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ZAPISNIK 

 

s 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo  održane u četvrtak 03. 

prosinca 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, Marino Poropat, pročelnik Upravnog odjela za 

komunalni sustav, Vesna Kordić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, 

Damir Hrvatin, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,  

Đulijano Petrović, pročelnik Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom, Darko 

Saftić, pročelnik Upravnog odjela za financije, Nataša Simolelli, pročelnica Upravnog odjela 

za prostorno uređenje i gradnju, Anita Sijerković Radin, ravnateljica OŠ Finida, Rudolf 

Vrbanec, direktor Caminus j.d.o.o. Varaždin, 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 

epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne 

epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19  putem 

okupljanja („Narodne novine“ broj 131/20), Odluke o nužnoj mjeri obaveznog korištenja 

maski za lice ili medicinskih maski („Narodne novine“ broj 111/20), Preporuke  Hrvatskog 

zavoda za javno zdravstvo za korištenje maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski od 17. 

10. 2020. godine, Preporuka 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  i ostalih 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 

10 od ukupno 17 vijećnika i to: 
 

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

Azeglio Picco 6. Dean Pauletić, 7. Dejvid Lakošeljac 8. Zoran Rabar, 9. Mario Ritoša  i 

10. Roland Kosinožić. 
 

 Odsutni su vijećnici:  1. Dolores Ghersinich, 2. Goran Gašparac, 3. Vladimir Sladonja, 

4. Dražen Prgić, 5. Maurizio Zennaro, 6. Emanuel Rudan, i 7. Idris Sulejmani.  

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
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Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Vijeća je predložio da se prijeđe na 

utvrđivanje dnevnog reda u skladu s dostavljenim prijedlogom.  

Napomenuo je da je ovaj prijedlog dnevnog reda dopunjen u odnosu na prethodni s 

dvije nove točke vezane za imenovanje novog člana Gradskog vijeća, iz razloga što je 

dosadašnji član Gradskog vijeća Kristijan Žužić podnio zahtjev za mirovanje mandata, te će 

ga za vrijeme mirovanja mandata zamjenjivati gospodin Roland Kosinožić, kandidat s 

kandidacijske liste IDS-a.  

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 (10 

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. Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća 

2. Svečana prisega novog člana Gradskog vijeća 

3. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije 

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Finida za 2019. godinu 

5. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. 

godinu – I. čitanje   

6. Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2021. godinu u: 

-  predškolskom odgoju i obrazovanju, 

-  obrazovanju,  

-  kulturi, 
-  sportu, 

-  zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

-  socijalnoj skrbi 

- I. čitanje 

7. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – I. čitanje 

8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – I. čitanje 

9. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na k.č.br. 

6015 k.o.Poreč 

10. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča – 

Parenzo za 2021. godinu 

11. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na 

području Grada Poreča – Parenzo za razdoblje od 2021.-2023. godine 

12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake 

k.č. 4680/21 k.o. Poreč 

13. Odluka o sklapanju sudske nagodbe s Mariom Zuliani iz Poreča o naknadi za 

oduzeto građevinsko zemljište 

14. Odluka o sklapanju vansudske nagodbe s Gian Marcom Biasi iz Poreča o 

naknadi za oduzeto građevinsko zemljište  

15. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča – Parenzo 

16. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika  

17. Odluka o prihvaćanju Aneksa I. Sporazuma o osnivanju javne vatrogasne 

postrojbe „Centar za zaštitu od požara Poreč“.  
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TOČKA 1. 

Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća 

 

 Predsjednik Vijeća Adriano Jakus  pročitao je Izvješće Mandatne komisije kojim je 

utvrđeno da je Kristijan Žužić, koji je izabran za člana Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo 

na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine, putem gradske Pisarnice dana 2.12.2020. 

godine, dostavio predsjedniku Gradskog vijeća zahtjev kojim stavlja na mirovanje svoj 

mandat člana Gradskog vijeća iz osobnih razloga. 

 Sukladno odredbama  Članka 79. Zakona o lokalnim izborima Mandatna komisija 

utvrđuje da s danom 02.12.2020. godine počinje mirovanje vijećničkog mandata Kristijanu 

Žužiću, a prema dostavljenoj suglasnosti IDS-a Poreč, zamijenit će ga Roland Kosinožić, 

kandidat pod rednim brojem 13. s iste liste, koji s 03.12.2020. godine započinje obavljanje 

vijećničke dužnosti. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po prezentiranom izvješću. 

 

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

stavio na glasanje, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 10 glasova 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

 1. Prihvaća se izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo 

kojim se utvrđuje da: 

 -  s danom 02.12.2020. godine, počinje mirovanje vijećničkog mandata Kristijanu 

Žužiću, izabranom za  člana Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo s kandidacijske liste IDS-

a na izborima održanim 21.05.2017.  godine, a  

 - s danom 03.12.2020. godine počinje obavljanje vijećničke dužnosti Rolandu 

Kosinožiću, kandidatu pod rednim brojem 13. iste kandidacijske liste, s osnova zamjenjivanja 

Kristijana Žužića.  

 

 2. Sukladno točci 1. ovog Zaključka izvršit će se izmjene u evidencijama vijećnika 

Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo.  

 

TOČKA 2. 

Svečana prisega novog člana Gradskog vijeća 

 

 Predsjednik Vijeća Adriano Jakus  je sukladno članku 7. Poslovnika o radu Gradskog 

vijeća Grada Poreča pročitao tekst svečane prisege koji glasi: 

 

 "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." 
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 Nakon toga je, na poziv predsjednika Vijeća, vijećnik Roland Kosinožić izgovorio 

riječ "PRISEŽEM", te vlastoručno potpisao tekst prisege. 

 

(Svečana prisega sastavni je dio priloga zapisnika) 

 

TOČKA 3. 

Vijećnička pitanja, odgovori i informacije 
 

 1. Eugen Stanissa iznio je sljedeću inicijativu: 

 „ Sukladno zaključcima Mjesnog odbora Mate Balota, a s ciljem unapređenja 

komunalne infrastrukture Grada Poreča-Parenzo, dajem inicijativu za pokretanje postupka  

uređenja glavne pristupne prometnice koja vodi u naselje St. Vergotini. 

 Naime, donošenjem urbanističkog plana stvoreni su uvjeti za daljnji razvoj navedenog 

naselja. Naselje je to koje se od proteka roka donošenja urbanističkog plana pa sve do danas 

konstantno razvija i time posljedično povećava kako broj vozila tako i pješaka koji prometuju 

po jedinoj pristupnoj cesti koja vodi u naselje- 

 Prvi korak ka uređenju iste je pokretanje projektiranja, odnosno ishođenje lokacijske 

dozvole za uređenje navedene prometnice prema uvjetima i presjeku kako je to definirano u  

važećem urbanističkom planu. 

 Također, Mjesni odbor če putem svojih predstavnika preuzeti zadaću upoznavanja i 

motiviranja vlasnika ne bi li se u što većoj mjeri skratio postupak rješavanja imovinsko 

pravnih odnosa. 

 Temeljem prethodno navedenog, tražim pokretanje postupka u najkraćem mogućem 

roku, te obavještavanje Mjesnog odbora o početku istog.” 

 

 Predsjednik Vijeća, predložio je da se inicijativa prihvati i uputi u proceduru u 

nadležni Upravni odjel za komunalni sustav. 
  
 (Inicijativa vijećnika upućena je Upravnom odjelu za komunalni sustavu, dopisom KLASA: 

011-01/19-01/117,  URBROJ: 2167/01-09/01-19-1) 
 

 2. Zoran Rabar, postavio je sljedeće pitanje: 

 „ Zanima me kada možemo očekivati da se Porečka zaobilaznica D75 opet osvijetli?” 
  

 Gradonačelnik Loris Peršurić, odgovorio je na postavljeno pitanje naglasivši kako je 

došlo vrijeme da se upali rasvjeta na sjevernom dijelu zaobilaznice. Izmjenom oko 1100 

rasvjetnih tijela na području Grada Poreča ostvaruje se ušteda od oko 76” i upravo su se iz te 

uštede stekli uvjeti da se čak i u ovoj krizi može upaliti i taj dio zaobilaznice. To bi se 

realiziralo odmah nakon rješavanja određenih tehničkih nedostataka, a planira se u drugom 

dijelu mjeseca prosinca. 

 

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

sat. 

 

 

TOČKA 4. 

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

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

prezentirala je ravnateljica Anita Sijerković Radin.  
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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 Odluku o prihvaćanju prezentiranog izvješća, nakon čega je konstatirao da je 

Gradsko vijeće jednoglasno, s 10 glasova ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH 

glasova, donijelo 

 

O D L U K U  

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

 Osnovne škole Finida za 2019. godinu 
 

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

 

 Predsjednik Vijeća Adriano Jakus  je predložio da se za naredne točke dnevnog reda 

(točka 5., 6., 7. i 8.) najprije iznesu obrazloženja, budući da su prijedlozi programa javnih 

potreba u društvenim djelatnostima i programa iz komunalnog sustava sastavni dio prijedloga 

Proračuna, a da se nakon toga provede rasprava i glasovanje.  
  

 Prijedlog su vijećnici jednoglasno prihvatili. 
 

 

TOČKE 5., 6., 7. i 8.  

 Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. i projekcije za2022. i 2023. godinu - I. 

čitanje 

 Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2021. godinu  

- predškolskom odgoju i obrazovanju, 

- obrazovanju,  

- kulturi, 

- sportu i rekreaciji, 

- zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i 

- socijalnoj skrbi 
 - I. čitanje 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
- I. čitanje 

 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

- I. čitanje 

 

 Detaljno obrazloženje uz prijedlog I. čitanja Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. 

i projekcije za 2022. i 2023. godinu, prezentirao je pročelnik Upravnog odjela za financije 

Darko Saftić, u skladu s dostavljenim materijalom, koji je priložen i čini sastavni dio je 

konačnog zapisnika s ove sjednice Gradskog vijeća. 

 Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu 

zaštitu Vesna Kordić, prezentirala je prijedlog I. čitanja programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima za 2021. godinu, dok je prijedlog I. čitanja programa za 2021. 

godinu iz domene komunalnog sustava prezentirao pročelnik Upravnog odjela za komunalni 

sustav Marino Poropat,  
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 Osvrt na prijedlog Proračuna iznio je  i Gradonačelnik Loris Peršurić: 

 „ Zahvalio bih se pročelnicima na prezentiranim prijedlozima proračuna. Ujedno 

izražavam žaljenje da prilikom razmatranja ovako bitnog dokumenta nema niti jednog 

oporbenog vijećnika.  Složit ćete se svi sa mnom, nakon ovakve 2020. godine, bilo je 

zahtjevno posložiti proračun za godinu pred nama. Ali ono glavno što nas je vodilo jesu 

potrebe građana, daljnje razvijanje grada i optimizam. Kako bi što bolje obuhvatili potrebe 

građana i mjesnih odbora, po prvi puta provedena su javna savjetovanja za proračun, kao i 

konzultacije sa svim mjesnim odbori. Nakon ovakve neizvjesne godine, slaganje proračuna s 

toliko nepoznanica bio je zaista zahtjevan i težak posao.  Mi smo odlučili napraviti 

optimističan, realan, odgovoran i razvojan proračun u svim svojim segmentima jer je Poreč 

uvijek tako funkcionirao i napredovao. Rezultate razvojnih proračuna vidimo i danas, grad se 

razvija i u samo nekoliko godina realizirao je projekte koji se negdje ne ostvare u nekoliko 

desetljeća (dvije škole, vrtić, gradska riva, projekt odvodnje i dr,). To je naša vizija Poreča i 

za budućnost – grad koji ide naprijed., rekao je gradonačelnik, napomenuvši kako je, posebno 

u 2020. godini, pokazalo se od kolike je važno odgovorno poslovanje grada. Likvidni smo, 

podmirujemo redovno sve svoje obaveze, a kroz racionalno i odgovorno vođenje grada te 

ostvarenje velikih ušteda kroz smanjenje kamata, osigurali smo funkcioniranje i u ovoj godini 

kad smo zabilježili veliki pad prihoda. 

 S jednako odgovornim pristupom nastavljamo i dalje, i u godini pred nama. Upravo se 

zato nije išlo u velike izmjene socijalnog programa, dapače, u mnogim smo segmentima i 

povećali davanja jer i dalje želimo provoditi politiku pomoći o svim generacijama – od 

rođenja do duboke starosti. po kojem je Poreč i prepoznat kao jedan od gradova s 

najkvalitetnijim socijalnim programima uzemlji. Također, veliku komponentu čini i razvojni 

dio proračuna jer planirani projekti predviđaju rješavanje infrastrukturnih, prometnih i 

društvenih pitanja. Tu bih istaknuo bih izgradnju trećeg vrtića u tri godine i subvencije za 

kupovinu stana za porečke obitelji, održavanje izdvajanja za studentske i učeničke stipendije, 

sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike, nadstandardi u 

zdravstvu.  

 Zatim, u komunalnom dijelu svake se godine značajno ulaže u infrastrukturu, posebno 

se ističu projekti u prometnoj infrastrukturi i to – dovršetak uređenja Creske ulice i 

biciklističke staze (Parenzana), potom obnova nekadašnje D75 prometnice na potezu od 

LaCopa do Parensa uz rješavanje raskrižja kod Doma zdravlja, potom izgradnja prometnice 

na Facinki za rasterećenje postojeće prometne infrastrukture, kao i probijanje nove ceste koja 

će spajati Ulicu Mate Vlašića i Vukovarsku, čime će Facinka dobiti alternativnu prometnicu 

te će se smanjiti pritisak na porečku zaobilaznicu. Sve su to ujedno i preduvjeti za razvijanje 

poduzetničkih zona i stvaranje novih radnih mjesta. 

 Tu su i ostala infrastrukturna uređenja poput asfaltiranja prometnica, nogostupa, 

izgradnje dječjih igrališta, postavljanje preko 1100 novih rasvjetnih tijela itd. 

Proračun za 2021. previđa sredstva za izgradnju novog, modernog nogometnog kampusa. 

Projekt se planira izvesti na području iznad Žatike, a njime će koristiti NK Jadran Poreč kao i 

Sportske zajednice Grada Poreča, kao i veliki broj sportaša, posebno djece, te će se dobiti 

moderan prostor za treniranje i slobodne aktivnosti. Taj je projekt ujedno i stvaranje 

potrebne infrastrukture za organiziranje priprema profesionalnih klubova na međunarodnoj 

razini. Ovih dana je smo projekt prijavili na jedan natječaj Ministarstva turizma kao i na 

sufinanciranje od strane Hrvatskog nogometnog saveza. 

 Moram spomenuti da ostajemo Grad bez prireza i nastavljamo podržavati 

gospodarstvo, raditi na procesima digitalizacije gradske uprave i povećanja transparentnosti. 

Nastavljamo s projektom obnove starogradske jezgre. Do sada su dovršene dvije faze 

uređenja gradske rive u potezu od hotela Palazzo do nekadašnje gradske kavane, a između 
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ostalog iduće godine planiramo nastaviti sa sufinanciranjem obnova zgrada (pročelja i 

krovova) u starogradskoj jezgri, a nastavit će se i s projektiranjem obnove trga Marafor. 

 U planu je dovršetak projekta navodnjavanja u poljoprivredi. Dovršava se i Program 

upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem i razne druge potpore u poljoprivredi  

Posebna stavka u proračunu su  EU projekti.  Ove godine, kroz prijave moguće nam je 

ostvariti financiranje za ukupno 50-tak  projekata financiranih iz fondova EU. Kao financijski 

najznačajniji ističu se projekt STREAM – nabava opreme za naše vatrogasce, potom 

dovršenje projekta odvodnje EU Projekt Poreč i otvaranje pročistača, a tu je i razvijanje pilot 

projekta javnog prijevoza s elektro-busom, koji je već nabavljen a već će na sljedećoj sjednici 

Vijeća biti predložena odluka o namjeri davanja koncesije. Posebno se ističe EU projekt 

Dostojanstveno starenje, koji bismo s Domom za starije i nemoćne provodili po svim mjesnim 

odborima kroz uređenje dnevnih boravaka za umirovljenike, uz dodatno zapošljavanje 

njegovatelja, nabavu opreme i razvijanje programa 

 Za kraj, još jednom podvlačim – naša vizija Poreča za budućnost je Grad koji ide 

naprijed. Spremno ćemo se prilagoditi svim uvjetima i situacijama pred nama, i dalje ćemo 

dogovorno raditi za naš Grad, da to bude siguran, razvojan i socijalno osjetljiv Grad prema 

svim generacijama a posebno onim najranjivijim. zahvaljujem se svima koji su radili na 

kreiranju ovog proračuna, vijećnicima, pročelnicima, radnim tijelima, ustanovama i dr. 

sudionicima. 

 Nastojat će se pri razmatranju amandmana podržati sve kvalitetne, realne i korektne 

prijedloge, u granicama naših mogućnosti, a sve za dobrobit Grada Poreča i svih naših 

građana.“ 

 

 Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu po prezentiranim materijalima. 

Budući da se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća je 

upoznao vijećnike s načinom i rokovima za predaju amandmana na prijedlog proračuna, te je 

stavio na glasanje predloženi zaključak, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće 

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

sljedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 1. Rasprava o donošenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i 

Projekcije  za 2022. i 2023. godinu, provesti će se u dva čitanja. 

 2. Radi pravodobnog donošenja Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i 

Projekcije za 2022. i 2023. godinu, određuje se rok za podnošenje amandmana od 5 dana od 

sjednice Gradskog vijeća, odnosno zaključno do 08.12.2020. godine, do 15,00 sati, predajom 

amandmana u Gradsku pisarnicu. 

 Iznimno, amandman koji je podnesen do kraja rasprave na sjednici Vijeća o konačnom 

prijedlogu akta, postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne 

glasuje ako ga je podnio Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj akta. 

 Prilikom podnošenja amandmana potrebno je voditi računa o sljedećem: 

 U tijeku rasprave o prijedlogu proračuna podneseni se amandmani kojima se predlaže 

povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom 

proračuna mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih 

rashoda i izdataka.  

 Amandmani ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret dodatnog zaduživanja.  
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 Amandmani koji predlažu povećanje tekuće potrošnje (tekućih rashoda) ne smiju biti 

na teret kapitalnih rashoda tj. u amandmanima trebaju se sučeljavati istovrsni rashodi. 

Ne smije se povećavati tekuća potrošnja na teret prihoda od prodaje imovine. 

 Amandmanima se ne smiju smanjivati ili povećavati rashodi proračunskih korisnika 

kojima su izvori financiranja drugi subjekti (državni, županijski i općinski proračuni) i 

vlastiti prihodi, a koje su pozicije posebno iskazane po izvorima u Posebnom dijelu 

Proračuna. 

 Amandmani moraju biti podnijeti  po istim izvorima prihoda (tj. primjerice nije 

moguće podnijeti amandman povećanja rashoda gdje je izvor prihoda od prodaje 

zemljišta, a smanjenje rashoda gdje je izvor prihod od poreza ili komunalna naknada 

tj. oba rashoda moraju imati iste izvore prihoda). 

 

TOČKA 9. 

Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra 

 na k.č.br. 6015 k.o.Poreč 

 

Prijedlog Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na k.č.br.  

6015 k.o.Poreč, prezentirao je pročelnik Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom 

Đulijano Petrović. 

 Tijekom obrazlaganja predložene odluke iznio je da je pravni temelj za njezino 

donošenje propisan člankom 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 

158/03, 100/04, 141/06, 38/09), kojim je definirana posebna upotreba pomorskog dobra. 

Istom se smatra gradnja na pomorskom dobru građevina i drugih objekata infrastrukture 

(ceste, pruge, vodovodna, kanalizacijska, energetska, telefonska mreža i sl.), građevine i drugi 

objekti za potrebe obrane, unutarnjih poslova, regulaciju rijeka i drugih sličnih 

infrastrukturnih objekata.  Odluku o koncesiji za posebnu upotrebu u smislu stavka 1. ovoga 

članka za objekte državnog značaja donosi Vlada Republike Hrvatske, a odluku o koncesiji za 

posebnu upotrebu u smislu stavka 1. ovoga članka za objekte županijskog značaja donosi 

županijsko poglavarstvo, dok  za objekte lokalnog značaja odluku donosi općinsko ili gradsko 

vijeće. Na temelju članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom 

dobru (NN 23/04), rok za koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra za objekte 

lokalnog značaja je 20 godina. 

 ISTARSKI VODOVOD d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode Buzet, obratio se 

Gradu Poreču-Parenzo sa zahtjevom za izdavanje koncesije za posebnu upotrebu i to za 

izgradnju/rekonstrukciju vodovodnog ogranka “Obala Nikole Tesle u Poreču“.    

 Budući da dio predviđene trase vodova prolazi izvan lučkog područja, za davanje 

koncesije nadležan je Grad Poreč-Parenzo, kao jedinica JLS. Izdavanjem koncesije na 

nekretnini upisanoj kao pomorsko dobro, rješavaju se imovinsko pravni odnosi nekretnine na 

kojoj  će se graditi infrastrukturni objekti lokalnog značaja.  

 Predloženom Odlukom određuje se način vršenja koncesije i rok koncesije na 

predmetnoj nekretnini, a donošenjem iste omogućiti će se sklapanje   Ugovora o koncesiji i 

upis prava koncesije u zemljišnoj knjizi na dijelu  predmetne nekretnine u korist 

ISTARSKOG VODOVODA d.o.o. BUZET. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

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

stavio na glasanje, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, s 10 glasova 

ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
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O D L U K U  

o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra 

 na k.č.br. 6015 k.o.Poreč 

 

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

 

TOČKA 10. 
Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo  

za 2021. godinu 
 

 Pročelnik Đulijano Petrović, prezentirao je prijedlog Plana davanja koncesija na 

pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu, u skladu s tekstom 

koji čini sastavni dio priloga konačnog zapisnika s ove sjednice Gradskog vijeća.  

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženom Planu. 

 

Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na glasanje predloženi 

Plan, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, s 10 glasova ZA, bez 

glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  

 

PLAN 

davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo  
za 2021. godinu 

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

 

TOČKA 11. 
Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada 

Poreča-Parenzo za razdoblje 2021. – 2023. godine 
 

 Pročelnik Đulijano Petrović, prezentirao je prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) 

plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 

2021. do 2023. godine, u skladu s tekstom koji čini sastavni dio priloga konačnog zapisnika s 

ove sjednice Gradskog vijeća.  

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženom planu. 

 

Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je stavio na glasanje predloženi 

srednjoročni plan, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, s 10 glasova 

ZA, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  

 

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN 

davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo  
za razdoblje 2021.- 2023. godine 

 

(Srednjoročni plan je priložen zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

TOČKA 12. 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini  

oznake k.č. 4680/21 k.o. Poreč 
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 Pročelnik Đulijano Petrović, prezentirao je prijedlog Odluke o ukidanju statusa 

javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 4680/21 k.o. Poreč. 

 Tijekom obrazlaganja predložene odluke iznio je da je predmetna upisana je u 

zemljišno knjižni uložak za k.o. Poreč kao javno dobro. Prema odredbi članka 35. stavka 2. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ovlasti za raspolaganje, upravljanje i 

korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određena propisom o ustrojstvu 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije 

određeno. 

 Prema članku 35. stavku 3. Zakona o vlasništvu namjenu stvari u vlasništvu Republike 

Hrvatske određuje zakon ili državno tijelo koje je za to nadležno na temelju zakona, dok će se 

prema članku 35. stavku 8. istog zakona na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave i 

jedinica područne (regionalne) samouprave na odgovarajući način primjenjivati pravila o 

vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno zakonom, niti proizlazi iz naravi 

tih osoba. 

 Tijelo nadležno za određivanje namjene nekretnine oznake k.č. 4680/21 upisane u zk 

uložak broj 5477 za k.o. Poreč, u konkretnom slučaju Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo, 

donijelo je 2018. godine Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja 

Poreč-Jug, kojom je odredilo namjenu predmetne nekretnine na način da ona nije javno dobro, 

već joj je određena stambena namjena. 

 Obzirom da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već zemljište 

koje se koristi kao okućnica, te da je Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

stambenog naselja Poreč-Jug („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 12/2018) na 

predmetnoj nekretnini određena stambena namjena, potrebno je predmetnoj nekretnini ukinuti 

status javnog dobra u općoj uporabi, pa se slijedom navedenog Gradskom vijeću Grada 

Poreča-Parenzo predlaže donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

na predmetnoj nekretnini. Temeljem donesene Odluke, Općinski sud u Pazinu, 

Zemljišnoknjižni odjel Poreč-Parenzo, izvršit će na predmetnoj nekretnini brisanje statusa 

javnog dobra i upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Poreča-Parenzo. 
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj je istu stavio na glasanje, nakon 

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

bez SUZDRŽANIH glasova, donijelo  

 

O D L U K U 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini  

oznake k.č. 4680/21 k.o. Poreč 

 

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

 

TOČKA 13. i TOČKA 14. 

Odluka o sklapanju sudske nagodbe s Mariom Zuliani iz Poreča  

o naknadi za oduzeto građevinsko zemljište 

i 

Odluka o sklapanju vansudske nagodbe s Gian Marcom Biasi iz Poreča  

o naknadi za oduzeto građevinsko zemljište 
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 Pročelnik Đulijano Petrović, prezentirao je prijedlog Odluke o sklapanju sudske 

nagodbe s Mariom Zuliani iz Poreča o naknadi za oduzeto građevinsko zemljište. 

 Tijekom obrazlaganja predložene Odluke iznio je da je Grad Poreč-Parenzo 2005. s 

Mariom Zuliani i sada pok. Antoniom Biasi sklopio Sporazum o naknadi za oduzeto zemljište  

te da po istom Sporazumu isti  nisu u potpunosti namireni. Maria Zuliani je 13. lipnja 2019. 

godine protiv Grada Poreča-Parenzo pokrenula parnični postupak pri Općinskom sudu u 

Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, radi isplate iznosa od 2.481.958,465 kn. Preostali 

dug Grada Poreča-Parenzo prema Marii Zuliani, temeljem  prethodno navedenog Sporazuma 

iznosi 2.481.958,46 kn, a sudski troškovi tužiteljice iznose 90.000 kn plus PDV. 

Na ime naknade za preostalo oduzeto zemljište, Grad Poreč-Parenzo bi dodijelio u vlasništvo 

Marii Zuliani dio k.č.br. 1966/1 k.o.Poreč, površine 2.043 m2 i dio k.č.br. 1983/7 k.o. Poreč, 

površine 2 m2, ukupne vrijednosti 2.482.036,95 kn (procijenjena vrijednost po m2 iznosi 

1.213,71 kn). Donošenjem predložene odluke, omogućiti će se sklapanje  sudske nagodbe, 

kojom će se u potpunosti namiriti potraživanje Marie Zuliani iz Poreča, po osnovi naknade za 

oduzeto zemljište od strane nekadašnje Općine Poreč, čiji je pravni slijednik Grad Poreč-

Parenzo. 

 Nadalje, vezano za prijedlog Odluke o sklapanju vansudske nagodbe s Gian Marcom 

Biasi iz Poreča o naknadi za oduzeto građevinsko zemljište, koja se nadovezuje na prethodnu 

odluku, iznio je da je Gian Marco Biasi jedini nasljednik iza pok. Antonia Biasi. Preostali dug 

Grada Poreča-Parenzo prema Gian Marcu Biasi, temeljem  prethodno navedenog Sporazuma 

iznosi 2.481.958,46 kn. Na ime naknade za preostalo oduzeto zemljište, Grad Poreč-Parenzo 

bi dodijelio u vlasništvo Gian Marcu Biasi k.č.br. 1868/8, ukupne vrijednosti 753.561,00 kn, 

k.č.br. 1868/7 ukupne vrijednosti 762.306,00 kn i k.č.br. 1868/4 ukupne vrijednosti 

797.430,00 kn, sve k.o. Poreč, odnosno sveukupne vrijednosti 2.313.297,00 kn. Ukupnu 

vrijednost nekretnine čini  procijenjena vrijednost po m2, koja  iznosi 748,48 kn, plus 

vrijednost projektne dokumentacije, komunalni doprinos i vodni doprinos. Razliku u 

vrijednosti nekretnina u iznosu od 168.661,46 kn, Grad Poreč- Parenzo, će isplatiti  Gian 

Marcu Biasi u 24 jednake mjesečne rate. Donošenjem predložene Odluke, omogućiti će se 

sklapanje  vansudske nagodbe, kojom će se u potpunosti namiriti potraživanje Gian Marca 

Biasi  iz Poreča, po osnovi naknade za oduzeto zemljište od strane nekadašnje Općine Poreč, 

čiji je pravni slijednik Grad Poreč-Parenzo. 

            Sredstva za provođenje predloženih odluka osigurana su u proračunskim  sredstvima  

Grada Poreča-Parenzo za 2020.godinu, odnosno 2021.godinu. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženim odlukama. 

 

 Zoran Rabar, kronološki se osvrnuo na tijek rješavanja predmetnih sporova za 

oduzeta zemljišta i izrazio zadovoljstvo konačnim dogovorom oko namirenja potraživanja. 

 

Nakon rasprave predsjedatelj je predložene odluke stavio na glasanje, nakon čega je 

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

SUZDRŽANIH glasova, donijelo  

 

O D L U K U  

o sklapanju sudske nagodbe s Mariom Zuliani iz Poreča  

o naknadi za oduzeto građevinsko zemljište 

i 
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O D L U K U  

o sklapanju vansudske nagodbe s Gian Marcom Biasi iz Poreča  

o naknadi za oduzeto građevinsko zemljište 

 

(Odluke su priložene zapisniku i njegov su sastavni dio). 

 

TOČKA 15.  

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča – Parenzo 

 

 Pročelnik Marino Poropat, prezentirao je prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti 

na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području 

Grada Poreča – Parenzo. 

 Tijekom obrazlaganja predložene Odluke iznio je da, sukladno odredbama Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu 

djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti, donosi Opće uvjete isporuke komunalne usluge, 

uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.  

 Slijedom toga, isporučitelj komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na 

području Grada Poreča-Parenzo - Caminus j.d.o.o. Varaždin, Janka Jurkovića 5, OIB: 

06221600831, zastupan po direktoru Rudolfu Vrbancu, dostavio je Opće uvjete Upravnom 

odjelu za komunalni sustav Grada Poreča-Parenzo. 

 Općim uvjetima isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova uređuju 

se odnosi između korisnika usluge i isporučitelja usluge, te se utvrđuju uvjeti pružanja 

odnosno korištenja komunalne usluge dimnjačarskih poslova, međusobna prava i obveze 

isporučitelja usluge i korisnika komunalne usluge, kao i način mjerenja, obračuna i plaćanja 

isporučene komunalne usluge dimnjačarskih poslova. 

 S obzirom na činjenicu da, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, 

prethodnu suglasnost na Opće uvjete daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, 

predlaže se Gradskom vijeću Grada Poreč-Parenzo donese Odluku o prethodnoj suglasnosti. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

 Eugen Stanissa, pošto je sada sezona grijanja, a pred godinu dana Caminus j.d.o.o. 

dobio je koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča, zanima ga 

kako ide s čišćenjem s obzirom da je ranije znalo biti dosta problema? 
 

 Rudolf Vrbanec direktor Caminus j.d.o.o. Varaždin odgovorio je da se čišćenje 

redovno odvija, a na dolazak dimnjačara po pozivu stranke čeka se najduže četiri do pet dana. 

Zgrade se redovno održavaju uz prethodnu najavu i obavještavanje stanara. Posebna pažnja 

posvećuje se funkcionalnosti dimnjaka, a tamo gdje se uoči eventualna neispravnost 

dimovodnih kanala i opasnost od  plinova, upozoravaju se stanari i poduzimaju propisane 

mjere. 
 

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

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

SUZDRŽANIH glasova, donijelo  
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O D L U K U  

o prethodnoj suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča – Parenzo 

 

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

 

 

TOČKA 16.  

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  
 

 Pročelnik Darko Saftić, prezentirao je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. 

 Naglasio je da je Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo 2018. godine donijelo je 

Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenicima i namještenicima, usklađenu s 

Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U 

međuvremenu je utvrđena potreba za usklađivanjem koeficijenata sukladno standardnim 

mjerilima za klasifikaciju radnih mjesta i  usklađivanje sa zakonskim propisima o minimalnoj 

plaći. Slijedom toga, potrebno je izvršiti malu korekciju iznosa koeficijenata za manji broj 

radnih mjesta koji se predlažu Odlukom, kako bi se izvršilo usklađivanje koeficijenata 

sukladno standardnim mjerilima za klasifikaciju radnih mjesta, odnosno izvršilo usklađivanje 

sa zakonskim propisima o minimalnoj plaći.  
 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

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

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, s 10 

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

 

O D L U K U  

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 

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

 

TOČKA 17. 

Odluka o prihvaćanju Aneksa I. Sporazuma o osnivanju javne vatrogasne postrojbe 

„Centar za zaštitu od požara Poreč“.  

 

 Pročelnik Darko Saftić, prezentirao je prijedlog Odluke o prihvaćanju Aneksa I. 

Sporazuma o osnivanju javne vatrogasne postrojbe „Centar za zaštitu od požara Poreč“. 

Tijekom obrazlaganja predložene Odluke iznio je da je dana 01.01.2020. godine stupio 

je na snagu novi Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 - u daljnjem tekstu: 

Zakon), a izmijenile su se i pojedine odredbe Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 

76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19). Člankom 122. st. 2. Zakona propisano je da su javne 

vatrogasne postrojbe koje su registrirane kao ustanove sukladno odredbama Zakona o 

ustanovama dužne uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona u roku od 12 mjeseci od 

stupanja na snagu Zakona. Zbog promjena u poslovanju javnih vatrogasnih postrojbi 

temeljem Zakona potrebno je sklopiti Aneks I. Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna 

vatrogasna postrojba „Centar za zaštitu od požara poreč“ kojim se uređuje status i ustrojstvo 
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iste. Također, članak 13. Zakona o ustanovama propisuje da akt o osnivanju mora sadržavati 

odredbe o tijelima ustanove i o upravljanju ustanovom, što je ovim prijedlogom akta 

regulirano. Zakonom su, između ostalog, izmijenjene odredbe koje se tiču Upravnog vijeća, 

koje se sada zove Vatrogasno vijeće, način imenovanja, sastav i broj članova, te način 

obavljanja poslova iz nadležnosti tog tijela sukladno Zakonu. Člankom 34. Zakona 

izmijenjene su odredbe koje uređuju način imenovanja i trajanja mandata zapovjednika javne 

vatrogasne postrojbe, na način da zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu 

suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, imenuje i razrješava Gradonačelnik/ica 

Grada Poreča, na mandat od 5 (pet) godina, na temelju javnog natječaja dok zamjenika i 

pomoćnike zapovjednika imenuje i razrješava zapovjednik. 

            Odredbe članka 8. stavka 1. Zakona o ustanovama propisuju da je osnivač javne 

ustanove iz članka 7. stavka 1. točke 2. i 3. Zakona o ustanovama dužan zatražiti prethodnu 

ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom od tijela državne uprave u čijem djelokrugu 

je djelatnost javne ustanove u osnivanju.  

            Sukladno navedenom i odredbama Zakona o vatrogastvu sačinjen je tekst prijedloga 

Aneksa I. Sporazuma o osnivanju, te se Gradskom vijeću predlaže donošenje Odluke o 

prihvaćanju istog, a sve u cilju usklađivanja akata s važećim propisima radi osiguranja uvjeta 

za daljnje uspješno djelovanje JVP CZP Poreč kao i u dosadašnjem razdoblju. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu po predloženoj Odluci. 

 

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

glasanje predloženu Odluku, nakon čega je konstatirao da je Gradsko vijeće jednoglasno, s 10 

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

 

O D L U K U  

o prihvaćanju Aneksa I. Sporazuma o osnivanju javne vatrogasne postrojbe „Centar za 

zaštitu od požara 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 20,00 sati.  

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Radešić                                Adriano Jakus 


