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ZAPISNIK 
 

s I. dijela 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo  održane u četvrtak 

29. listopada 2020. godine u Istarskoj sabornici, u Poreču, Obala M. Laginje 6, s početkom u 

18,00 sati.  
U radu sjednice sudjelovali su: Loris Peršurić, Gradonačelnik Grada Poreča - 

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

Gradonačelnika, Sanja Oplanić, zamjenica Gradonačelnika, Božo Jelovac, voditelj Odsjeka 

za stručne poslove Gradskih tijela, Ester Zarli, ravnateljica TOŠ-SEI „B. Parentin Poreč-

Parenzo,  Nadija Kos, ravnateljica OŠ Poreč, Elena Uljančić, ravnateljica Zavičajnog muzeja 

Poreštine-Mueso del territorio parentino, Snježana Radetić, ravnateljica Pučkog otvorenog 

učilišta Poreč, Denis Matošević, zapovjednik JVP CZP Poreč, Alfredo Mendiković, 

predsjednik Sportske zajednice Grada Poreča, Boris Rogić, predstavnik Službe zaštite i 

spašavanja Vatrogasne zajednice Istarske županije, Ajna Temimović, viša savjetnica za 

odnose s javnošću i protokol u Upravnom odjelu za opću upravu i gospodarstvo, predstavnici 

medija. 

 

Sjednicom je predsjedavao Adriano Jakus, predsjednik Gradskog vijeća Grada Poreča 

– Parenzo. 
 

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

odjelu za opću upravu i gospodarstvo Grada Poreča - Parenzo. 

_._ 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Adriano Jakus  otvorio je sjednicu i izvijestio nazočne 

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

vijećnike, predstavnike gradskih upravnih odjela i ostale nazočne.  

 Naglasio je da je sjednica sazvana sukladno odredbama Odluke o nužnim mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 

sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 

(„Narodne novine“ broj 51/20, 54/20, 55/20, 56/20, 59/20 , 63/20 i 67/20), Odluke o nužnoj 

mjeri obaveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme proglašene 

epidemije bolesti COVID- 19 („Narodne novine“ broj 111/20), preporuka Hrvatskog zavoda 

za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19, kako prilagoditi svakodnevni 

život u j Hrvatskoj – dodatne upute za pojedince, kolektive i poslodavce od 25.06.2020. 

godine, preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za korištenje maski za lice, 

medicinskih i zaštitnih maski od 17.10.2020., ili drugačijih važećih odluka i preporuka u 

vrijeme održavanja sjednice. 
   

 Nakon toga je predložio prozivku vijećnika radi utvrđivanja kvoruma. 
 

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

9 od ukupno 17 vijećnika i to: 
 

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

Azeglio Picco 6. Dejvid Lakošeljac 7. Zoran Rabar, 8. Vladimir Sladonja i 9. Maurizio 

Zennaro. 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Javna_okupljanja_i_dogadjanja.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Javna_okupljanja_i_dogadjanja.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Javna_okupljanja_i_dogadjanja.pdf


3 

 

 

 Odsutni su vijećnici:  1. Kristijan Žužić, 2. Dean Pauletić, 3. Dolores Ghersinich, 4. 

Goran Gašparac, 5. Dražen Prgić, 6. Mario Ritoša, 7. Emanuel Rudan, i 8. Idris Sulejmani.  

 

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

sjednice predloženo da se održavanje iste podnijeli u dva radna dana, danas 29.10.2020. 

godine i drugi dio u četvrtak 05.11.2020. 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. 
Budući da se nitko nije javio za riječ, konstatirao da je isti jednoglasno prihvaćen (9 

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 – 29.10.2020.) 

 

1. Verifikacija zapisnika s 30., 35. i 36. sjednice 
2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 

3. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo u 2019. 

godini,  Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo za 2020. 

godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Poreča-Parenzo  2020.-2023. godine 
4. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Grada Poreča-Parenzo 

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće JVP- CZP Poreč za 2019. godinu  
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. 

godinu 

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

territorio parentino Poreč za 2019. godinu  

8. Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanske osnovne škole-Scuola elementare 

italiana „Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo za 2019. godinu 
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Poreč za 2019. godinu 

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Poreča za 2019. 

godinu 
 

( za II. dio sjednice – 05.11.2020.) 
 

11. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD STAN d.o.o. za 2019. godinu 
12. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD PARENTIUM d.o.o. za 2019. godinu 
13. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD USLUGA POREČ d.o.o. za 2019. godinu 

14. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD ODVODNJA POREČ d.o.o. za 2019. 

godinu  

15. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju 
16. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o oslobođenju od plaćanja poreza na 

korištenje javnih površina 

17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente na 

području Grada Poreča – Parenzo 
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18. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake 

k.č. 1175/2 k.o. Poreč 
 

 

TOČKA 1, 
Verifikacija zapisnika  

 

Predsjedatelj je pozvao vijećnike da se očituju na dostavljene zapisnike sa 30., 35. i 

36. sjednice Gradskog vijeća. 

 

Maurizio Zennaro, osvrnuo se na zapisnik s 30. sjednice Gradskog vijeća,  naglasivši 

kako je umjesto skraćene diskusije navedene u prethodnom zapisniku dostavljenom na 

verifikaciju u prilogu materijala za pretprošlu sjednici Vijeća, slijedom njegove primjedbe isti 

dopunjen dijelom diskusije pod točkom 16. dnevnog reda, vezano za davanje suglasnosti  

trgovačkom poduzeću Odvodnja Poreč d.o.o. za zaduživanje u iznosu od 53 milijuna kuna. Na 

toj je sjednici vijećnicima dao na znanje tekst dijela rasprave i izlaganja direktora Milana 

Lakovića, kojeg je osobno napisao u skladu s tonskim zapisom s te sjednice.  Osvrnuvši se na 

tekst iz prethodnog zapisnika čestitao je onome tko ga je izradio naglasivši kako je očito da se 

radi o naručenom PR tekstu. Nalikuje kao da je netko nazvao direktora Lakovića i upitao što 

da napiše u zapisnik, pa je onda on nekoga angažirao i poslao onakav tekst, što je sramotno, 

antidemokratski i antipovijesno. Tim činom onaj tko je predlagao taj oblik zapisnika pokušao 

je  podvaliti i članovima IDS-a kao i koalicijskim partnerima da sudjeluju u kreiranju neistine. 

Naglasio je da se video i audio zapisi čuvaju tri mjeseca, dok se papir čuva vječno.  

Podsjetio je da se ova sjednica Vijeća održava upravo na mjestu gdje su se održavale 

brojne političke rasprave, mjesto gdje su se odvijala žestoka poprišta i konfrontacije mišljenja, 

koje upravo slavi 100-tu godišnjicu prelaska u vlasništvo Grada Poreča. Naime, 1920. godine 

je Bernardo de Polesini  poklonio zgradu Istarske sabornice Gradu Poreču. Budući da ima 

jedan stenografski zapis sa sjednice tadašnjeg gradskog vijeća koja je održana u ovim 

prostorima 1904. godine, predložio je da se možda iz istog pokuša nešto naučiti, s obzirom na 

način kako su se tada vodili zapisnici. Citirao je dio tog zapisnika u kojem je navedeno da je 

Vjekoslav Spinčić rekao sljedeće: „ ...”Parlo in slavo”, il publico rumoreggia. Presidente, 

rivolto alla galleria „ prego agli auditori di non turbare in nessun modo l' oratore” itd. Dakle, 

doslovce je prenašano sve što se je dešavalo na tadašnjim sjednicama.  
Vijećnicima se nudi neka vrsta sažetka, koji je kao takav podložan manipulacijama, te 

krivoj ili neobjektivnoj interpretaciji. Iz tog razloga je predložio da se pokrene izmjena i 

dopuna Poslovnika o radu Gradskog vijeća i to u članku 124. na način da se  riječi „ osnovne 

podatke” zamijene riječima „integralnim govorom”. Smatra da ono što je rečeno na 

sjednicama Gradskog vijeća mora biti preneseno i sačuvano za daljnje naraštaje kao sastavni 

dio povijesti, po uzoru na spomenuti stenogram iz 1904. godine. Zanima ga tko predlaže 

sadržaj zapisnika, predsjedništvo Gradskog vijeća ili netko drugi? Zamolio je da mu se to 

pojasni. Ujedno je najavio da od sada na dalje neće prihvatiti niti jedan zapisnik sa sjednica 

Gradskog vijeća, sve dok se ne usvoji njegov prijedlog za izmjenu i dopunu Poslovnika, 

ocijenivši ovakve zapisnike pokušajem obmane i krivotvorenja, a na takve igre ne može 

pristati.  
Osvrnuvši se ponovno na sporni zapisnik, naglasio je kako je siguran da bi se, u 

slučaju ponovne analize onog što je gospodin Laković rekao i što je zapisnik prenio, našlo 

puno toga što bi trebalo još uključiti u zapisnik. Iz tog razloga će izostati njegova verifikacija 

predmetnog kao i svih budućih zapisnika.  
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Predsjednik Vijeća Adriano Jakus, nije se složio s iznesenim primjedbama naglasivši 

da su zapisnici sa sjednica Vijeća rađeni prema Poslovniku o radu Gradskog vijeća i svim 

pravilima, a da se vijećnici mogu i ne moraju s njima slagati. Zamolio je voditelja Odsjeka za 

stručne poslove da pojasni način izrade i predlaganja zapisnika za verifikaciju. 

 Maurizio Zennaro, osvrnuvši se na konstataciju predsjednika Vijeća naglasio da se 

istina može lako utvrditi stenografskim zapisom svega što je gospodin Laković izrekao.  

 Božo Jelovac naglasio  je da upravni službenici, formalno i stvarno, nisu politika, već 

stručne osobe koje rade svoj posao. Zapisnik se izrađuje kao stručna izrađevina, a ne kao 

naručeni politički pamflet ili naručena pisanija. U gradskoj upravi zapisnici se pišu stručno, 

savjesno, temeljito i dosta teško, jer je mudre misli vijećnika i drugih izlagača teško i njima 

izreći, a još teže službeniku transformirati u zapisnik. Tako da ono što se u zapisniku  

pojavljuje je najbolje što se moglo izvući, kako iz izlaganja u ovom slučaju, tako i iz drugih 

izlaganja. Ukoliko bi se zapisnik pisao stenografski, u mnogočemu bi se sastojao od 

samoglasnika, suglasnika i trotočki, što vijećnici sigurno ne žele, već žele upravo ovakav  

suvisao i kompletan zapisnik. 

 Nadalje je pojasnio je da se izrađeni zapisnici dostavljaju predsjedniku Vijeća i 

gradonačelniku na znanje, a oni su nadležni za predlaganje svega što ide na Gradsko vijeće i 

imaju povjerenje Gradsku upravu u pogledu objektivne pripreme materijala. 

 Naglasio je da je tonska snimka, prema odredbama Poslovnika, službeni izvor 

podataka.  Vijećniku  Zennaru je bilo ponuđeno da zajedno sa službenicima presluša tonsku 

snimku, kako bi se utvrdilo što je na snimci točno sadržano, ali je vijećnik to odbio. 

Ponukani potrebom pojašnjenja spornog izlaganja pristupilo se detaljnijoj doradi zapisnika i 

isti je u tom smislu proširen, ali to nije promijenilo njegov smisao budući da sadrži iste 

činjenice kao i prethodni zapisnik. 

 Što se tiče prijedloga za izmjenu Poslovnika o radu Gradskog vijeća, postupat će se 

na način kako Vijeće bude odlučilo. Naglasio je da Gradska uprava uvijek stoji na 

raspolaganju svim vijećnicima u izvršavanju njihovih vijećničkih dužnosti, pa tako i u 

razjašnjavanju odredaba Statuta, Poslovnika i drugih nejasnoća. 

 Maurizio Zennaro, osvrnuvši se na tvrdnju da se ne radi o nikakvom političkom 

pamfletu, zatražio je pojašnjenje kako to da je u drugoj verziji zapisnika predložen značajno 

prošireni tekst u odnosu na prethodni? Zatražio je i pojašnjenje koja je razlika između audio 

video snimke i tonske snimke sjednice?   

 Božo Jelovac, naglasio je kako u pravnoj državi poštivanje prava predstavlja vrh 

demokracije i pravne sigurnosti. Poslovnikom o radu Gradskog vijeća je rečeno da je tonska 

snimka službeni izvor podataka. Svi drugi izvori podataka za zapisnik nisu službeni ni 

vjerodostojni. Poslovnik je donijelo Gradsko vijeće i on se mora i treba poštivati. 

 Maurizio Zennaro, osvrnuvši se na prethodno izlaganje rekao je- pozivate se na 

demokraciju? Nakon 19 godina fašizma, 45 godina komunizma i 30 godina jednoumlja IDS-

a u Istri i Poreču, vi se pozivate na demokraciju?”.  

 Predsjednik Vijeća Adriano Jakus upozorio je vijećnika Zennara da se udaljio s 

teme. Budući da se u otvorenoj raspravi više nitko nije javio za riječ, stavio na glasovanje 

dostavljene zapisnike, nakon čega je konstatirao da je Vijeće većinom glasova (8 glasova 

ZA, 1 glasom PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova) usvojilo predložene zapisnike, te je u 

skladu s time donijet 
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ZAKLJUČAK 

Verificiraju se  zapisnici s  30., 35. i 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo. 

 

TOČKA 2. 
Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 

 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, pozdravio je vijećnike, pročelnike, izvjestitelje i ostale 

nazočne i iznio sljedeće: 
 „ Ocijenio sam za potrebnim da vam se obratim na temu COVIDA 19 i cjelokupne 

situacije koja nas je uslijed toga snašla tijekom ove godine. Sigurno nam je bilo svima drago 

kad smo prije dva do tri tjedna vidjeli Istru kao jedinu malu zelenu oazu u Europi po pitanju 

korone. Stanje se tijekom proteklih par tjedana nešto pogoršalo ali ne značajno, tako da se sa 

sigurnošću može reći da je situacija stabilna i da se drži apsolutno sve pod kontrolom. 

Tijekom redovnih koordinacija sa lokalnim i županijskim, a ponekad i nacionalnim stožerom 

razmatra tijek situacije i procjenjuju očekivanja za naredno razdoblje. Činjenica je da je sve 

dosta neizvjesno, pogotovo nakon zatvaranja Njemačke i Francuske, a isti se potezi očekuju i 

od nekih drugih država. Republika Hrvatska se, prema dosadašnjim informacijama, za sada 

neće zatvarati, a sve ovismo o daljnjem odvijanju situacije. Prema riječima epidemiologa 

krivulja o kretanju korone u Istarskoj županiji još nije krenula horizontalno, što znači da do 

sada nemamo lokalnih transmisija. U nekim dijelovima Hrvatske se to nažalost desilo. To 

znači da se za svaki slučaj koji je bio evidentiran u našoj županiji znaju izvori i na koji je 

način došlo do svega toga. Često se spominju uvezeni slučajevi pri čemu se misli na ljude koji 

su došli izvana i po detektiranju simptoma odmah su išli u izolaciju. Što se tiče našeg grada, 

ima nekih desetak aktivnih slučaja bez jačih simptoma i posljedica. Vjerujem da će sve proći 

dobro i bez većih problematičnih slučajeva, pa u tom cilju apeliram na stožer i sve koji su 

sudjelovali u raznim aktivnostima, da se i dalje ponašaju odgovorno, kao što su se i do sada 

ponašali. Zahvaliti se želim gradskom i lokalnom stožeru, proširenom stožeru Poreštine, 

županijskom stožeru, vatrogascima, policiji, ustanovama i svima ostalima na dosadašnjem 

aktivnom i predanom radu. Moram istaknuti da smo se u Poreču odgovorno odnosili prema 

svim donesenim mjerama, a vjerujem da će se takav odnos nastaviti i dalje. Vjerujem da ste 

svi putem medija upoznati sa zadnjim mjerama tako da ih neću ponavljati. Preporuka svima je 

da se povodom nadolazećih blagdana Svih Svetih ponašamo odgovorno i što manje krećemo 

van područja županije te da izbjegavamo odlaske u neke druge gradove ukoliko to nije 

neophodno. Vjerujem da će se takva situacija održati i dalje i da neće biti većih pogoršanja 

kakva su nastala u nekim većim gradovima, drugim državama i nekim dijelovima Hrvatske. 
  

 1. Vladimir Sladonja iznio je sljedeću inicijativu i pitanje: 
 INICIJATIVA: 
 „ 1.Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 12.03.2020. godine, prije točno sedam i pol 

mjeseci, na aktualnom satu je SDP grada Poreča predstavio inicijativu za sazivanje i 

formiranje kriznog stožera u svezi već ozbiljno uznapredovale  pandemije virusom COVID 19, 

te svakako kao mogući odgovor na buduće opasnosti po zdravlje i neizvjesnost po 

gospodarstvo. Takav se stožer ili radno tijelo/skupina imao prema našim uputama i prijedlogu 

sastaviti od relevantnih sudionika koji sudjeluju u kreiranju javnog i realnog sektora našeg 

grada. Dakako, nezaobilazna je sastavnica tog tijela trebala biti i višestranačka grupa 

sastavljena od članova našeg predstavničkog tijela. Po iznesenoj inicijativi, riječ preuzima 

gradonačelnik koji u tom trenutku sasvim svjestan jedne po svemu neobične i neočekivane 

pojave kao i sasvim neizvjesnog razvoja budućih životnih prilika na našem području, javno 

obznanjuje kako će se u vrlo kratkom roku svakako formirati spomenuta višestranačka radna 
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grupa, koja će se uhvatiti u koštac s navedenom problematikom. Međutim, svjedoci smo da do 

danas nije došlo do osnivanja nekakve radne grupe, skupine ili nečeg sličnog. Dapače, ne 

nalazi se za shodno formirati bilo kakvo radno tijelo, bilo u domeni predstavničke ili izvršne 

vlasti, koje bi u svojoj osnovi imalo osobine Gradskog kriznog stožera. Argumenti u prilog 

predstavljenoj inicijativi danas su puno jači nego li prije sedam i pol mjeseci kad ste se 

nonšalantno oglušili na naš prijedlog. U tom kontekstu navodim par istaknutih činjenica, 

izvršenje proračuna sa 30.09., posljedično  još lošije sa 30.12. tekuće godine, broj 

nezaposlenih na području grada Poreča u odnosu na statistički pokazatelj prije nastupa 

pandemije, eksponencijalni rast novo zaraženih u odnosu na mjesec ožujak kada smo imali 

jednoznamenkaste brojke, novi set mjera nacionalnog stožera koji je na snazi, relativno velik 

broj aktivnih postupaka prisilne naplate, povećana potražnja za kreditima fizičkih i pravnih 

osoba kao i mjera za očuvanje radnih mjesta i likvidnosti. 

Racionalno, a pogotovo lišeno političkih predrasuda kao i populističke konotacije, stava smo 

kako bi se Grad hitno trebao aktivno uključiti u donošenje učinkovitih, provedivih mjera  kao i 

odluka kojima se imaju ublažiti predstojeće prvenstveno gospodarske posljedice 

prouzrokovane pandemijom COVID-19. 

Obzirom na naprijed navedeno, ponavljamo našu inicijativu iz mjeseca ožujka ove godine, s 

naznakom da nam se po odrađenoj 38. sjednici dostavi podatak koje su to mjere na snazi 

usvojene od strane predstavničkog tijela Grada Poreča ili pak izrijekom donesene sa pozicije 

izvršne vlasti. 

 Suština ove inicijative je formiranje jednog stožera, ne samo sa zdravstvene strane 

nego da se sagledava kakav će imati utjecaj na ekonomiju i društvena zbivanja. Bilo je rečeno 

da će se takvo tijelo formirati ali nam nije poznato da je to učinjeno.  

 

 PITANJE: 
 2. U svijetlu činjenice kako su medijski natpisi između dvije sjednice našeg 

predstavničkog tijela izvještavali o situaciji gdje RH traži retrogradno pravo uknjižbe 

vlasništva na zemljište koje se početkom 90-tih prostorno-planskom terminologijom nazivalo 

društvenim vlasništvom, a radilo se o neizgrađenom građevinskom zemljištu  unutar granica 

građevinskog područja, nešto kasnije ide pitanje resornom pročelniku Odjela za upravljanje 

gradskom imovinom. Naime nepobitna je činjenica da su gradovi i općine početkom 90-tih, pa 

tako i Grad Poreč, postali pravni slijednici imovine koja je u zemljišne knjige bila upisana 

kao društveno vlasništvo, a koja se u to vrijeme nalazila unutar granica građevinskog 

područja, sve temeljem suglasnosti države. Međutim, isto tako ali s vremenskim odmakom od 

30 godina, nepobitna je činjenica gdje smo suočeni s novom sudskom praksom koja u bitnome 

izrijekom određuje kako RH ima postati vlasnikom istih onih nekretnina koje je svojevremeno 

osnovom suglasnosti prepustila u vlasništvo i na upravljanje jedinicama lokalne samouprave 

istu tu sada osporavanu imovinu. Da bi cjelokupna situacija poprimila razmjere pravne 

zavrzlame, nalaže se jedinicama lokalne samouprave da prihode ostvarene osnovom prodaje 

i/ili zakupa tih nekretnina (imovine) imaju vratiti u državni proračun. 
Slijedom navedenog pitanje Gradonačelniku: što je Grad Poreč pravno poduzeo da se zaštiti 

od provedbe predmetnih presuda, znaju li se zapravo stvarne veličine u smislu prostornog 

obuhvata osporavanog zemljišta i financijskih pokazatelja osnovom raspolaganja istim tim 

osporavanim površinama ? 
 Imamo li neku evidenciju koje je to zemljište koje država želi uzeti, koja je njegova 

vrijednost i na koji način ćemo se protiv toga boriti?" 

 
 (pitanje vijećnika upućeno je Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom dopisom 

KLASA: 011-01/20-01/101, URBROJ:2167/01-07-20-1) 
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 Gradonačelnik Loris Peršurić, odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene 

prijedloge naglasio  je da su Poreč kao i Istra u cjelini od samog početka pojavljivanja 

koronavirusa spremno reagirali i angažirali se na područjima zdravstvene i ekonomske 

tematike. U svemu tome bili je prije svega uključena struka ali i svi gradonačelnici Istre, što 

znači i IDS i SDP. Napomenuvši da su osim stožera uključeni bili civilna zaštita, Zavod za 

javno zdravstvo, Zdravi grad Poreč, Gradsko Vijeće za socijalnu politiku u koje je uključena i 

politika. Svi su reagirali na isti i jedini mogući način koji je preostao lokalnoj samoupravi. 

Često govorimo o potrebi decentralizacije države i da u takvoj situaciji jedinica lokalne 

samouprave nema mogućnosti učiniti puno, ali se zato mora maksimalno založiti da ono što 

joj je omogućeno uspješno realizira u svoju korist. 
Upravo zato smo reagirali u nekoliko faza i donijeli odluke koje nisu u našoj ingerenciji, a sve 

kako bismo pomogli građanima. Pri tome jednostavno nismo mogli čekati državu i zato sada 

moramo poništiti određene odluke, jednako kako to trebaju učiniti drugi gradovi u Istri i 

Hrvatskoj. No, to stavljanje van snage je samo formalno, jer je i država shvatila da su to dobri 

potezi pa je omogućila svima sve one pogodnosti i pomoći koje je Grad već ranije omogućio 
 Što se tiče drugog pitanja podsjetio je da je na isto svojevremeno već odgovoreno, ali 

će se bez obzira na to pripremiti pisani odgovor od strane nadležnog upravnog odjela i to će 

biti preneseno pročelniku koji danas nije prisutan zbog ograničenog mogućeg broja prisutnih 

u prostoru sabornice. Činjenica je da još i danas ispaštamo zbog nekih odluka koje su 

donesene 90-tih godina. Dobro bi bilo da se nešto može još ispraviti. Činjenica je da je 

izgubljeno puno zemljišta. Predložit će pročelniku da proširi odgovor i na šumsko, turističko 

zemljište, zemljište unutar građevinskog područja, kao i ostalo zemljište na koje se RH knjiži 

i otima lokalnim samoupravama, a posljednji takav primjer dogodio se upravo Gradu 

Vodnjanu. 
 

 Vladimir Sladonja, zahvalio je gradonačelniku na odgovoru uz opasku da mu nije 

odgovoreno na prvo pitanje hoće li se pristupiti formiranju stožera. Ukoliko se smatra da je on 

nepotreban onda treba to i reći pa da se s time završi. 

 Što je tiče drugog pitanja, spomenuto je da je na njega već odgovoreno, ali nije siguran 

da se nije pobrkalo na što se pitanje odnosi. Naime, pitanje se ne odnosi na turističko 

zemljište već na građevinsko zemljište na koje se knjiži Republika Hrvatska, na primjer 

zemljište u Buićima na koje država pretendira. Zanima na, kao što je već pitao koje još 

zemljište na području Grada Poreča ima država aspiracije? 
  

 Loris Peršurić, osvrnuvši se na upit vijećnika rekao je kako stožer već postoji. Vezano 

za pitanje na koja sve zemljišta država ima aspiracije, odgovorio je kako ni sam to više ne zna 

i da tome izgleda više nema granica. Svako toliko dobijemo neki novi upit. Naglasio je da u 

ime pročelnika može reći da se u ovom trenutku mogu dati podaci o onome na što trenutno 

država aspirira, ali iz dosadašnjih iskustava sumnja da je to kraj.  

 

 2. Maurizio Zennaro, iznio je sljedeći prijedlog upućen gradonačelniku: 
 „ Predlažem da se uvede građanski nadzor za ona trgovačka društva koji su u 

vlasništvu ili suvlasništvu Grada i koji su od posebnog društvenog interesa, poput Usluge, 

Odvodnje, Vodovoda, Doma za starije i nemoćne osobe i dr.  

Građanski nadzor ne želi ulaziti u nadležnost, prava i obveze uprave i nadzornog odbora 

trgovačkog društva, već želi pridonijeti stvaranju potrebnog povjerenja građana u strukture 

upravljanja društva. 
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Istraživanja potvrđuju da građani najmanje vjeruju političkim strankama, a trenutna 

upravljačka struktura nad društvima od šireg društvenog interesa apsolutno pripada IDS-u i 

koalicijskim partnerima. 
U određenim vremenskim razdobljima (npr. tromjesečno) građanski nadzor informirao bi 

Gradsko vijeće o stanju, problemima, nedostacima i prijedlozima. Građanski nadzor proširio 

bi demokratsku lepezu i mogućnost utjecaja građana na zaštitu građanskih interesa. U pravno 

formalnom smislu, za prihvaćanje i uvođenje građanskog nadzora, potrebna je Odluka 

Gradskog vijeća u kojoj će se definirati djelokrug nadležnosti i rad građanskog nadzora kao i 

način odabira predstavnika građana. Poštovani gradonačelniče molim vas da odgovorite 

prihvaćate li taj prijedlog?“ 
 

 Gradonačelnik Loris Peršurić, zahvalio se na inicijativi naglasivši da će istu 

razmotriti i izvidjeti kako se formalno pravno može i realizirati.  Svaka ustanova i trgovačko 

društvo sukladno zakonskim odredbama imaju svoj nadzorni odbor ili upravno vijeće i 

sukladno zakonu imaju i obvezu redovnog godišnjeg izvješćivanja o svom poslovanju. 

Napomenuo je kako Grad Poreč već petu godinu za redom dobiva i nagradu za 

transparentnost proračuna. 
 

 Maurizio Zennaro, zahvalio se na obećanom razmatranju iznesene inicijative, te je 

preporučio gradonačelniku da stupi u kontakt s gradonačelnikom Grada Labina, koji je 

nedavno prihvatio jednu takvu inicijativu i uveo građanski nadzor nad Vodovodom. Naglasio 

je da je predlažući uvođenje građanskog nadzora mislio na ona društva koja su od posebnog 

interesa u smislu pružanja usluga kojima se koriste svi građani. Istaknuo je primjer 

Nadzornog odbora Usluge Poreč d.o.o., koji je u 100% sastavu IDS-a i koalicijskih partnera, 

kao ogledni primjer štetnosti takvog sustava. Na tu temu je uputio i otvoreno pismo na koje 

još nije dobio nikakav odgovor. Vidljivo je da članovi Nadzornog odbora, zbog toga što 

pripadaju istoj političkoj stranci, kao i koalicijski partneri, nemaju hrabrosti suprotstaviti se 

nezakonitom radu direktora Milana Lakovića, a sve se to lomi na leđima građana. To se ne bi 

desilo da je neki predstavnik građana bio prisutan u tom Nadzornom odboru. Ispoštivala se 

forma na način da se izabralo predstavnika potrošača, gospodina Rabara, koji je opet član 

vladajuće stranke i koji je sada direktno postao član Nadzornog odbora. Najvjerojatnije je i 

novi predstavnik građana član IDS-a. Smatra da je IDS sve, samo ne demokratska stranka, što 

se dokazalo u proteklih 30 godina jednoumlja odnosno jednog partijskog vladanja Istrom. 
Građanski nadzor bi mogao Gradskom vijeću tromjesečno podnositi izvješća o poslovanju 

društva, pa se tako ne bi se dešavala situacija koju primjerice imamo na današnjoj sjednici, 

gdje se na prihvaćanje predlaže brdo izvješća za 2019. godinu i to dva mjeseca prije kraja 

iduće kalendarske godine. Kakvog smisla ima takvo izvješćivanje koje postaje samo 

formalnost i na što vijećnici ne mogu pravovremeno djelovati, na način da svojim 

sugestijama, uz sudjelovanje građana, uočene nedostatke u poslovanju promijene na bolje?  
Ponovno se osvrnuo na primjer Grada Labina i ujedno čestitao na konačnom malom otvaranju 

„okna“ demokracije IDS-a Labina, izrazivši nadu da će se to uskoro desiti i u IDS-u Poreča. 

 
 (inicijativa vijećnika upućena je Gradonačelniku dopisom KLASA: 011-01/20-01/102, 

URBROJ: 2167/01-09/01-20-1) 
 

 Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća je zaključio vijećnički 

sat. 
-.- 
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 Prije prelaska na narednu točku dnevnog reda konstatirao je da je vijećnik Maurizio 

Zennaro u 19,00 sati napustio sjednicu, te je zbog nedostatka kvoruma odredio pauzu. 
 

  Sjednica je nastavljena u 19,35 sati. 

 

 Predsjednik Vijeća je u nastavku sjednice konstatirao da se radu sjednice priključio 

vijećnik Emanuel Rudan, čime je osiguran kvorum za nastavak sjednice. Vijeće nastavilo rad 

s ukupno 9 nazočnih vijećnika. 
 

-.- 
 

 

TOČKA 3. 
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo u 2019. godini,  Plana 

razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu  
i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 
 na području Grada Poreča-Parenzo  2020.-2023. godine 

 
 Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo u 2019. godini,  

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo  2020.-2023. godine, 

prezentirao je Boris Rogić, predstavnik Službe zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice 

Istarske županije, u skladu s materijalom koji je vijećnicima dostavljen u prilogu poziva na 

sjednicu. 
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranim materijalima. 
 

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

glasanje Odluku o prihvaćanju predloženih akata, nakon čega je konstatirao da je Gradsko 

vijeće jednoglasno, sa 9 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, 

donijelo  
 

O D L U K U  

o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo u 2019. 

godini,  Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  

na području Grada Poreča-Parenzo  2020.-2023. godine 

 

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

 

TOČKA 4. 
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  

na području Grada Poreča-Parenzo 
 

 Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Grada Poreča-Parenzo prezentirao je Boris Rogić, predstavnik Službe zaštite i 

spašavanja Vatrogasne zajednice Istarske županije 

 

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

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 9 

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

ODLUKU 
 o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  

na području Grada Poreča-Parenzo 
 

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

 

 

TOČKA 5. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće JVP- CZP Poreč za 2019. godinu  

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće JVP- CZP Poreč za 2019. godinu, prezentirao je 

Denis Matošević, zapovjednik JVP CZP Poreč. 
 

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, sa 9 

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

 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća JVP- CZP Poreč za 2019. godinu  

 

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

 

 

TOČKA 6. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće  
Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. godinu 

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta  Poreč za 2019. 

godinu, prezentirala je ravnateljica Snježana Radetić.  

 

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, sa 9 

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 2019. godinu 
 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 
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TOČKA 7. 

Izvješće o radu i financijsko izvješće  
Zavičajnog muzeja poreštine-Museo del territorio parentino za 2019. godinu 

 

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

territorio parentino za 2019. godinu, prezentirala je ravnateljica Elena Uljančić.  

 

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, sa 9 

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 2019. godinu 
 

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

 

TOČKA 8. 

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

„Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo za 2019. godinu 

 

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

italiana „Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo za 2019. godinu, prezentirala je ravnateljica 

Ester Zarli.  

 

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, sa 9 

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 2019. godinu 
 

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

 

TOČKA 9. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Poreč za 2019. godinu 

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Poreč za 2019. godinu, 

prezentirala je ravnateljica Nadija Kos.  
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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, sa 9 

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 2019. godinu 
 

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

TOČKA 10.  
Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Poreča za 2019. godinu 

 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Poreča za 2019. 

godinu, prezentirao je Alfredo Mendiković, predsjednik Sportske zajednice.  

 

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, sa 9 

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

 

 

O D L U K U  

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 
 Sportske zajednice Grada Poreča za 2019. godinu 

 

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

 

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

nazočnima na odazivu i sudjelovanju u radu prvog dijela ove sjednice Gradskog vijeća. 

 

 Sjednica je zaključena u 20,30 sati.  
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II. DIO SJEDNICE – 05.11.2020. 
 

 

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

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

nazočne, izvijestio je da se sjednica snima i direktno prenosi, te je predložio prozivku 

vijećnika radi utvrđivanja kvoruma. 
 

 Božo Jelovac, voditelj Odsjeka za stručne poslove prozvao je vijećnike, nakon čega je 

konstatirao da je na sjednici nazočno ukupno 9 od 17 vijećnika Gradskog vijeća i to: 
 

1. Adriano Jakus, 2. Gordana Šušljik,  3. Kristijan Žužić 4. Zoran Zulijani, 5. 

Dean Pauletić, 6. Eugen Stanissa, 7. Dejvid Lakošeljac 8. Zoran Rabar i 9. Mario Ritoša 

 

 Odsutni su vijećnici:  1. Azeglio Picco, 2. Dolores Ghersinich, 3. Goran Gašparac, 4. 

Dražen Prgić, 5. Maurizio Zennaro, 6. Emanuel Rudan, 7. Vladimir Sladonja i 8. Idris 

Sulejmani.  

 

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

Parenzo, Sanja Oplanić, zamjenica Gradonačelnika, Elio Štifanić, zamjenik Gradonačelnika, 

Božo Jelovac, voditelj Odsjeka za stručne poslove Gradskih tijela, Đulijano Petrović, 

pročelnik Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom, Marino Poropat, pročelnik 

Upravnog odjela za komunalni sustav, Darko Saftić, pročelnik Upravnog odjela za financije, 

Milan Laković, direktor Usluge Poreč, Nadia Mendica, direktorica TD Stan d.o.o. . i Ajna 

Temimović, viša savjetnica za odnose s javnošću i protokol u Upravnom odjelu za opću 

upravu i gospodarstvo, predstavnici medija. 

 

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

na prvom dijelu sjednice održane 29. listopada 2020. godine. 

  Budući da se materijali po predloženim točkama dostavljeni još pred 15-tak dana 

čime je vijećnicima omogućeno da iste na vrijeme razmotre, predložio je da se ne iznose 

uvodna izlaganja, već da se odmah krene s raspravom po predloženim materijalima. 
  

 

TOČKA 11. 
Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće TD STAN d.o.o. Poreč za 2019. godinu 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom Izvješću. 

 

  Zoran Rabar, izrazio je iznenađenje podatkom o zaista velikom broju zgrada koje su 

povjerene poduzeću Stan na upravljanje. Zanima ga da li usluge upravljanja zgradama 

poduzeće nudi i na području drugih gradova? Pošto ima toliko zgrada na upravljanju, zanima 

ga da li se sadašnjim brojem djelatnika uspijevaju kvalitetno obavljati svi poslovi i da li ima 

prostora za nova zapošljavanja, s obzirom da grad konstantno raste te se time i posao 

upravljanja  stalno povećava?  
  

 Nadija Mendica, odgovorila je da se usluge upravljanja zgradama, upravo zbog  

ograničenog broja djelatnika, pružaju samo na području grada Poreča i nekoliko okolnih 

općina. Naglasila je kako ima upita iz nekih drugih općina, kojima za sada u ovakvim 
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okolnostima nije moguće udovoljiti. Izrazila je zadovoljstvo rezultatima poslovanja koji su 

ostvareni  između ostalog i kroz odgovoran rad tako malog broja djelatnika, koristeći ujedno i 

priliku da im uputi riječi zahvalnosti na dodatnom angažmanu i trudu kako bi poslovi i usluge 

klijentima na vrijeme bili odrađeni. 

 

Nakon rasprave predsjedatelj je stavio na glasanje Odluku o prihvaćanju izvješća, 

nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 9 glasova ZA, bez glasova 

PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća TD STAN d.o.o. za 2019. godinu 

 

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

TOČKA 12. 
Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće  
TD PARENTIUM d.o.o. za 2019. godinu 

 

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, sa 9 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 PARENTIUM d.o.o. za 2019. godinu 
 

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

 

TOČKA 13. 

Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće  
TD USLUGA POREČ d.o.o. za 2019. godinu 

 

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, sa 9 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
 

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

TD USLUGA POREČ d.o.o. za 2019. godinu 
 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 
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TOČKA 14. 
Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće  

TD ODVODNJA POREČ d.o.o. za 2019. godinu 
 

 

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, sa 9 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
 

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

TD ODVODNJA POREČ d.o.o. za 2019. godinu 
 

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

 

 

TOČKA 15. 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju 
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci 

 

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

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 9 

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

O D L U K U  

o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju 
 

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

 

TOČKA 16. 
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o oslobođenju od plaćanja  

poreza na korištenje javnih površina 
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci 
 

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

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 9 

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

O D L U K U  

o stavljanju izvan snage Odluke o oslobođenju od plaćanja poreza  
na korištenje javnih površina 

 

(Odluka je priložena zapisniku i njegov je sastavni dio). 
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TOČKA 17. 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente na području Grada 

Poreča – Parenzo 
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci 
 

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

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 9 

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

O D L U K U  

o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente na području Grada Poreča 

– Parenzo 
 

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

TOČKA 18. 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 1175/2 

k.o. Poreč 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci 
 

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

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 9 

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

O D L U K U  
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 1175/2 k.o. 

Poreč 
 

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

_._ 
 

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

nazočnima na odazivu i sudjelovanju u radu. 

 

 Sjednica je zaključena u 18,30 sati.  
 
  

 

Zapisnik vodila                                                                      Predsjednik Gradskog vijeća 
Anita Radešić                                Adriano Jakus 
 


