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GRAD POREČ 
I Gradsko vijeće 
 

33. 
 
 Na temelju članka 40. Statuta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 
2/98 i 3/01) i članka 125. stavka 4. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča 
("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 6/94) Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici 
održanoj 25. srpnja 2001. godine, donosi 
 

O D L U K U 
 

o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije  
Gradskog vijeća Grada Poreča 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom se Lino Dobrila razrješava funkcije člana Mandatne komisije 
Gradskog vijeća Grada Poreča zbog stavljanja mandata člana Gradskog vijeća u mirovanje. 
 

Za člana Mandatne komisije umjesto Lina Dobrile izabire se Snježana Mekota. 
 

Članak 2. 
 

 Temeljem Odluke o izboru Mandatne komisije ("Službeni glasnik Grada Poreča", 
broj 6/01) i temeljem članka 1. ove Odluke, konstatira  se ovom Odlukom da su u Mandatnu 
komisiju Gradskog vijeća Grada Poreča izabrani: 
 
 1. Graciano Prekalj, za predsjednika 
 2. Sergio Pavat, za člana, 
 3. Snježana Mekota, za člana. 

 
Članak 3. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku 
Grada Poreča". 
 
Klasa: 011-01/01-01/72 
Ur.Broj: 2167/01-07-01-1 
Poreč, 25. 07. 2001. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA 
 

 PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

Branko Curi ć, v.r. 
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34. 

 
 Na temelju članka 40. Statuta Grada Poreča – pročišćeni tekst (“Službeni glasnik 
Grada Poreča”, broj 2/98 i 3/01), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 25. srpnja 
2001. godine, donijelo je slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Prihvaća se Izvješće o ostvarenju tekuće rezerve Proračuna Grada Poreča za razdoblje 
siječanj – lipanj 2001. godine. 
 
Klasa: 011-01/01-01/77 
Ur.broj: 2167/01-07-01/2 
Poreč, 25. 07. 2001. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA 
 

 PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

Branko Curi ć, v.r. 
 
 

35. 
 

Na temelju članka 40. Statuta Grada Poreča – pročišćeni tekst (“Službeni glasnik 
Grada Poreča”, broj 2/98 i 3/01), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 25. srpnja 
2001. godine, donijelo je slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Prihvaća se Financijsko izvješće Proračuna Grada Poreča za razdoblje siječanj – 
lipanj 2001. godine. 
 
Klasa: 011-01/01-01/79 
Ur.broj: 2167/01-07-01-1 
Poreč, 25. 07. 2001. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA 
 

 PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

Branko Curi ć, v.r. 
 
 

36. 
 

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 92/94) i članka 40. 
Statuta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča", br. 2/98 i 3/01) Gradsko vijeće Grada 
Poreča na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2001. godine, donosi 
 

 
O D L U K U 

o izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Poreča za 2001. godinu 
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Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom se mijenja članak 10. stavak 2. i 3. Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Poreča za 2001. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča br. 7/00) na način odreñen 
daljnjim odredbama. 
 

Članak 2. 
 
 U članku 10. stavak 2. i 3. mijenjaju se tako da glase: 
 
 "O korištenju rezerve Proračuna odlučuje Gradonačelnik na način da pojedinačnim 
zaključkom može raspolagati do najviše 10% odreñenog iznosa utvrñenog godišnjim 
proračunom. 
 
 Gradonačelnik je obvezan svaki mjesec izvjestiti Gradsko poglavarstvo o korištenju 
proračunske rezerve iz stavka 1. ovog članka." 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Poreča". 
 
Klasa: 011-01/01-01/77 
Ur.broj: 2167/01-01-07-3 
Poreč, 25. 07. 2001.  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA 
 
 PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA 
Branko Curi ć, v.r. 

 
 

37.  
 

Temeljem odredbe članka 26. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99 57/00, 129/00 i 59/01), (u daljnjem tekstu: 
Zakon) te članka 40. Statuta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 2/98 i 3/01) 
Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 25. srpnja 2001. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
O UVJETIMA PRIKLJU ČENJA 

NA SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrñuju se uvjeti priključenja vlasnika grañevine (u daljnjem tekstu: 
potrošač) na objekte i ureñaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom (u 
daljnjem tekstu: sustav opskrbe pitkom vodom) na području Grada Poreča (u daljnjem tekstu: 
Grad). 
 Odlukom iz prethodnog stavka utvrñuje se naročito: 
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1. obveza priključenja, 
2. postupak priključenja, 
3. tehničko-tehnološki uvjeti priključenja, 
4. rokovi priključenja,  
5. naknada za priključenje 
6. način plaćanja naknade za priključenje 
7. kaznene odredbe 

 
II. OBVEZA PRIKLJU ČENJA 
 

Članak 2. 
 

 Na području Grada vlasnici grañevina dužni su priključiti grañevinu na sustav 
opskrbe pitkom vodom, kada je takav sustav izgrañen u naselju u kojem se nalazi grañevina, 
odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav.   
  

Članak 3. 
 

 Priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom treba izvesti na način da svaki posebni 
dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, i sl.) odnosno 
svaki pojedinačni potrošač ima ugrañen poseban ureñaj za mjerenje potrošnje vode. 
 
 Vlasnik posebnog dijela zgrade koji je već legalno priključen na sustav opskrbe 
pitkom vodom putem zajedničkog ureñaja (vodomjera) za mjerenje potrošnje vode više 
pojedinačnih potrošača, može zatražiti ugradnju posebnog ureñaja za mjerenje potrošnje vode 
(sekundarni vodomjer) na svoj trošak, ukoliko isporučitelj iz članka 4. ove Odluke utvrdi da 
tehničko-tehnološki uvjeti to omogućuju. Za ugradnju posebnog vodomjera ne plaća se 
naknada za priključenje.   
 
III. POSTUPAK PRIKLJU ČENJA 
 

Članak 4. 
 

 Vlasnik, odnosno korisnik grañevine podnosi zahtjev za priključenje na sustav 
opskrbe pitkom vodom Trgovačkom društvu "Istarski vodovod" d.o.o. Buzet (u daljnjem 
tekstu: Vodovod) koje obavlja komunalnu djelatnost opskrbu pitkom vodom na području 
Grada. 
 
 Grad ovlašćuje Vodovod da donese rješenje o odobravanju priključenja pojedine 
grañevine na sustav opskrbe pitkom vodom i o naknadi za priključenje. Naknada za 
priključenje je prihod proračuna Grada Poreča. Potrošač naknadu uplaćuje na žiro račun 
Istarskog vodovoda, a Vodovod sve uplaćene naknade za priključenje kvartalno prebacuje na 
žiro račun gradskog proračuna. 
 
 Vodovod može odbiti zahtjev vlasnika grañevine za priključenje na sustav opskrbe 
pitkom vodom, samo ako ne postoje tehnički uvjeti za isto. 
 

Članak 5. 
 
 Grañevina u kojoj se pitkom vodom opskrbljuju različite kategorije potrošača mora 
biti priključena na posebni vodovodni priključak za svaku kategoriju potrošača odnosno 
namjenski dio prostora. 
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IV. TEHNI ČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJU ČENJA 
 

Članak 6. 
 
 Pod priključenjem grañevine na sustav opskrbe pitkom vodom podrazumijeva se 
spajanje instalacije grañevine s vodoopskrbnim sustavom, putem vodovodnog priključka. 
 
 U slučaju proširenja vodovodne instalacije potrošača u kategoriji «domaćinstvo», 
plaćaju se samo eventualni troškovi vezani uz izvedbu priključka, a ne i naknada za 
priključenje.  
 

U slučaju promjene kategorije potrošača (iz kategorije «domaćinstvo» u «ostali 
potrošači»), plaća se naknada za priključenje koju čini razlika izmeñu već plaćene naknade i 
iznosa koji treba platiti prema ovoj Odluci, pri čemu se potrošaču priznaje iznos naknade koji 
se plaća za kategoriju «domaćinstvo». 
 

Članak 7. 
 
 Vodovodni priključak potrošača sastoji se u pravilu od priključne obujmice ili 
navrtnog zasuna, spojnog cjevnog voda, vodomjera, odnosno glavnog vodomjera s 
pripadajućim plombama Vodovoda i Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, ventila i 
drugih armatura koje se ugrañuju prije i poslije vodomjera radi pravilnog trajnijeg rada 
vodomjera, a izvodi ga i održava Vodovod. 
 
 Plombe iz stavka 1. ovog članak imaju važnost službenog pečata i znaka, a njihovo 
neovlašteno skidanje ili povreda, predstavlja kazneno djelo temeljem Kaznenog zakona 
Republike Hrvatske. 
 
 Vodovodni priključak je dugotrajna imovina Vodovoda. 
 

Članak 8. 
 

 Priključak se odobrava kao: 
1. stalni priključak 
2. privremeni priključak 

 
Članak 9. 

 
 Stalni priključak izvodi sa kao trajno rješenje vodoopskrbe pitkom vodom. 
 
 S obzirom na potrebe grañevine priključak može biti: 

1. vodovodni priključak za sanitarnu vodu u stambenim i drugim grañevinama,  
2. vodovodni priključak za sanitarnu i tehnološku vodu u poslovnim grañevinama, 
3. vodovodni priključak za protupožarne potrebe. 

 
Članak 10. 

 
 Privremeni priključak odobrava se ako razvodna mreža u naselju nije izgrañena, pa se 
priključak odobrava na odreñeno vrijeme od šest (6) mjeseci. 
 

Privremenim priključkom smatra se i gradilišni priključak potreban za izgradnju 
grañevina, te privremenih i prenosivih objekata. 
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Članak 11. 
 

 Isporučitelj će odbiti priključenje grañevine na sustav opskrbe pitkom vodom u 
slijedećim slučajevima: 
 

1. ako grañevina nema grañevinske dozvole, 
2. ako prethodno nije proveden postupak odreñen odredbama ove Odluke 
3. ako za priključenje ne postoje tehničke mogućnosti, 
4. ako bi se traženim priključenjem narušila kvaliteta vodoopskrbe postojećih 
    potrošača. 

 
Članak 12. 

 
 Priključenje grañevine na sustav opskrbe pitkom vodom izvest će se pod slijedećim 
tehničko-tehnološkim uvjetima: 

1. priključak mora imati svoje vlastito posebno ili zajedničko okno za ugradnju 
vodomjera, prema uvjetima Vodovoda 

2. vodovodni priključak se polaže na lako pristupačnom mjestu prema utvrñenim 
uvjetima i suglasnoti Vodovoda 

3. vodovodne priključke treba u pravilu izvoditi okomito na os cjevovoda, 
4. kućne spojnice - ogrlice ne smiju slabiti poprečni presjek cijevi, niti se smiju 

postavljati na manjem mañusobnom razmaku od 5,00 m, 
5. ispred i iza vodomjera obavezno predvidjeti usmjerivač ulaza - ravnu dionicu 

cjevovoda (ulaznu i izlaznu) prema naputku proizvoñača vodomjera, 
6. minimalni presjek vodovodnog priključka odeñuje se na temelju hidraluličnog 

proračuna i u pravilu ne može biti manji od profila 25 mm, 
7. najmanja dubina vodovodnog priključka je 0,60 m i zavisi o mjestu i presjeku 

priključka. Dubinu vodovodnog priključka odreñuje Vodovod, 
8. križanje priključka s drugim instalacijama gradi se u pravilu pod pravim kuteom. 

Pri tome se vodovodni priključak mora položiti iznad kanalizacije. 
                 Minimalna meñusobna udaljenos na mjestu križanja iznosi od 30-50 cm ovisno od  
                   instalacije infrastrukture (mjereno vertikalno na mjesto križanja), 

9. ukoliko se osim korištenja vode za sanitarne potrebe zahtijeva i korištenje vode 
za protupožarnu zaštitu, u vodomjernom se oknu ugrañuju zasebni vodomjeri ili 
jedan kombinirani vodomjer, 

10. vodomjer se u urbanizairanim naseljima s izgrañenom vodovodnom mrežom u 
pravilu ugrañuje uz regulacijsku linilju na terenu koje pripada objektu, 

11. ako se regulacijska linija poklapa sa grañevinskom linijom vodomjer se ugrañuje 
u pravilu na javnoj površini. Iznimno, kada za to postoje tehničke mogućnosti 
Vodovod može odobriti ugradnju vodomjera u objekt, 

12. vodomjer s ventilima ugrañuje se u okno. Vodomjerno okno održava potrošač u 
svom trošku i brine se da uvijek budu ispravni, čisti i pristupačni,  

13. Vodovod je dužan voditi kartoteku priključaka iz koje je vidljiv položaj, presjeci, 
dužine, tip i presjek vodomjera, dan ugradnje, vrijednosti priključka i sl. Ugovor 
o izvedbi priključka, kao i ostala potebna dokumentacija trajnog je karaktera i 
čuva je Vodovod. 

14. Vodovod održava vodomjere po kojima ispostavlja račune, kontrolira ih, 
popravlja, baždari u zakonskom roku i zamjenjuje u slučaju istrošenosti ili kvara. 

 
Članak 13. 

 
Vodovod obavlja priključenje i nadzor nad izvedbom priključka grañevine na sustav 

opkrbe pitkom vodom sukladno tehničko-tehnološkim uvjetima utvrñenim u ovoj Odluci. 
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Potrošač plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi 
priključka za opskrbu pitkom vodom neposredno Vodovodu koji je nositelj izvedbe 
priključka, na temelju pisanog Ugovora i ispostavljenog računa za izvršen posao. 
 
V. ROKOVI PRIKLJU ČENJA 
 

Članak 14. 
 

Vlasnici grañevine dužni su priključiti grañevinu na sustav opskrbe pitkom vodom u 
rokovima kako slijedi: 

1. u roku od dvanaest (12) mjeseci od završetka izgradnje sustava opskrbe pitkom  
                 vodom u naselju     

2. u roku od šest (šest) mjeseci od završetka izgradnje grañevine u naseljima gdje je  
    sustav opskrbe pitkom vodom već izgrañen. 

 
Članak 15. 

 
Na temelju podnesenog pismenog zahtjeva za priključenje, u roku od petnaest (15) 

dana od dana podnošenja zahtjeva Vodovod je obvezan podnositelju zahtjeva izdati tehničke 
uvjete kojim se utvrñuju uvjeti za priključenje. 

 
Vodovod donosi rješenje iz članka 4. ove Odluke u roku od osam (8) dana nakon 

ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka. 
 

 Priključenje na vodoopskrbni sustav Vodovod je obvezan izvršiti u roku od trideset 
(30) dana od dana donošenja  rješenja, a nakon ispunjavanja uvjeta iz članka 16. ove Odluke. 
 

Članak 16. 
 

 Priključenje podnositelja zahtjeva na vodoopskrbni sustav ne može se izvršiti prije 
uplate naknade za priključenje odnosno prvog obroka ako se naknada plaća obročno. 
 
VI.  NAKNADA ZA PRIKLJU ČENJE 
 

Članak 17. 
 

 Naknada za priključenje je strogo namjenska i podrazumijeva vlastito učešće svakog 
novog potrošača u izgradnji objekata i ureñaja za opskrbu pitkom vodom, sukladno Programu 
grañenja  objekata i ureñaja komunalne infrastrukture. 
 

Članak 18. 
 

 Potrošač plaća naknadu za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom i to u 
iznosu: 

1.1. za potrošače u kategoriji "domaćinstvo"   3.000,00 kn 
1.2. za potrošače u kategoriji "ostali potrošači" čija 

                    maksimalna satna potrošnja ne prelazi 0,2 l/s vode             6.000,00 kn 
1.3. za potrošače u kategoriji "ostali potrošači" čija   

                   maksimalna satna potrošnja prelazi 0,2 l/s vode  6.000,00 kn 
                                                                         +              2.000,00 kn 
                                                                                za svakih daljnjih 01, l/s 
 
 Kategorije potrošača iz prethodnog stavka regulirane su Odlukom o razvrstavanju  
potrošača u kategorije i načinu ispostavljanja računa za vodu, a koju donosi Uprava 
Vodovoda uz prethodnu suglasnost Nadzornog odobora. 
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Članak 19. 

 
  Izuzetno od prethodnog članka, potrošaču, za čije bi priključenje na sustav opskrbe 
pitkom vodom trebalo osigurati količine vode koje iziskuju izgradnju novih objekata odnosno 
rekonstrukciju postojećeg sustava, naknada za priključenje utvrdit će se prema visini stvarnih 
troškova za izgradnju odnosno rekonstrukciju sustava. 
 
 Visinu naknade iz prethodnog stavka predlaže Uprava Vodovoda uz suglasnost 
Nadzornog odbora, a konačnu odluku donosi Gradsko poglavarstvo. 
 

Članak 20. 
 

 Ovlašćuje se Vodovod za provoñenje postupka naplate naknade za priključenje i 
realizaciju Plana grañenja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture. 
 
VII.  NA ČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJU ČENJE   
 

Članak 21. 
 

 Naknada za priključenje može se platiti jednokratno ili u najviše šest (6) jednakih 
mjesečnih obroka, uz kamatu prema eskontnoj stopi HNB. 
 
 Naknadu iz prethodnog stavka, odnosno prvi obrok ako se naknada plaća obročno, 
potrošač je obvezan platiti u roku od osam (8) dana od dostave rješenja iz članka 4. ove 
Odluke. 
 
VIII. OBUSTAVLJANJE ISPORUKE VODE 
 

Članak 22. 
 

Vodovod ima pravo, uz prethodnu najavu ograničiti ili obustaviti opskrbu pitke vode 
u slijedećim slučajevima: 

1. zbog planiranih radova pregleda, popravka mjerno-regulacijskih ureñaja, 
popravka sustava opskrbe pitkom vodom, izgradnje nove vodovodne mreže ili 
priključka, 

2. zbog neposredne opasnosti po život i imovinu grañana koja bi nastala daljnjim 
korištenjem pitke vode, 

3. ako potrošač ne plaća cijenu za isporučenu vodu u roku i na način propisan 
odlukom vodovoda, 

4. ako potrošač namjerno ili krajnjom nepažnjom pokvari vodomjer, 
5. ako se potrošač neovlašteno priključi na sustav opskrbe pitkom vodom, 
6. kada se postojeći potrošač odjavi , a novi ne prijavi u roku od 8 dana, 
7. kada nastane kvar na vodovodnim instalacijama potrošača koji može negativno 

utjecati na sanitarno-tehničku ispravnost pitke vode, 
8. ako je vodovodno okno zagañeno, zatrpano ili nepristupačno, a potrošač nije 

nedostatke otklonio niti nakon pismene opomene vodovoda, 
9. ako potrošač krši propise i naredbe o štednji vode, 
10. ako potrošač bez dozvole vodovoda omogući korištenje svoje vodovodne 

instalacije drugim korisnicima, 
11. ako potrošač koristi vodu protivno odredbama Ugovora o isporuci vode. 
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IX. NADZOR 
Članak 23. 

 
 Nadzor nad provoñenjem ove Odluke obavlja službena osoba Vodovoda, a 
postupanje Vodovoda nadzire tijelo Gradske uprave nadležno za komunalno gospodarstvo. 
 

Članak 24. 
 

Službena osoba Vodovoda, u obavljanju nadzora iz prethodnog članka, ovlaštena je: 
1. nadzirati primjenu ove Odluke, 
2. upozoriti fizičke i pravne osobe na obvezu poduzimanja odreñenih radnji u svrhu  
    održavanja ispravnosti sustava opskrbe pitkom vodom. 

 
Članak 25. 

 
  Na osnovi prijave službene osobe Vodovoda, tijelo Gradske uprave nadležno za 
komunalno gospodarstvo, podnijet će nadležnom Prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje 
prekršajnog postupka protiv potrošača koji prekrši odredbe ove odluke. 
 
IX.  KAZNENE ODREDBE   
 

Članak 26. 
 

 Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba - 
potrošač i to: 

1. ako ne priključi grañevinu na sustav opskrbe vodom u rokovima i na način 
odreñenim ovom Odlukom, 

2. u slučaju samovoljnog priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom, 
3. u slučaju korištenja vode iz javnih hidranata i ostalih ureñaja na sustavu bez 

odobrenja Vodovoda, 
4. ako onemogući Vodovodu popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u 

cilju baždarenja, pregled instalacije potrošača u cilju utvrñivanja njezine tehničke 
ispravnosti, 

5. ako vodovodno okno održava u stanju u kojem predstavlja opasnost za okolinu. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 500,00 kn kaznit će se za prekršaj 
odgovorna osoba u pravnoj osobi - potrošaču i fizička osoba - potrošač za prekršaj iz 
prethodnog stavka ovog članaka. 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 27. 
 

 Postupci započeti po odredbama dosadašnjih važećih akata nastavit će se i okončati 
po istima. 

Članak 28. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti odredbe i dijelovi odredbi Odluke o 
obvezi priključivanja grañevina na komunalnu infrastrukturu koji se odnose na priključivanje 
grañevina na sustav opskrbe pitkom vodom. 
  

Članak 29. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se osmoga dana od dana objave u 
"Službenom glasniku Grada Poreča". 



Broj: 7/2001.                     “SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA”                         Strana: 250  

 
Klasa: 011-01/01-01/75 
Ur.Broj: 2167/01-01.07-1 
U Poreču, 25. 07. 2001.  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA 
 
 PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA 
Branko Curi ć, v.r. 

 
 

38. 
 

 Na temelju članka 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama ("Narodne 
novine" broj 36/01) i članka 40. Statuta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 
2/98 i 3/01) Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 25. srpnja 2001. godine, donosi 
 

O D L U K U 
 

o financiranju politi čkih stranaka  
iz Proračuna Grada Poreča 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom se regulira način financiranja iz Gradskog proračuna političkih 
stranaka - njihovih ogranaka (u nastavku teksta: politi čke stranke) koji djeluju na području 
Grada Poreča. 

Članak 2. 
 

 Dio sredstava za rad političkih stranaka koji se osigurava u Gradskom proračunu za 
iduću proračunsku godinu iznosi 0,44% sredstava tekućih izdataka Proračuna iz prethodne 
godine. 

Članak 3. 
 

Sredstva iz članka 2. ove Odluke rasporeñuju se političkim strankama koje imaju 
najmanje jednog člana u Gradskom vijeću Grada Poreča. 

 
Članak 4. 

 
 Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Poreča donosi odluku o rasporeñivanju 
sredstava iz članka 2. za svaku godinu, kojom utvrñuje jednaki iznos sredstava za svakog 
člana pripadnika političke stranke u Gradskom vijeću tako da pojedinoj političkoj stranci 
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova. 
 

Članak 5. 
 

 Za svakog izabranog člana pripadnika političke stranke u Gradskom vijeću 
podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu od 10% iznosa 
predviñenog po svakom članu, a odreñenog člankom 4. ove Odluke. 
 

Članak 6. 
 

 Rasporeñena sredstva prema odredbama članaka 4. i 5. ove Odluke doznačuju se na 
središnji račun političke stranke mjesečno u jednakim iznosima. 
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Članak 7. 

 
 Eventualna promjena političke stranke od strane člana Gradskog vijeća u tekućoj 
godini ne utječe na raspored sredstava utvrñen prethodnim odredbama za tu godinu. 
 

Članak 8. 
 

 Odredbe ove odluke na odgovarajući se način primjenjuju i od 01. lipnja 2001. 
godine, s tim da se od ukupne stavke u Gradskom proračunu za te namjene odbija iznos 
isplaćen političkim strankama do tog datuma, sukladno Odluci o financiranju političkih 
organizacija iz Budžeta općine Poreč ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 8/90 i 4/91). 
 

Članak 9. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Poreča". 
 

Članak 10. 
  
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o financiranju 
političkih organizacija iz Budžeta općine Poreč ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 8/90 i 
4/91). 
 
Klasa: 011-01/01-01/76 
Ur.Broj: 2167/01-07-01-1 
Poreč, 25. 07. 2001. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA 
 
 PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA 
Branko Curi ć, v.r. 

 
 
II Gradsko Poglavarstvo 
 

5. 
 

 Na temelju članka 62. Stauta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 
2/98 i 3/00) i članka 25. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Poreča ("Službeni glasnik 
Grada Poreča" broj 7/94) Gradsko poglavarstvo Grada Poreča na sjednici održanoj 24. srpnja 
2001. godine, donosi 

 
O D L U K U 

o osnivanju stalnih radnih tijela Gradskog poglavarstva 
Grada Poreča 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom se ureñuje osnivanje, zadaci i sastav stalnih radnih tijela Gradskog 
poglavarstva Grada Poreča ( u nastavku teksta: Gradsko poglavarstvo). 
 

Članak 2. 
 

 Kao stalna radna tijela Gradskog poglavrstva osnivaju se: 
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 - Odbor za gospodarstvo i malo poduzetništvo, 
 - Odbor za proračun i financije, 
 - Odbor za komunalni sustav, 
 - Odbor za obrazovanje i kulturu, 
 - Odbor za sport i rad sa mladima, 
 - Odbor za socijalu i zdravstvo, 
 - Odbor za mjesne odbore i selo, 
 - Odbor za prostorno planiranje, 
 - Odbor za manifestacije, 
 - Odbor za borbu protiv ovisnosti. 
 

Članak 3. 
 

Zadatak stalnih radih tijela je razmatranje pojedinih pitanja i stavljanje prijedloga o 
tim pitanjima, pročavanje nacrta i predlaganje odluka i drugih akata, kao i raspravljanje 
drugih tema iz dotičnog djlokruga, te sugeriranja konačnih stavova iz pojedinog resora 
Gradskom poglavarstvu. 

 
Članak 4. 

 
 Odbori iz članka 2. ove Odluke imaju predsjednika i četiri člana i biraju se na vrijeme 
od četiri godine. 
 
 U sastav odbora u pravilu ulazi član Gradskog poglavarsta koji pokriva dotični resor 
te po struci pozvani ljudi. 

 
Članak 5. 

 
 Na rad stalnih radnih tijela na odgovarajući se način primjenju odredbe Poslovnika o 
radu Gradskog poglavarstva. 
 

Članak 6. 
 

 Stručne i administrativne poslove za radna tijela iz ove Odluke obavljaju resorni 
pročelnici odjela u upravnim tijelima Grada Poreča. 
 

Članak 7. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti sve pojedinačne odluke o osnivanju 
stalnih radnih tijala Gradskog poglavarstva ranije donijete.  
 

Članak 8. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Poreča". 
 
Klasa: 023-01/01-01/15 
Ur.broj: 2167/01-08-01-1 
Poreč, 24. 07. 2001. 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PORE ČA 
 
 PREDSJEDNIK 

GRADSKOG POGLAVARSTVA  
Josip Maras, v.r. 
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6. 
 

Na temelju članka 60. Statuta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 
2/98 i 3/01) , Poglavarstvo Grada Poreča, na sjednici održanoj 24. srpnja 2001. godine, 
razmotrilo je prijedlog za donošenje Zaključka o odreñivanju ovlaštenih osoba za potpisivanje 
financijske dokumentacije Proračuna Grada Poreča, te donijelo slijedeći 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
o odreñivanju ovlaštenih osoba za potpisivanje financijske dokumentacije Proračuna 

Grada Poreča 
 
I 
 

Za potpisivanje financijske dokumentacije Proračuna Grada Poreča ovlašćuju se 
slijedeće osobe : 
 

1. Josip Maras - gradonačelnik 
2. Adela Šegon - pročelnik Odjela za financije, proračun i  

   računovodstvo  
3. Božo Jelovac - načelnik Gradske uprave 
4. Danilo Sredanović - tajnik Ureda poglavarstva 
5. Milan Laković   - pročelnik Odjela za komunalni sustav 
6. Giuseppe Ghersinich - pročelnik Odjela za gospodarstvo i društvene  

  djelatnosti 
7. Damir Hrvatin - pročelnim Odjela za prostorno planiranje i  

  zaštitu okoliša 
8. Milorad Milohanović - pročelnik Odjela za gradsku samoupravu, 

  upravu, opće, pravne i imovinske odnose 
 

II 
  
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
Klasa:402-01/01-01/19 
Ur.br.2167/01-08-01-1 
Poreč, 24. 07. 2001. 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PORE ČA 
 
  PREDSJEDNIK  
  GRADSKOG POGLAVARSTVA 
  Josip Maras, v.r. 
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IV Mandatna komisija 
 

1. 
 

 Na temelju članka 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama ("Narodne 
novine" broj 36/01) i članka 4. Odluke o financiranju političkih stranaka iz Proračuna Grada 
Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 7/01) Mandatna komisija Gradskog vijeća 
Grada Poreča na sjednici održanoj 06. kolovoza 2001. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o rasporedu sredstava političkim strankama 
iz Proračuna Grada Poreča u 2001. godini 

 
Članak 1. 

  
Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Poreča rasporeñuje ovom Odlukom 

sredstva iz Proračuna Grada Poreča u 2001. na poziciji 9 "Prijenosi Političkim strankama", na 
način da svakom članu Gradskog vijeća Grada Poreča pripadniku političke stranke pripada 
mjesečno iznos od 1.070,00 kn, a za članice podzastupljenog spola (žene) još 107,00 kn.. 
 

Članak 2. 
 

 Mandatna komisija utvrñuje da u Gradskom vijeću Grada Poreča ima 16 članova 
pripadnika političkih stranaka i to: 
 

stranka član članica ukupno 
HDZ 1  1 
HPS 1  1 
IDS 9 2 11 
SDP 2 1 3 

 
Članak 3. 

 
 Sukladno prethodnim odredbama iz ove Odluke mjesečne naknede pojedinoj 
političkoj stranci iz Proračuna Grada Poreča u 2001. godini iznose kako slijedi: 
 

stranka iznos 
HDZ 1.070,00 kn 
HPS 1.070,00 kn 
IDS 11.984,00 kn 
SDP 3.317,00 kn. 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Poreča". 

 
Klasa: 011-01/01-01/76 
Ur.Broj: 2167/01-07-01-2 
Poreč, 06. 08. 2001. 
 
 PREDSJEDNIK 

MANDATNE KOMISIJE 
Graciano Prekalj, v. r. 
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OPĆINA VIŠNJAN 
I Općinsko vijeće 
 

8. 
 

Na temelju članka 38. Statuta Općine Višnjan ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 
5/93 i 10/98) i članka 9. Odluke o priznanjima Općine Višnjan ("Službeni glasnik Grada 
Poreča" br. 10/98) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj 19. srpnja 2001. 
godine, donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli priznanja Općine Višnjan u 2001. godini 

 
I 
 

  I POVELJA OPĆINE VIŠNJAN u 2001. godini dodjeljuje se: 
 
  1. FRANKU RADOVANU, Višnjan, Radovani b.b. 
  2. BRANKU KOVAČIĆU, Višnjan, Markovac b.b. 
  3. GUIDU BERNOBICHU, Višnjan, Markovac 40 A 
 

II 
 

I ZAHVALNICA OPĆINE VIŠNJAN u 2001. godini dodjeljuje se: 
 
1. ANI BONACA, Višnjan, Kanali 4 

 
III 

 
 Priznanje iz I. točke ovog Zaključka uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća 21. srpnja 2001. godine, a povodom Dana Općine Višnjan. 
 
Klasa: 023-05/01-01/7 
Ur.broj: 2167/03-01/01-02 
Višnjan, 19. 07. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VIŠNJAN 
 

 PREDSJEDNICA VIJEĆA 
Nevija Poropat, v. r. 

 
           
    
 
 


