
 

 

               SLUŽBENI GLASNIK  

                       GRADA POREČA – PARENZO 

Poreč-Parenzo, 

18.03.2019. 

Broj: 04/2019 GODINA: XLV 

 

IZDAVAČ: Upravni odjel za opću upravu i 

gospodarstvo 

UREDNIŠTVO: Obala m. Tita 5/I Poreč-Parenzo 

ODGOVORNI UREDNIK: Božo Jelovac 

IZLAZI PO POTREBI 

web: www.porec.hr 
 

 

 
SADRŽAJ 

 

 
 

II. Gradonačelnik 

 

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela 

Gradske rive – za javnu raspravu 

75 

8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju van snage dijela 

Detaljnog plana uređenja „Gradsko kupalište“ – za javnu raspravu 

76 

9. Plan prijema u službu za 2019. godinu 77 

 



Broj: 04/19 „SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA-PARENZO“ 75 
 

 

 

II. Gradonačelnik 

 

 

7. 

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča" 

br. 2/13. i 10/18.), na prijedlog Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

KLASA: 350-01/17-01/49 i URBROJ: 2167/01-06/01-19-19 od 11. ožujka 2019. godine, 

Gradonačelnik Grada Poreča - Parenzo je donio sljedeći 

 

Zaključak 

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela Gradske rive (u daljnjem 

tekstu : Prijedlog Plana) i upućuje na javnu raspravu.   

2. Javna rasprava o Prijedlogu iz točke 1. ovog Zaključka provest će se od 21. ožujka 

do 19. travnja 2019. godine, putem javnog izlaganja i javnog uvida.  

3. Oglas o javnoj raspravi objavljuje se : 

- u dnevnom tisku, 

- na oglasnoj ploči Grada Poreča – Parenzo, 

- u “Službenom glasniku Grada Poreča - Parenzo”,  

- na web stranici Grada Poreča – Parenzo www.porec.hr  

- na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr   

4. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 2. travnja 2019. godine u Velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Obala M.Tita 5, s početkom u 17 sati. 

5. Javni uvid u Prijedlog Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja 

javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 - 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati. 

6. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo 

davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Plana : 

- upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša Grada Poreča, 

- upisom u zapisnik o javnom izlaganju, 

- dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5, 

- dostavom putem e-mail-a – prostorno.planiranje@porec.hr 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani 

imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme 

Izvješća o javnoj raspravi.    

7. Nakon završetka rasprave Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i 

Izrađivač Plana sačinit će Izvješće i zajedno sa Nacrtom konačnog Prijedloga Plana dostaviti 

ga Gradonačelniku Grada Poreča na daljnji postupak. 

8. Za neposrednu provedbu javne rasprave zadužuje se Upravni odjel za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša. 

 

KLASA: 350-01/17-01/51 

URBROJ: 2167/01-09/01-19-5                                                         GRADONAČELNIK 

Poreč-Parenzo, 12. ožujka 2019.                                                             Loris Peršurić 

http://www.porec.hr/
http://www.mgipu.hr/
mailto:prostorno.planiranje@porec.hr
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8. 

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča" 

br. 2/13. i 10/18.), na prijedlog Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

KLASA: 350-01/17-01/48 i URBROJ: 2167/01-06/01-19-6 od 11. ožujka 2019. godine, 

Gradonačelnik Grada Poreča - Parenzo je donio sljedeći 

 

Zaključak 

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o stavljanju van snage dijela Detaljnog plana uređenja 

“Gradsko kupalište” Poreč (u daljnjem tekstu : Prijedlog Odluke) i upućuje na javnu raspravu.   

2. Javna rasprava o Prijedlogu iz točke 1. ovog Zaključka provest će se od 21. ožujka 

do 4. travnja 2019. godine, putem javnog izlaganja i javnog uvida.  

3. Oglas o javnoj raspravi objavljuje se : 

- u dnevnom tisku, 

- na oglasnoj ploči Grada Poreča – Parenzo, 

- u “Službenom glasniku Grada Poreča - Parenzo”,  

- na web stranici Grada Poreča – Parenzo www.porec.hr  

- na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr   

4. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 2. travnja 2019. godine u Velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Obala M.Tita 5, s početkom u 17 sati. 

5. Javni uvid u Prijedlog Odluke omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja 

javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 - 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati. 

6. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo 

davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Odluke : 

- upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša Grada Poreča, 

- upisom u zapisnik o javnom izlaganju, 

- dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5, 

- dostavom putem e-mail-a – prostorno.planiranje@porec.hr 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Odluke koji nisu čitko napisani i 

potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom 

pripreme Izvješća o javnoj raspravi.    

7. Nakon završetka rasprave Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i 

Izrađivač Plana sačinit će Izvješće i zajedno sa Nacrtom konačnog Prijedloga Odluke dostaviti 

ga Gradonačelniku Grada Poreča na daljnji postupak. 

8. Za neposrednu provedbu javne rasprave zadužuje se Upravni odjel za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša. 

 

KLASA: 350-01/17-01/50 

URBROJ: 2167/01-09/01-19-4                                                           GRADONAČELNIK 

Poreč-Parenzo, 12. ožujka 2019.                                                              Loris Peršurić 

 

 

 

 

http://www.porec.hr/
http://www.mgipu.hr/
mailto:prostorno.planiranje@porec.hr
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9. 

Na temelju Članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11 i 04/18), Gradonačelnik 

Grada Poreča-Parenzo je 28. veljače 2019. godine donio  

 

Plan prijema u službu za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti i sistematiziranih radnih mjesta 

u upravnim tijelima i službama Grada Poreča-Parenzo krajem 2018. godine, te broj službenika 

i namještenika za prijem u službu na neodređeno vrijeme i broj vježbenika u 2019. godini. 

 

Članak 2. 

Podaci iz članka 1. Plana iskazani su u tablici u prilogu koja čini sastavni dio ovog 

Plana. 

Kratice u tablici iz prethodnog stavka ovog članka označavaju potrebno stručno znanje 

za sistematizirana radna mjesta, kako slijedi: 

-MSS - magistar ili stručni specijalist, 

-PS – sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik, 

-SSS – srednja stručna sprema, 

-NSS – niža stručna sprema ili završena osnovna škola. 

 

Članak 3. 

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave o „Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo“. 

 

Prilog 1: Tablica Plan prijema u službu za 2019. godinu. 

 

KLASA: 023-01/19-01/02 

URBROJ: 2167/01-09/01-19-8                                                        GRADONAČELNIK 

Poreč-Parenzo, 28. veljače 2019.                                                           Loris Peršurić 
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PRILOG PLANU PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2019. GODINU 

 

-MSS - magistar ili stručni specijalist, 

-PS - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik, 

-SSS - srednja stručna sprema, 

-NSS - niža stručna sprema ili završena osnovna škola. 
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UPRAVNO TIJELO 

-SLUŽBA 

Broj sistematiziranih radnih 

mjesta 

Broj  popunjenih  

radnih mjesta 

Prijem u službu službenika i 

namještenika u 2019. godini 

Prijem u službu 

vježbenika u 2019. 

MSS PS SSS NSS MSS PS SSS NSS MSS PS SSS NSS MSS PS SSS 

32 18 Upravni odjel za opću 

upravu i gospodarstvo 

 

13 3 12 4 9 1 6 2 1 1 2     

14 8 Upravni odjel za financije 2 4 8  1 2 5   1 1     

  8 5 Upravni odjel za društvene 

djelatnosti  

  

6 1 1  4 1   1       

13 7 Upravni odjel za 

upravljanje gradskom 

imovinom 

11 2   5 2   1  1     

36 22 Upravni odjel za komunalni  

sustav 

13 7 16  8 4 10  3 2 1     

 4    

2 

Upravni odjel za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša 

3  1  2    1  1     

9    

7 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje i  

gradnju 

6 1 2  6  1         

   1    

1 

Jedinica za unutarnju 

reviziju 

1    1           

117 70 UKUPNO 

 

55 18 40 4 36 10 22 2 7 4 6     


