
1 

 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradsko vijeće 

KLASA: 011-01/21-01/120 

URBROJ: 2167/01-07/01-21-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo 

održane 16. prosinca 2021. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poreč - Parenzo, 16.12.2021. 

 

 

 

 
 



2 

 

 

ZAPISNIK 

 

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo  održane u četvrtak 16. 

prosinca 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 

Darko Saftić, pročelnik Upravnog odjela za opću upravu, Tatjana Matošević, pročelnica 

Upravnog odjela za financije, 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, Ajna Temimović, viši 

savjetnik za odnose s javnošću i protokol u Upravnom odjelu za opću upravu, 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 i ostale 

nazočne, te je predložio prozivku vijećnika radi utvrđivanja kvoruma. 

 

 Pročelnik Darko Saftić, prozvao je vijećnike, nakon čega je predsjednik Vijeća 

utvrdio da je na sjednici nazočno 13 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. Michela Bravar Kovačić 11. Aleksandar Kovač 12. Marina Zelenika Majić i 13. Mario 

Ritoša. 

 

 Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici Maurizio Zennaro i Ljiljana Sinanović. 

 

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Vijeća je predložio utvrđivanje dnevnog reda 

u skladu s dostavljenim prijedlogom.  

Pozvao je vijećnike da iznesu eventualne prijedloge za izmjenu ili dopunu dnevnog 

reda, naglasivši da se o istima glasuje bez rasprave.  

Budući da se nitko nije javio za riječ, konstatirao da je isti jednoglasno prihvaćen (s 13 

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

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

2021. godinu u: 

 -  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

 -  obrazovanju,  
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 -  kulturi,  

 -  sportu i rekreaciji, 

 -  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

 -  socijalnoj skrbi 

3. II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu   

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

godinu 

5. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. 

godinu – II. čitanje   

6. Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2022. godinu u: 

-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

-  obrazovanju,  

-  kulturi, 

-  sportu, 

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

-  socijalnoj skrbi 

- II. čitanje 

7. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu – II. čitanje 
(Izvjestitelj: Marino Poropat)  

8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu – II. čitanje 

9. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu  

10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Paperino“ 

11. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 2426/1 k.o. Poreč 

12. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 1892/17, k.o. Poreč 

13. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 1892/12, k.o. Poreč 

14. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju dijela k.č. 2480/1, k.o. 

Poreč, i 2478, k.o. Poreč 

 

 

TOČKE 1.,2.,3. i 4.  

 

II. 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 

-  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 
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Prezentaciju sa detaljnim obrazloženjem prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna 

Grada Poreča-Parenzo za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, iznijela je Tatjana 

Matošević, pročelnica Upravnog odjela za financije, u skladu s prijedlogom koji je 

vijećnicima dostavljen uz poziv za ovu sjednicu Vijeća i sastavni je dio privitaka cjelovitog 

zapisnika.   

Pročelnica je obrazložila i dva naknadno dostavljena amandmana gradonačelnika na 

prijedlog predmetnih izmjena i dopuna Proračuna, naglasivši da isti automatizmom postaju 

sastavni dio konačnih izmjena i dopuna proračuna. 

 AMANDMAN 1. glasi: u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

unutar Programa 1038:  Upravljanje imovinom predlaže se otvaranje novog Kapitalnog 

projekta: Kupnja građevinskih objekata s planiranim sredstvima u visini od 3.000.000,00 kn. 

Za navedeni iznos smanjuju se sredstva planirana u istom  Programu za Kapitalni projekt: 

Kupnja zemljišta.  

 Obrazloženje: 

 Temeljem Zaključka o prodaji nekretnina  ovršenika TIM 90 d.d. u stečaju, Općinskog 

suda Pazin, Stalna služba Poreč-Parenzo, Grad Poreč će  pristupiti drugoj usmenoj dražbi koja 

se održava  dana 14. i 15. prosinca 2021. godine za nekretnine: k.č.zgr. 82/1 zk.ul.br.253, k.o. 

Nova Vas,  k.č. 4095/3 zk. ul. 3277 k.o. Poreč, k.č. 4095/2 zk.ul. 3778 k.o. Poreč u 10/66 

dijela, k.č. 4095/2 zk.ul. 3788 k.o. Poreč u 5/66 dijela i k.č. 574 zk.ul. 377 k.o. Poreč – etažna 

knijga (6. etaža). Ugradnjom novog Kapitalnog projekta omogućava se uplata kupovine 

sukladno Zaključku  u  roku od 15 dana nakon ročišta, ukoliko Grad Poreč-Parenzo bude 

odabran kao najpovoljniji ponuditelj. 

Grad Poreč se, kao i do sada, vodi načelima strateškog raspolaganja nekretninama imajući na 

umu kreiranje dugoročnih rješenja, a s ciljem okrupnjavanja nekretnina u vlasništvu Grada 

kako bi se projekti izgradnje kulturnih, sportskih, zdravstvenih ili obrazovnih kompleksa lakše 

mogle prijavljivati na natječaje EU i nacionalnih fondova te realizirati u skladu s potrebama 

pojedinih mjesnih odbora. 

 AMANDMAN 2. glasi: kod Proračunskog korisnika Umjetnička škola Poreč u 

Programu 1029: Javne potrebe u obrazovanju, Aktivnost: Redovni Programi glazbene škole 

predlaže se povećanje planiranih sredstava za 5.000,00.  Za navedeni iznos smanjuju se 

sredstva planirana za Kapitalni projekt: Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda.  

 Obrazloženje: 

 Kod Umjetničke škole Poreč se za  potrebe stručnog usavršavanja gitarista i natjecanja 

flautista  koje se održalo u Varaždinu povećavaju sredstva planirana za materijalne rashode uz 

istovremeno smanjenje planiranih sredstva za nabavu opreme u tekućoj godini. Navedena 

sredstva realiziraju se iz participacija roditelja polaznika škole te se u Proračunu raspoređuju 

kroz izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika. 

 

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

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

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

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

godinu prezentirao pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Marino Poropat, sve u 

skladu s dostavljenim materijalima 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženim izmjenama i dopunama Proračuna i  

pratećih programa iz domene društvenih djelatnosti i komunalnog sustava. 
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 U raspravi su sudjelovali vijećnica Marina Zelenika Majić, pročelnica Vesna Kordić 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 

većinom glasova (s 11 glasova ZA, bez glasova PROTIV i s 2 SUZDRŽANA glasa), donijelo  

  

 

II. 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 

-  socijalnoj skrbi; 

 

i 
 

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

 

Većinom glasova (s 12 glasova ZA, bez glasova PROTIV i s 1 SUZDRŽANIM 

glasom), Gradsko vijeće je donijelo  

  

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

godinu 

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

 

 

TOČKE 5., 6., 7. i 8.  

- Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. 

godinu – II. čitanje   

- Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2022. godinu u: 

 -  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

 -  obrazovanju,  

 -  kulturi, 

 - sportu, 

 - zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

 -  socijalnoj skrbi 

 - II. čitanje 

 

- Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu – II. čitanje 

i 

- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu – II. čitanje 
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 Predsjednik Vijeća podsjetio je da je rasprava o prijedlogu Proračuna Grada Poreča-

Parenzo za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, Programa javnih potreba za 

Grad Poreč-Parenzo za 2022. godinu u predškolskom odgoju i obrazovanju, obrazovanju, 

kulturi, sportu, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja, te socijalnoj skrbi, kao i Programa građenja 

komunalne infrastrukture za 2022. godinu i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu, provedena prošloj sjednici Gradskog vijeća, prilikom I. čitanja prijedloga 

Proračuna, tako da rasprave na ovoj sjednici neće biti. U roku određenom za podnošenje 

amandmana podnijeta su četiri amandmana.  Izvješće o amandmanima dostavljeno je 

vijećnicima u materijalima za današnju sjednicu Vijeća. Amandmane je podnio 

Gradonačelnik kao ovlašteni predlagatelja akta i oni automatizmom postaju sastavnim dijelom 

konačnog prijedloga Proračuna, te se o istima ne glasuje. 

 Nakon pročitanog prijedloga zaključka o donošenju Proračuna, predsjednik je stavio 

na glasovanje prijedlog Proračuna za 2022. godinu, temeljem čega je utvrdio da je većinom 

glasova (s 11 glasova ZA, bez glasova PROTIV i s 2 SUZDRŽANA glasa), donijet  

 

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu 

 i Projekcije za 2023. i 2024. godinu  

 

 Po provedenom pojedinačnom glasovanju po predloženim programima javnih potreba 

u društvenim djelatnostima i programima iz domene komunalnog sustava, konstatirao je da je 

Gradsko vijeće većinom glasova (s 11 glasova ZA, bez glasova PROTIV i s 2 SUZDRŽANA 

glasa), donijelo: 

 

 Program javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2022. godinu u: 

 -  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

 -  obrazovanju,  

 -  kulturi, 

 -  sportu, 

 -  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

 - socijalnoj skrbi; 

 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

i 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  

 

 U skladu s donesenim aktima donijet je i sljedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

  1. U cijelosti se prihvaćaju amandmani: A1, A2, A3 i A4, te postaju sastavni dio 

konačnog prijedloga Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 

2024. godinu, uz korekciju stavki radi  uravnoteženja, a sve prema posebnom prikazu koji čini 

sastavni dio ovog Zaključka. 

              2. Sukladno prihvaćenim amandmanima iz ovog Zaključka vrši se uravnoteženje 

konačnog prijedloga Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu i projekcije Proračuna 

Grada Poreča-Parenzo za 2023. i 2024. godinu. 
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              3. Donosi se Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu u iznosu od 

266.249.600,00 kuna i projekcija Proračuna  Grada Poreča-Parenzo za 2023. i 2024. godinu, 

sukladno prethodnim točkama ovog Zaključka.  

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

programe i to:  

  1. Program javnih potreba u obrazovanju Grada Poreča-Parenzo za 2022. 

      godinu i    

  2. Program javnih potreba  u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja Grada 

      Poreča-Parenzo za 2022. godinu. 

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

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

 

(Proračun, programi i zaključak, kao i amandmani i izvješće po amandmanima sastavni su 

dio priloga cjelovitog zapisnika). 
 

 

TOČKA 9. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu 
 

 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu 
prezentirala je pročelnica Tatjana Matošević. 

 

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 11 

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

ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu 

 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio) 
 

TOČKA 10. 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo  

 

 Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Paperino“ Poreč-

Parenzo prezentirala je pročelnica Vesna Kordić.  

 Tijekom obrazlaganja predložene odluke navela je se da se ravnateljica ustanove 

obratila se Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo, putem Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti, s molbom da Gradsko vijeće dade prethodnu suglasnost na prijedlog novog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića. U obrazloženju zamolbe navodi se da 

su osnovni razlozi za donošenje novog  Pravilnika Vrtića sljedeći: 

- više od polovine članaka Pravilnika Vrtića se mijenja, odnosno dopunjava, pa se pristupa 

donošenju novoga Pravilnika Vrtića, 

- sistematiziraju se radna mjesta i broj izvršitelja za trajno obavljanje djelatnosti predškolskog 

odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću-Scuola dell'infanzia „Paperino“ i usklađuju s 
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odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne 

novine“ broj 63/18  i 90/10), 

- rad u Vrtiću je organiziran u Matičnom i četiri područna vrtića (Varvari, Maj, Dračevac i 

Tar). Od 2005. godine, od kada je na snazi sada važeći Pravilnik Vrtića, izgrađeni su novi 

objekti za ukupno 10 odgojnih skupina, što je posljedično dovelo do povećanja broja radnika, 

te je time broj radnih mjesta u Pravilniku Vrtića iz 2005. ostao neujednačen s današnjim 

stanjem, pa se novim Pravilnikom predlaže promjena broja radnika/izvršitelja na sljedećim 

radnim mjestima: broj odgojitelja sa 8 na 21, zdravstvenog voditelja sa 1 na ½, pedagoga sa 0 

na ½ , kuhara sa 1 na 3, spremača sa 1 na 4, domara-voditelja kotlovnice sa 1 na 2, pralje sa 0 

na ½ , pomoćnog kuhara sa 1 na 2.  

Upravno vijeće Dječjeg vrtića- Scuola dell'infanzia „Paperino“ je na sjednici održanoj 2. 

studenog 2021. godine donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga novoga Pravilnika Vrtića. 

Cilj donošenja predložene Odluke je usklađivanje odredbi Pravilnika Vrtića zbog promjena u 

prostorima i broju izvršitelja, sukladno novoj organizaciji rada Vrtića.  

 

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 davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo 

 

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

TOČKE 11., 12., 13. i 14.  

 - Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 2426/1 k.o. Poreč 

 

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 1892/17, k.o. Poreč 

 

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 1892/12, k.o. Poreč 

i 

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju dijela k.č. 2480/1, k.o.   

   Poreč, i 2478, k.o. Poreč 

 

  

 Na prijedlog predsjednika Vijeća, pročelnik Damir Hrvatin iznio je obrazloženje uz 

sva četiri prijedloga odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 2426/1 k.o. 

Poreč, k.č. 1892/17, k.o. Poreč, k.č. 1892/12, k.o. Poreč i dijela k.č. 2480/1, k.o. Poreč, i 2478, 

k.o. Poreč, a sve u skladu s prijedlogom koji je prilog ovom zapisniku. 

 

 U otvorenoj raspravi Mario Ritoša, upitao je zbog čega se uz prijedlog odluke ne 

navede kvadratura koja se prodaje  i cijena po kvadratu?  U materijalu piše  samo ukupna 

cijena, a ne bi škodilo da bude možda prikazana i lokacija gdje se parcela nalazi. Nikad mu se 

nije sviđalo uvođenje popusta koji se odobrava za plaćanje u roku od 30 dana, jer ako postoji 

procijenjeno zemljište i ako je kupac voljan kupiti, ne vidi zašto bi trebalo nekoga stimulirati 
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sa 10 % popusta ako kupljeno zemljište plati u roku od 30 dana. Takvi je primjedbu dao i pred 

dvije-tri godine. 

 

 Gradonačelnik Loris Peršurić vezano za iznijete primjedbe rekao je da su uvjeti iz 

predloženih odluka zapravo  uvjeti iz natječaja koji se utvrđuju na  komisiji. Podsjetio je da su 

u  komisiji predstavnici svih političkih opcija iz Gradskog vijeća i na Komisiji se mogu 

odrediti drugačiji uvjeti sukladno zakonu.  

 Što se tiče unošenja podataka o lokaciji parcela, u materijalima su detaljno navedene 

katastarske čestice i katarska općina,  a po definiranoj katarskoj čestici definirana moguće je 

vrlo jednostavno provjeriti gdje se ista nalazi , ali se u svakom slučaju  prihvaća prijedlog da 

se u budućim prijedlozima odluka dodatno obrazloži s tim podacima. 

 

 Pročelnik Damir Hrvatin, rekao je da će se da je upravo iz tih razloga iznio detaljno 

obrazloženje uz predložene prijedloge odluka, te da će u sljedećim materijalima obrazloženja 

biti detaljnije izrađena. 

 

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje predložene odluke. 

 

 Nakon pojedinačnog glasovanja o svakoj odluci, konstatirao da je Gradsko vijeće 

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

predloženom tekstu donijelo 

 

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 2426/1 k.o. Poreč 

 

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 1892/17, k.o. Poreč 

 

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 1892/12, k.o. Poreč 

 

i 

 

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju dijela k.č. 2480/1, k.o.  Poreč, 2478, k.o. 

Poreč 

 

(Odluke su priložene zapisniku i njegov su 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  19,00 sati.  
 

 

Zapisnik vodila                                                                      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Radešić                                Zoran Rabar 


