnjih iskustava pokazalo da 

je postavljanje samo pješačkog prijelaza nedovoljno kvalitetno rješenje, tako da bi uz iste 

trebali biti i neki dodatni elementi (npr. blinkalice ili sl.) Što se kamera tiče, Grad je zatražio 

od Policijske uprave u Puli postavljanje kamera na više lokacija, ali za sada je dobivena 

mogućnost samo za naselja Stranići i Kadumi. Prijedlog će se proslijediti ŽUC-u i zatražiti 

njihovo očitovanje o najprihvatljivijem rješenju. 
 

 5. Andrea Crevato, postavio je sljedeće pitanje: 

 „ Imam pitanje za pročelnika upravnog odjela za komunalni sustav. Zanimalo bi me 

na koji način bi Grad Poreč, sukladno odredbi Odluke o komunalnom redu mogu utjecati 

kako bi se sredila zemljana površina u privatnom vlasništvu odnosno dvorište koji se nalazi u 

ulici rade Končara tj. iza nekadašnje robne kuće Riva? 
 Derutno stanje površine objekata koji se nalazi na istoj narušavaju cjelovitu sliku tog 

dijela grada. Moram također napomenuti kako su baš ovakvi napušteni objekti meta vandala 

te radi lakog pristupa svakom može u njih nesmetano ulaziti, uništavati i za sobom ostavljati 

otpad.  
 Povrh toga, ono što predstavlja najveću opasnost je to što krovni elementi sadrže 

azbest, prašina koja je štetna i može uzrokovati maligne bolesti. 
 S obzirom da se spomenuta lokacija nalazi u neposrednoj blizini vrtića te autobusnog 

kolodvora, smatram kako je saniranje i uklanjanje azbesta neophodno za dobrobit svih naših 

građana i posjetitelja.” 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, napomenuo je da su i do njega došli zahtjevi i 

inicijative građana za uređenje tog prostora. Iako se radi o privatnom vlasništvu, u više 

navrata uputilo se tamo gradske redare u namjeri donekle sređivanja stanja. Predložio je da 

se inicijativa prihvati i da se vlasniku uputi jedna požurnica za uređenje svog posjeda, jer 

sadašnje stanje ne priliči jednom turističkom gradu. 
 

 6. Jakus Adriano, iznio je sljedeću inicijativu i pitanje: 
 INICIJATIVA: 
 „  Moja se inicijativa odnosi na jedan gorući problem koji se javlja ne samo kod nas 

nego i u većini gradova na području Istre kao i cijele Hrvatske. Svjedoci smo pojave većeg 

broja životinja u našim naseljima, ulicama, trgovima i vrtovima, a razlozi te pojave su veoma 

kompleksni i brojni. To su prvenstveno nagla urbanizacija, nekontrolirano građenje 

uzrokovano mogućnostima legalizacije bespravnih objekata, opći trend nastavka nelegalne 

gradnje posebno van naselja, ograđivanje velikih kompleksa zemljanih površina, posebno 

kampova, poljoprivrednih kompleksa i uzgajališta stoke, promjene odnosno bolje rečeno 

nestanak prirodnog staništa divljači i prirodnih okruženja u kojima divljač boravi, za što smo 

većinom sami krivi, jer zauzimamo njihova prirodna staništa.  
 Sve je to donekle u redu dok na tim površinama vidimo srnice, zečeve, fazane, 

međutim stvari se drastično mijenjaju kada na te iste površine dođu divlje svinje, lisice, 

čagljevi,vrane itd. Tada nastaju problemi i panika.  
 Kako na području Grada Poreča-Parenzo, tako na području ostalih gradova i općina 

obitava određeni broj divljači koja izravno ne ugrožava građane ali u pojedinim slučajevima 

moguća je ugroza zdravlja putem zoonoza, moguća je ugroza imovine putem naleta na divljač 

automobilom, uništavanja ograda, usjeva ili mira građana zbog stvaranja buke i grupiranja 

životinja, pa je preporuka poštivati načela socijalnog kapaciteta kao što je to slučaj u 

zemljama srednje i zapadne Europe. 
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 Stoga dajem inicijativu da se hitno  pristupi izradi programa zaštite divljači na 

području Grada Poreča-Parenzo kojim će se regulirati postupanje s divljim životinjama koje 

se zateknu u naseljenim područjima, te da se zajedno s Ministarstvom unutarnjih poslova 

paralelno izradi protokol za postupanje prije nego problemi eskaliraju.  

 

 PITANJE: 
 "Policijska postaja Poreč, tema o kojoj smo nebrojeno puta slušali 

Obzirom da je krajem prošle godine u Hrvatskom saboru prihvaćen amandman kojim 

je Klub IDS-a, na prijedlog Grada Poreča-Parenzo, predložio da država izdvoji 10 milijuna 

kuna za rekonstrukciju zgrade Policijske postaje Poreč i to je uvršteno u proračun za ovu 

2021. godinu, a na toj zgradi do danas dana nisam primijetio nikakve pripremne a kamoli 

grube građevinske radove zanima me: 

1. Hoće li MUP predviđena sredstva i uložiti? 

2. Hoće li MUP, osim ušminkavanja kroz eventualnu energetsku obnovu zgrade, 

uložiti i u rekonstrukciju i uređenje interijera, naročito u prostoru primanja stranaka, kako 

građani ne bi čekali na ulici i u enormnim redovima? 

Nadam se da predviđena sredstva nije popapala maca, kako bi rekli u narodu." 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, prenio je informacije koje je dobio u kontaktima s 

ministarstvom. Potvrdio je da je 10.000.000,00 kn na zahtjev Grada Poreča nekako uvršteno u 

državni proračun. Započelo je s pripremanjem projektne dokumentacije. S navedenim 

sredstvima uredili bi cijeli vanjski dio zgrade (krov, fasadu, stolariju itd). Ne bi bilo dovoljno 

novaca za urediti interijer. Malo su zastali po pitanju samih radova i kandidirali se na Fond za 

zaštitu okoliša kako bi iz fonda tj. iz Europe dobili sredstva za fasadu, a za to planirane novce 

uložili u uređenje interijera. Ako to ne bude prošlo na planirani način onda bi se iste novce 

ponovno namijenilo za fasadu i uređenje prijemnog dijela, za što je dovoljno novaca. 
 Iz bojazni da se ne bi nešto promijenilo, ponovno je i ove godine u proceduru poslan 

amandman na državni proračun, kojim se zatražilo da ista sredstva ostanu i u sljedećoj godini,  

a iz ministarstva je obećano da, ukoliko se planirani radovi ne stignu realizirati do kraja 

godine (a sigurno neće), da će isto biti prebačeno za početak sljedeće godine uz napomenu da 

čekaju Fond zaštite okoliša.  

 

 Na inicijativu oko izrade programa zaštite divljači osvrnula se pročelnica Morena 

Mičetić Fabić naglasivši da je program u postupku pripreme za donošenje. Napomenula je da 

su i prošle godine u ovo vrijeme kontaktirali Ministarstvo poljoprivrede i druge institucije 

zbog prilično neodređenih odredaba zakona i različitih tumačenja vezano za donošenje tog 

programa. Iz tih razloga do sada nije bilo moguće izraditi program ali će svakako biti donijet 

u prvom kvartalu iduće godine i vrijedit će za desetogodišnje razdoblje. 

 

 Jakus Adriano, zahvalio se na odgovoru, naglasivši kako se takvom odgovoru ne čudi 

jer mu je poznato kakva je procedura u kontaktu s ministarstvima na razini naše države. 

Međutim ono što zna je to da je jako puno gradova i općina na razini Republike Hrvatske taj 

program donijelo još prije pet i više godina, pa smatra nužnim da ga i Grad Poreč što prije 

donese. Zamolio je da se prilikom same izrade programa kontaktira i lokalno lovačko društvo 

ali i županija odnosno Lovački savez Istarske županije, koji je upoznat s ovom 

problematikom.  
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 Što se tiče  odgovora gradonačelnika, sumnja da će tako biti. Veseli ga da se ipak 

razmišlja i da će neka sredstva ipak ostaviti. Jasno je da se do kraja godine neće napraviti 

ništa ali se nada da će se do kraja ovog mandata tu zgradu ipak obnoviti i da će se isto 

pokrenuti i za zgradu Lučke kapetanije jer to su dvije zgrade koje su u vlasništvu Republike 

Hrvatske i nažalost u izuzetno su lošem stanju, što govori kako država brine o svojoj imovini. 

Zamolio je gradonačelnika da zajedno sa pročelnicima i službama bude uporan, a da će 

Gradsko vijeće, ako bude trebalo, izglasavati zaključke i slati primjedbe prema Zagrebu u 

cilju što brže realizacije rekonstrukcije zgrade. 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić predložio je da se nadležnim ministarstvima pošalje 

jedna požurnica u ime Gradskog vijeća, kao predstavničkog tijela, vezano za realizaciju 

rekonstrukcije spomenutih zgrada, kao i možda nekih drugih objekata na području našeg 

grada, a koji su vlasništvo Republike Hrvatske. 

 

 Predsjednik vijeća, prihvatio je prijedlog. 
 

 7. Azra Brođanac, postavila je sljedeće pitanje: 
 „ Pitanje upućujem pročelniku Marinu Poropatu. Zanima me u kojoj je fazi izgradnja 

ceste prema starom molu u Červar Portu? Naime, osim što je izgradnja spomenute ceste 

vrijednost za naselje, prema planu trebali bi dobiti i određeni broj parkirnih mjesta koja su 

nam dodatni benefit u samoj turističkoj sezoni, kada je veliki broj vozila u naselju.„ 
 

 Pročelnik Marino Poropat  odgovorio je da je Grad u skladu s urbanističkim planom 

uređenja, a na temelju zahtjeva mjesnog odbora, krenuo u realizaciju ceste i pripadajućeg 

parkirališta. Do sada je napravljen idejni projekt, ishođena je lokacijska a trenutno su u fazi 

rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, nakon čega dolazi građevinska dozvola i samo 

izvođenje radova.  

 

 8. Maurizio Zennaro, iznio je sljedeće: 

 „ Prije iznošenja prijedloga i pitanja prijavio bih povredu Poslovnika. Naime na 

zadnjoj sjednici Gradskoga vijeća postavio sam tri pitanja gradonačelniku koja su uredno 

protokolirana, dobio sam vaš dopis, međutim u današnjem materijalu nisam vidio odgovor 

niti na jedno postavljeno pitanje. 
 Isto tako imam povredu Poslovnika sa zadnje sjednice Gradskoga vijeća i to grubu i 

perfidnu. Naime vi kao predsjednik Gradskoga vijeća uskratili ste nam 3,5 minute vijećničkog 

sata, sasvim dovoljno vremena da gradonačelnik može odgovoriti na postavljeno vijećničko 

pitanje, a vi ste rekli  da je vrijeme isteklo, što je apsolutna neistina, pa me zanima kako 

mjerite vrijeme i da li ga uopće mjerite? 
 

 Predsjednik Vijeća, odgovorio je da vrijeme za raspravu mjeri provjerom na sat, na 

što je vijećnik rekao „loše gledate na sat,  postoji snimka na kojoj se sve to točno može 

izmjeriti i ukrali ste tri i pol minute”.  
 Predsjednik je odgovorio da se ispričava ukoliko je to istina, a vezano za pitanja sa 

prošle sjednice, podsjetio je vijećnika da ih odlazeći sa govornice nije ostavio. Na upit 

vijećnika  „ako je to istina, zašto ih imate u dopisu koji ste protokolirali kao Grad?“, 

predsjednik Rabar je odgovorio kako pretpostavlja da su skinuta sa audio zapisa. 
 

 U nastavku diskusije iznio je sljedeće prijedloge i pitanja: 
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 „1. Prijedlog za gradonačelnika: 

 Predlažem da sukladno ovlastima koje vam dodjeljuje članak 30. Statuta Grada 

Poreča – Parenzo, pokrenete postupak raspisivanja referenduma i pozovete građane Poreča 

da se izjasne po pitanju mjere uvođenja Covid potvrde za pristup gradskim službama, 

ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada te ostalih mjera Stožera. 

 Obrazloženje: 

 Od 11. ožujka 2020. godine Hrvatska živi u posebnim Covid uvjetima. Od tada nam 

uvjete kako ćemo živjeti i kako ćemo se suprotstaviti virusu diktira tijelo kojemu se osporava 

legitimitet, a to je Nacionalni Stožer civilne zaštite RH. 

 Uskoro će dvije godine otkako nam razni Stožeri određuju kakav život smijemo voditi, 

a sudeći po scenariju koji se s određenim vremenskim odmakom događa svugdje u svijetu, ne 

piše nam se dobro. 

 Mjere Stožera civilne zaštite RH, koje se od 15. studenog 2021. godine primjenjuju za 

sve djelatnike u javnim službama i odnose se na obavezu predočenja Covid potvrde za pristup 

radnom mjestu ili obavezni PCR test ako niste cijepljeni, kao i uvjetovanje građana da moraju 

obavezno predočiti Covid potvrdu ukoliko žele koristiti usluge državne i lokalne 

administracije te usluge gradskih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu JL(R)S, 

dodatno i duboko su podijelile hrvatsko društvo, pa tako i građane Poreča. 

 Moguće je da će se uskoro sloboda pojedinca mjeriti i dijeliti ovisno o ”kvaliteti” 

Covid potvrde koju pojedinac posjeduje, a vrijednost potvrde i količina slobode rasti će 

ovisno o broju primljenih doza cjepiva. Mjere koje mnoge europske države najavljuju, a 

susjedna Austrija već provodi, idu upravo u tom pravcu. Idu u pravcu diskriminacije i 

uspostave globalnog totalitarizma, a sredstvo za uspostavu takvog režima je upravo Covid 

potvrda i obveza cijepljenja . 

 Izrael je od ovog ponedjeljka započeo s cijepljenjem djece od 4 do 11 godina, a neke 

savezne američke države isto to čine. Europska komisija još samo čeka odobrenje Europske 

agencije za lijekove (koje će sigurno biti potvrdno) i može započeti cijepljenje djece u dobi od 

4 do 11 godina i u Europi, pa tako i Hrvatskoj i to cjepivom koje je još uvijek 

eksperimentalno. 

 Da taj bezvrijedni papir koji je zamijenio SLOBODU ne može spriječiti širenje zaraze 

poznata je stvar. Kao što je poznato da se i cijepljene osobe mogu zaraziti i širiti zarazu i nije 

više potrebno čitati novine, pratiti portale i gledati TV da bi se doznala realna slika. O tome 

nam svjedoče brojni slučajevi iz naše lokalne sredine, koji su unatoč dvostrukoj zaštiti 

cjepivom dobili virus te postali potencijalni prijenosnici. Kakvog li smisla onda ima potvrda 

ako je cilj uvođenja iste bio taj da se smanji širenje virusa, a pratimo i znamo da se virus 

korone i dalje širi unatoč potvrdama? 

 Uvođenjem Covid potvrda dozvolili smo da se vrata pakla odškrinu i sada o nama 

ovisi hoćemo li ta vrata širom otvoriti i naivno prekoračiti prag. Plan uvođenja 

diskriminacijskih identifikacijskih zdravstvenih potvrda na globalnoj razini, bez ikakvih 

sumnji predstavlja pakleni plan i može jedino biti naum nekih mračnih sila koje mogu jedino 

predstavljati zlo. 

 Ali Istra je kroz povijest dokazala da zna prepoznati mračne sile zla mnogo prije 

drugih. Sjetimo se Labinske republike koja, po mišljenju mnogih povijesnih istraživača, 

predstavlja prvi organizirani otpor fašističkom totalitarizmu u svijetu i to u trenutku kada je 

fašistički pokret još bio u povojima. I Istra može to opet dokazati. 

 Želim vjerovati da ste prepoznali osjetljivost povijesnog trenutak koji svi 

proživljavamo. Svjestan sam da se teški teret svalio na vaša leđa i zato Vas pozivam da se 

rasteretite i da dozvolite građanima da se izjasne po pitanju Covid potvrda i ostalih mjera 
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Stožera i da kao gradonačelnik svih građana Grada Poreča: cijepljenih, necijepljenih i 

preboljelih, jer na te kategorije su nas podijelili, raspišete referendum. 

 Nije to vapaj antivaksera i antikoronaša, već vapaj jako zabrinutih građana zbog 

očiglednog i bezobraznog oduzimanja ljudskih prava, prava na SLOBODU i na SLOBODU 

IZBORA.” 

 

 Predsjednik Vijeća je upozorio vijećnika na isteklo vrijeme za postavljanje pitanja, 

naglasivši kako će mu ipak omogućiti postavljanje drugog pitanja kao kompenzaciju za 

oduzetu minutažu na prošloj sjednici. 

 

 Maurizio Zenaro, zahvalio se predsjedniku na kompenzaciji te je postavio sljedeće 

pitanje: 

 „ Zaprimili smo mail sa nepoznate adrese, izuzetno bogat sa obiljem fotografija i sa 

puno dokaza, pa ću ja u skladu s istim postaviti i pitanja i moliti da mi se dostavi odgovor po 

tim svim spornim točkama ovog maila.  
 Radi se o novoj benzinskoj pumpi u Poreču u naselju Kadumi na k.č. 1533/34 k.o. 

Žbandaj.  
 Po mišljenju autora maila ima tu jako puno nezakonitih stvari koje su se desile. 
 Naime građevinska dozvola izdana je za objekt benzinske pumpe bez dvije 

nadstrešnice što je video na slici 1. iz informacijskog sustava prostornog uređenja RH itd.  

 Mi ćemo to pitanje javno objaviti i ponovno molim da se odgovori na svaku 

insinuaciju. Tu se dakle radi i o kršenju Gradskog proračuna jer je nadstrešnica u projektu 

prikazana kao nosač reklama i time za istu nije obračunat ni komunalni doprinos, ni vodni 

doprinos, a  u budućnosti se neće obračunavati ni komunalna naknada itd  

 Ako je to doista tako onda je to pitanje za neke druge službe, pa molim dakle da mi 

date pisani odgovor.” 
  

 Gradonačelnik Loris Peršurić  podsjetio je da je vezano za referendum svoj stav i 

stav Gradske uprave već javno izrekao i osobno odgovorio građanima koji su mu se po tom 

pitanju javili. Naglasio je da su odluke o mjerama donijela državna tijela na nacionalnoj razini 

i Grad se ne može na njih oglušiti. Za mijenjanje tih odluka treba pokucati na neka druga 

vrata. Zahvalio se svim djelatnicima gradskih i javnih institucija koji rade svoj posao u „ovim 

ludim vremenima i pod ludim mjerama”, sve kako bi sustav opstao, kako bi građani mogli 

dolaziti i ostavljati svoju djecu u vrtićima i školama te kako bi te i druge ustanove mogle i 

dalje biti otvorene. 
 Što se tiče drugog pitanja oko benzinske pumpe u Kadumima, rekao je da će pitanje 

biti proslijeđeno Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju radi davanja pisanog 

odgovora, a svako pitanje i odgovor gradskog vijeća objavljuje se na stranicama grada 
  

 Maurizio Zennaro, vezano za odgovore na pitanja rekao je da ukoliko bi odgovora 

bilo onda bi oni bili dostavljeni u sklopu materijala za rad vijećnika a kako tamo nema 

nikakvog odgovora, sumnja da je ikakav odgovor objavljen na mrežnim stranicama Grada. 

 Vezano za odgovor gradonačelnika o referendumu, replicirao je da su se neke lokalne 

samouprave, poput gradova Sinja, Čabra i Primoštena suprotstavile odluci Stožera, te da još 

uvijek ne postoji zakon koji ih obavezuje na poštivanje mjera, pa ne mogu biti ni kažnjeni. 

Dodao je da mjere samo dodatno ulijevaju strah građana i stvaraju dodatnu podjelu. „Ovo nije 

nikako dobro i treba se suprotstavi tom zlu nama će se dakle mir sloboda ne samo dakle po 

tom pitanju ukoliko jeste li cijepljeni ili ne već koliko doza ste dobili ste 2345 ili 7 o čemu to 

dozvoliti. Ja bih dakle na vašem mjestu taj teret prepustio građanima da građani odluče a 
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legitimitet imate kao što ga ima Stožer odnosno nema. Prema tome dakle u ovim ludim 

trenutcima treba biti prkosan i pokazati ako ništa drugo i zube i vrijeme će pokazati jesmo li 

bili u pravu ili smo se ponašali kao kukavice.” 

 Gradonačelnik Loris Peršurić je na to rekao da nikad nije bio kukavica niti će to biti, 

a dokazao je to i kad je pristupio građanima koji se u znaku prosvjeda okupljaju na Trgu 

slobode. Naglasio je da ni jedna jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, pa tako ni Poreč, 

nisu donijeli nikakvu odluku o mjerama, pa ne mogu ni mijenjati odluke koje nisu donijeli. 

Prema njegovim saznanjima, neki čelnici spomenutih jedinica lokalne samouprave već su 

učinili korak natrag, dok su drugi počeli govoriti o referendumu na nacionalnoj razini i 

reagiranju putem državnih institucija te on smatra da su upravo to vrata na koja treba 

pokucati. A što se potpisivanja referenduma tiče, podsjetio je da je bilo i drugih referenduma, 

poput onih o euru i Schengenu te da je Grad Poreč uvijek davao javne površine za tu namjenu, 

pa će tako biti i u budućnosti. 

 Vijećnik Maurizio Zennaro je ponovno htio replicirati na ovu temu, ali ga je 

predsjednik Gradskog vijeća  upozorio da na to više nema pravo, te je zaključio vijećnički sat. 
 

TOČKE 3. do 9. 
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga priznanja 

Grada Poreča-Parenzo 
Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga imena ulica, 

trgova i naselja na području Grada Poreča-Parenzo   

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za suradnju s općinama, gradovima, 

regijama i međunarodnu suradnju Grada Poreča-Parenzo  
Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za socijalnu politiku Grada Poreča-

Parenzo 

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo 
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun i financije Grada Poreča-

Parenzo 

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje Grada Poreča-

Parenzo 

 

 Prijedloge odluka o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo je u 

ime Komisije za izbor i imenovanja obrazložio predsjednik Vijeća Zoran Rabar, koji je 

ujedno i predsjednik Komisije, nakon čega je otvorio raspravu po dostavljenim prijedlozima 

odluka, tekst kojih je sastavni dio priloga ovog zapisnika. 
  

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

 

ODLUKU  
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga priznanja Grada Poreča-

Parenzo 
ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga imena ulica, trgova i naselja 

na području Grada Poreča-Parenzo 

ODLUKU  
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o osnivanju i imenovanju Odbora za suradnju s općinama, gradovima, regijama i 

međunarodnu suradnju Grada Poreča-Parenzo 
ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Vijeća za socijalnu politiku Grada Poreča-Parenzo 
ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Odbora za gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo 
ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun i financije Grada Poreča-Parenzo 

ODLUKU  
o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje Grada Poreča-Parenzo 
 

 (Zaključci i Izvješća priloženi su cjelovitom zapisniku i njegov su sastavni dio). 

 

TOČKA 10. 
 Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo 

 za mjesec kolovoz, rujan i listopad 2021. godine 

 

 Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec 

kolovoz, rujan i listopad 2021. godine prezentirala je pročelnica Tatjana Matošević. 
  

Predsjedatelj je otvorio raspravu po dostavljenim izvješćima. 

 

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

stavio na glasanje zaključke po prezentiranim izvješćima, nakon čega je konstatirao da je 

Gradsko vijeće jednoglasno (s 13 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 kolovoz, rujan i listopad 2021. godine 
 

 (Zaključci i Izvješća priloženi su cjelovitom zapisniku i njegov su sastavni dio). 
 

 

TOČKA 11. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Doma za starije i nemoćne osobe Poreč  
za 2020. godinu  

 

 Izvješće o radu i financijsko Doma za starije i nemoćne osobe Poreč za 2020. godinu , 

prezentirala je Tihana Mikulčić, direktorica Doma. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom izvješću. 
 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici Gordana Šušljik i Eugen Stanissa i ravnateljica 

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

konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 13 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez 

SUZDRŽANIH glasova), donijelo 

 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Doma za starije i nemoćne osobe 

Poreč za 2020. godinu 
 

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

 

 

TOČKA 12. 

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

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće TD DOM POREČ d.o.o. Poreč za 2020. godinu , 

prezentirala je Tihana Mikulčić, direktorica trgovačkog društva. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom izvješću. 
 

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

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

jednoglasno (s 13 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova), donijelo  

 

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

Poreč za 2020. godinu 
 

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

 

_._ 
 

Predsjednik Vijeća je konstatirao je da su vijećnicu napustili vijećnici Maurizio Zennaro i 

Aleksandar Kovač,  te je utvrdio da Vijeće nastavlja rad s 11 od ukupno 15 vijećnika. 
_._ 

 

TOČKA 13. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Finida za 2020. godinu 
 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Finida za 2020. godinu, 

prezentirala je ravnateljica Anita Sijerković Radin.  

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. Ujedno konstatirao da se 

vijećnik Aleksandar Kovač vratio u vijećnicu, te da je ukupno prisutno 12 vijećnika. 

 

 U raspravi su sudjelovali vijećnik Zoran Rabar , ravnateljica Anita Sijerković Radin i 

gradonačelnik Loris Peršurić. 
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Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženo izvješće, nakon čega je 

konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 12 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez 

SUZDRŽANIH glasova), donijelo 
 

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

 Osnovne škole Finida za 2020. godinu 
  

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

 

 

TOČKA 14. 

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

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

prezentirala je ravnateljica Marija Mufić Santin.  

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 

 

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

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 12 

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

O D L U K U  

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

 Osnovne škole Poreč za 2020. godinu 
  

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

 
_._ 

 

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

pauzu od 10 minuta.  
 

_._ 
 

U nastavku sjednice predsjednik Vijeća je konstatirao da se vijećnik Maurizio Zennaro 

vratio u vijećnicu, te da je ukupno prisutno 13 vijećnika. 
_._ 

 

TOČKA 15. 
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuala del infanzia „Paperino“ Poreč-

Parenzo 
 

 Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuala del infanzia 

„Paperino“ Poreč-Parenzo prezentirala je pročelnica Vesna Kordić. 
 Tijekom obrazlaganja predložene Odluke rekla je da se DV „Paperino” obratio Gradu 

odnosno Gradskom vijeću s molbom da kao osnivač ove ustanove, temeljem važećih propisa, 

donese Odluku o imenovanju ravnatelja/ice ustanove. Uz molbu su priložili Odluku Upravnog 

vijeća za izbor i imenovanje ravnatelja/ice ustanove. Natječaj za izbor i imenovanje 
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ravnatelja/ice DV „Paperino“ za mandatno razdoblje od 4 godine bio je objavljen 6.10.2021. u 

„Narodnim novinama“, internetskim stranicama DV „Paperino“ i Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. U natječajnom roku pristigla je samo jedna prijava i to sadašnje ravnateljice 

Nataše Musizza. Upravno vijeće je utvrdilo da je uz prijavu priložena i sva u natječaju tražena 

dokumentacija te je jednoglasno donesena Odluka da se osnivaču ustanove predloži da se 

Nataša Musizza imenuje ravnateljicom ustanove za naredne 4 godine, počevši od 13. siječnja 

2022. godine. 

 

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 13 

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

ODLUKU 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuala del infanzia „Paperino“ Poreč-

Parenzo 
 

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

 

TOČKA 16. 

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 
 

 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu prezentirao je pročelnik 

Marino Poropat. 
 Tijekom obrazlaganja predložene odluke iznio je da se Odlukom o izmjeni Odluke o 

komunalnom doprinosu utvrđuje  cijena komunalnog doprinosa umanjena za 30% od 

cjelokupnog iznosa u slučaju gradnje gospodarskih građevina na području Grada Poreča-

Parenzo te pružanje pomoći poduzetnicima u vrijeme krize uzrokovane pandemijom korona 

virusa koja uzrokuje otežano poslovanje svih gospodarskih subjekata.  
 Cilj donošenja predmetne Odluke je umanjenje komunalnog doprinosa za investitore 

koji namjeravaju graditi gospodarske građevine na području Grada Poreča-Parenzo. 
 Budući je riječ o velikom iznosu u strukturi investicije za svakog pojedinog 

poduzetnika, radi pružanja pomoći i poticanja ulaganja u izgradnju, izmjenom Odluke o 

komunalnom doprinosu omogućilo bi se poduzetnicima da prilikom gradnje gospodarske 

građevine (hoteli, kampovi i druge vrste gospodarskih objekata za smještaj, osim ruralnih 

kamp odmorišta, turističke rezidencije, objekti za odmor i povremeno stanovanje, trgovina, 

ostali ugostiteljski objekti, objekti za obavljanje turističke, zabavne i sportsko-rekreativne 

djelatnosti, poslovni objekti proizvodne i servisne namjene, skladišta i građevine poslovne 

namjene) budu oslobođeni plaćanja 30% od ukupnog iznosa komunalnog doprinosa do 31. prosinca 

2022. godine. 
 

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 13 

glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova) donijelo  
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ODLUKU 
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

 

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

 

 

TOČKA 17. 
Odluka o prethodnoj suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge prijevoza putnika u 

javnom prometu na području Grada Poreča-Parenzo 
 

 Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge prijevoza 

putnika u javnom prometu na području Grada Poreča-Parenzo, prezentirao je predstavnik 

Autotransa d.d. Cres, Marino Hlače, u skladu s prijedlogom koji je prilog ovom zapisniku. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

 U raspravi su sudjelovali vijećnik Adriano Jakus  i  gospodin Marino Hlače.  

 

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predloženu odluku, nakon čega je 

konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno (s 13 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez 

SUZDRŽANIH glasova), donijelo 
 

ODLUKU 
o prethodnoj suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge prijevoza putnika u javnom 

prometu na području Grada Poreča-Parenzo 
 

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

 

 

TOČKA 18. 
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  

na području Grada Poreča-Parenzo 

 

 Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  na području 

Grada Poreča-Parenzo, prezentirao je pročelnik Marino Poropat. 
 Naglasio je da se predloženom odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje 

građevinskih radova za vrijeme trajanja turističke sezone na području Grada Poreča-Parenzo, 

odnosno određuje se vrsta radova, područje zona, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u 

kojem se zabranjuje izvođenje građevinskih radova te se utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog 

kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi.  
 Prema odredbama Zakona o gradnji, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine odnosno grada može 

odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće 

kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na 

izgradnji konstrukcije građevine u određenom vremenskom razdoblju. 
 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova ne odnosi se na građenje 

građevina i izvođenje radova za čije je građenje, odnosno izvođenje radova utvrđen interes 

Republike Hrvatske, niti na izvođenju radova na uklanjanju građevina na temelju rješenja 

inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, niti na hitne radove na popravcima objekata 
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i uređajima komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava 

nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi. Na području Grada Poreča-Parenzo 

sukladno važećoj Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova privremeno se 

zabranjuju svi građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove, radove na izgradnji 

konstrukcije građevine i izvedba građevinskih i drugih radova kojima se gradi nova 

građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina, sukladno Zakonu o gradnji. 

 Nacrt akta objavljen je na gradski stranicama  radi provedbe savjetovanja sa javnošću 

u trajanju od 30 dana odnosno od dana 14.10.2021. godine do dana 15.11.2021. godine. U 

svezi navedenog nije bilo dostavljenih očitovanja zainteresirane javnosti u vremenu trajanja 

savjetovanja. 
Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

 U raspravi je vijećnik Maurizio Zennaro predao predsjedniku Vijeća sljedeći 

amandman, kojim predlaže izmjenu glave III, članka 3. predmetne Odluke na način da isti 

glasi: 
  „III. RAZDOBLJE VRIJEME i PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE  

 

Članak 3. 
Na upravnom području Grada Poreča privremeno se zabranjuje izvođenje radova iz članka 2. 

ove Odluke za vrijeme trajanja turističke sezone i t: 

 -  u razdoblju od 20. lipnja do 5. rujna 2022. godine, sve dane, u vremenu od 00,00 do 

24,00 sata  
 - nedjeljom, blagdanima i praznicima u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.  
  

 Obrazloženje: 

 Amandmanom se predlaže vremensko razdoblje, vrijeme i područje privremene 

zabrane izvođenja predmetnih radova u 2022. godini i to u razdoblju od 20. lipnja do 5. 

rujna, sve dane, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, te nedjeljom, blagdanima i praznicima u 

vremenu od 00,00 do 24,00 sata.  
Obzirom je Grad Poreč-Parenzo u prvom redu turistička destinacija koju svake godine 

posjećuje sve veći broj domaćih i stranih turista ovim se amandmanom predlaže privremeno 

zabraniti navedene radove u kraćem vremenskom periodu osiguravajući pritom mogućnost 

izvođenja radova na građevinama javne i društvene namjene čije je izvođenje u interesu svih 

građana Grada Poreča-Parenzo. 

Zaključno, zbog povećanja broja smještajnih kapaciteta izvan samog urbanog središta Grada 

Poreča-Parenzo (u odnosu na prošle godine), sve u cilju podizanja same kvalitete smještajne 

usluge kao i čestih primjedbi registriranih iznajmljivača na nemogućnost pružanja iste uslijed 

građevinskih radova, to se ovim amandmanom postiže viša razina same turističke 

destinacije.“ 
 

 Predsjedatelj je odredio pauzu od 10 minuta, radi podjele podnesenog amandmana 

vijećnicima i Gradonačelniku kao predlagatelju predmetne odluke. 
 

 U nastavku sjednice o podnesenom amandmanu usmeno se očitovao gradonačelnik 

Loris Peršurić izjasnivši se da amandman ne prihvaća, iako u potpunosti shvaća njegov 

smisao. Naglasio je da je prijedlog ove Odluke prethodno poslan na raspravu Obrtničkoj 

komori, dakle obrtnicima, sekciji ugostitelja, sekciji građevinara, itd., zatim je prijedlog bio i 

30 dana na javnom savjetovanju, gdje su se mogli javiti svi zainteresirani građani. Isto tako, 

temeljem zakona, svoju suglasnost je trebalo dati i Turističko vijeće Turističke zajednice 
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Grada Poreča u kojem sudjeluju i privatni iznajmljivači, ugostitelji, hotelijeri kao i drugi 

obrtnici, te su se svi složili da kompromisno rješenje bude upravo prijedlog koji je dostavljen 

vijećnicima za današnju sjednicu. tako da se podneseni amandman ne prihvaća, iako osobno 

shvaća njegov 

 

 Predsjedatelj je predložio glasanje o podnijetom amandmanu, nakon čega je utvrdio  

da su ZA prihvaćanje amandmana glasala 3 vijećnika, PROTIV amandmana glasalo je 10 

vijećnika i da SUZDRŽANIH nije bilo, temeljem čega je konstatirao da amandman vijećnika 

Maurizia Zennara, nije prihvaćen.   

 

Zatim je stavio na glasanje predloženu odluku, nakon čega je konstatirao da je 

Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika (s 11 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1  

SUZDRŽANIM glasom), donijelo 
 

ODLUKU 
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  

na području Grada Poreča-Parenzo 
 

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

_._ 
Predsjednik Vijeća je konstatirao je da je sjednicu napustio Maurizio Zennaro i da time Vijeće nastavlja 

rad s 12 od ukupno 15 vijećnika. 
_._ 

 

TOČKA 19. 

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru  
na području Grada Poreča-Parenzo 

 

 Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom 

dobru na području Grada Poreča-Parenzo, prezentirao je pročelnik Damir Hrvatin. 
 

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 12 

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

 

ODLUKU 
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru  

na području Grada Poreča-Parenzo 

 

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

 

TOČKA 20. 
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  

za kupnju k.č. 2059/4 i 2059/5, k.o. Poreč 
 

 Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 2059/4 i 2059/5, 

k.o. Poreč, prezentirao je pročelnik Damir Hrvatin. 
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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 većinom glasova 

nazočnih vijećnika (s 11 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova) 

donijelo  
 

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  
za kupnju k.č. 2059/4 i 2059/5, k.o. Poreč 

 

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

 

TOČKA 21. 
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

na nekretnini oznake k.č. 3833/3 k.o. Poreč 

 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 

oznake k.č. 3833/3 k.o. Poreč, prezentirao je pročelnik Damir Hrvatin. 
 

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 većinom glasova 

nazočnih vijećnika (s 11 glasova ZA, bez glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom) 

donijelo  
 

ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

na nekretnini oznake k.č. 3833/3 k.o. Poreč 
 

(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, te je zaključio sjednicu.  
 

 

 Završetak sjednice u  21,00 sati.  

 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Radešić                                Zoran Rabar 
 
 


