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I. Gradsko vijeće 

 

 

63. 

Na temelju članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 

157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo 

("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 2/13 i 10/18), Gradsko vijeće Grada Poreča-

Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine donijelo je 

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

 

Članak 1. 

            U Odluci o socijalnoj skrbi (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” broj 13/16) u 

članku 19. u stavku 4. iza riječi: „roditelji“ tekst: “koji nisu zaposleni“ mijenja se i glasi:“ koji 

ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ove Odluke,“. 

 

Članak 2. 
U članku 24. u stavku 2. iza riječi: “Rovinj” stavlja se zarez i dodaje tekst: “ako se 

školuju za programe kojih nema u srednjim školama na području Grada Poreča-Parenzo.” 

 

Članak 3. 
U članku 26. tekst: ”odvoza kućnog otpada” mijenja se i glasi: “odvoza komunalnog 

otpada.” 

 

Članak 4.    

           U članku 27. stavci 5. i 6. se brišu. 

 

Članak 5.  

U članku 29. tekst: ”odvoz kućnog otpada” mijenja se i glasi: “odvoz komunalnog 

otpada.” 

 

Članak 6.  

U članku 33. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase: 

- stavak 3. “Iznimno od određenog u stavku 2., korisnik naknade za podmirenje troškova 

najamnine za stan u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe može ostvariti pravo na naknadu 

troškova stanovanja i u većim iznosima, u iznimno teškim i opravdanim slučajevima, najdulje 

u trajanju od 5 godina od dana pravomoćnosti prvog rješenja o ostvarivanja ovog prava 

donesenog temeljem ove ili ranijih Odluka o socijalnoj skrbi.“    

Stavak 4.: „Rok iz stavka 3. može se i produžiti u naročito opravdanim slučajevima kako 

bi se izbjeglo odvajanje djece od roditelja ili iz nekih drugih naročito opravdanih razloga.” 

Stavak 5. „Odluku o ostvarivanju prava na naknadu troškova stanovanja i u većim 

iznosima donosi gradonačelnik na temelju prijedloga nadležnog upravnog odjela, koji prijedlog 

izrađuje na temelju mišljenja i preporuka radnog tijela gradonačelnika nadležnog za poslove 

socijalne skrbi ili nadležnih ustanova iz područja socijalne skrbi (Centra, Zdravog grada Poreč 

i drugih).“    
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Članak 7. 

            Naslov 2.1.2.4.: “Odvoz kućnog otpada”, mijenja se i glasi: “Odvoz komunalnog 

otpada”. 

 

Članak 8. 
U članku 37. stavku 1. tekst: ”Naknadu za podmirenje troškova odvoza kućnog otpada, 

kao dijela troškova stanovanja, u iznosu koji odgovara broju članova domaćinstva korisnika 

pomoći, može ostvariti korisnik koji ispunjava: “mijenja se i glasi: “Naknadu za podmirenje 

troškova odvoza komunalnog otpada, kao dijela troškova stanovanja, u iznosu od 50% cijene 

minimalne javne usluge (tkz. fiksni dio cijene) za spremnike od 60 i 120 litara može ostvariti 

korisnik koji ispunjava: “. 

 

Članak 9. 

U naslovu 3.2. iza riječi: “centar“ dodaju se riječi: „ za rehabilitaciju“.  

   

Članak 10. 

U članku 49. iza riječi: “centar “dodaju se riječi: „ za rehabilitaciju“.   

 

Članak 11. 

Iza članka 51. dodaje se članak 51.a koji glasi:  

“Predajom zahtjeva podnositelj zahtjeva daje suglasnost Gradu Poreču-Parenzo da u 

zahtjevu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu ostvarivanja prava 

određenih ovom Odlukom i u svrhu kontaktiranja i isplata naknada određenih ovom Odlukom. 

Osobni podaci bit će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjeni na sigurno 

mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i 

aktima Grada Poreča-Parenzo. 

Preslike osobnih iskaznica i dokumenata na koje će se izvršiti isplata naknada biti će 

uništeni nakon okončanja postupka te ih se neće pohranjivati. 

Prava ispitanika i postupanje u odnosu na dane osobne podatke podnositelj zahtjeva 

može vidjeti na mrežnim stranicama Grada Poreča-Parenzo  www.porec.hr. “ 

 

Članak 12. 

U članku 52. stavku  3. brišu se riječi: “ O žalbi”, riječ: “protiv” mijenja se i glasi: 

“Protiv”.   

 

Članak 13. 

          Zahtjevi podneseni radi ostvarivanja prava na naknadu za podmirenje troškova odvoza 

komunalnog otpada, a koji su podneseni do dana stupanja na snagu ove Odluke, rješit će se na 

način određen člankom 8. ove Odluke. 

 

Članak 14. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom  glasniku Grada 

Poreča-Parenzo."       

 

KLASA:  011-01/19-01/95                                                                   PREDSJEDNIK 

URBROJ:  2167/01-07-19-2                                                             GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo,   26. rujna 2019                                                            Adriano Jakus 

      

             

        

http://www.porec.hr/
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64. 

     Na temelju članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo, („Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo“, broj 02/13 i 10/18) i članka 4. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih 

odbora („Službeni glasnik grada Poreča-Parenzo“, broj 02/13), Gradsko vijeće grada Poreča-

Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine donijelo je 

 

Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Poreča-Parenzo 

 

                                                                    Članak 1. 

 Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora  u mjesnim odborima: 

     Červar-Porat, Veli Maj, Nova Vas, Mate Balota, Joakim Rakovac, Anka Butorac, 

     Varvari, Žbandaj, Fuškulin, Baderna. 

 

                                                                   Članak 2. 

 Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 27. listopada 2019. godine. 

                                                   

                                                                   Članak 3.  

          Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo“, a stupa na  

snagu dana 27. rujna 2019. godine. 
 

KLASA:  011-01/19-01/92                                                                        PREDSJEDNIK 

URBROJ:  2167/01-07-19-2                                                                GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo,   26. rujna 2019.                                                                 Adriano Jakus 
                                                                                                

 

65. 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo", broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Poreča-Parenzo za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 17/18), 

Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine donijelo je 

 

Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća 

trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o.  

za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće trgovačkog društva DOM 

POREČ d.o.o.  za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave se u "Službenom glasniku 

Grada Poreča-Parenzo" 

 

KLASA: 011-01/19-01/67                                                                 PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2167/01-07-19-2                                                          GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo, 26. rujna 2019.                                                          Adriano Jakus 
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66. 

Na temelju članka 41. stavak 1. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada 

Poreča" broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak 3. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Poreča-

Parenzo za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 17/18), Gradsko vijeće 

Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine donijelo je 

  

Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

Doma za starije i nemoćne osobe Poreč za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Doma za starije i nemoćne osobe Poreč 

za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo". 

 

KLASA:  011-01/19-01/74                                                                PREDSJEDNIK 

URBROJ:  2167/01-07-19-2                                                         GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo, 26. rujna 2019                                                           Adriano Jakus 

 

 

67. 

Na temelju članka 41. stavak 1. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada 

Poreča-Parenzo" broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak 4. Odluke o izvršavanju proračuna Grada 

Poreča-Parenzo za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 17/18), 

Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine donijelo je  

 

Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu 

i financijskog izvješća Umjetničke škole Poreč za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Umjetničke škole Poreč za 2018. 

godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo". 

 

KLASA:  011-01/19-01/57                                                                            PREDSJEDNIK 

URBROJ:  2167/01-07-19-2                                                                GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo,   26. rujna 2019.                                                                 Adriano Jakus 

 

 

68. 

Na temelju čl. 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo" broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak 4. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Poreča-

Parenzo za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 17/18), Gradsko vijeće 

Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine, donijelo je 
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Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Talijanske osnovne škole -      

Scuola elementare italiana „Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se  Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanske osnovne škole - Scuola 

elementare italiana „Bernardo Parentin“ - Poreč-Parenzo za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo". 

 

KLASA:  011-01/19-01/78                                                                   PREDSJEDNIK 

URBROJ:  2167/01-07-19-2                                                            GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo,   26. rujna 2019.                                                          Adriano Jakus 
 

 

69. 

Na temelju članka 41. stavak 1. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik 

Grada Poreča-Parenzo" broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak 4. Odluke o izvršavanju 

proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" 

broj 17/18), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine 

donijelo je   

 

Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

Dječjeg vrtića "Radost" Poreč-Parenzo za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Radost" Poreč-Parenzo 

za 2018. godinu. 

  

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo". 

 

KLASA:  011-01/19-01/71                                                               PREDSJEDNIK 

URBROJ:  2167/01-07-19-2                                                        GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo,   26. rujna 2019.                                                       Adriano Jakus 
 
 

70. 

Na temelju članka 41. stavak 1. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada 

Poreča-Parenzo“ broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak 3. Odluke o izvršavanju proračuna Grada 

Poreča-Parenzo za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 17/18), 

Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine, donijelo je 

 

Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2018. godinu 
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Članak 1. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 

2018. godinu. 

  

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo". 

 

KLASA: 011-01/19-01/75                                                             PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2167/01-07-19-2                                                      GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo, 26. rujna 2019.                                                       Adriano Jakus 

 

 

71. 

Na temelju članka 41. stavak 1. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada 

Poreča-Parenzo" broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak 3. Odluke o izvršavanju proračuna Grada 

Poreča za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 17/18), Gradsko vijeće 

Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine, donijelo je 

 

Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino Poreč 

za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Poreštine-Museo 

del territorio parentino Poreč za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo". 

 

KLASA:  011-01/19-01/77                                                                    PREDSJEDNIK 

URBROJ:  2167/01-07-19-2                                                             GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo,   26. rujna 2019.                                                           Adriano Jakus 

 

 

72. 

Na temelju članka 41. stavak 1. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik 

Grada Poreča-Parenzo"  broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak 3. Odluke o izvršavanju 

proračuna Grada Poreča za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 

17/18), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine, 

donijelo je 

 

Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

Gradske knjižnice Poreč za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Poreč za 2018. 

godinu. 
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Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Grada Poreča-Parenzo“. 

 

KLASA:  011-01/19-01/76                                                               PREDSJEDNIK 

URBROJ:  2167/01-07-19-2                                                         GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo,   26. rujna 2019.                                                        Adriano Jakus 

 

 

73. 

Na temelju čl. 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo («Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo» broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak 3. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Poreča-

Parenzo za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 17/18), Gradsko vijeće 

Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine donijelo je 

 

Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

Sportske zajednice Grada Poreča za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Poreča za 

2018. godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo“. 

 

KLASA:  011-01/19-01/73                                                                  PREDSJEDNIK 

URBROJ:  2167/01-07-19-2                                                           GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo,   26. rujna 2019.                                                         Adriano Jakus 

 

      74. 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo" broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak  3. Odluke o izvršavanju proračuna Grada 

Poreča-Parenzo za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 17/18), 

Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine donijelo je 

 

Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo  za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Centra za pružanje usluga u zajednici 

Zdravi grad Poreč-Parenzo  za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo". 

 

KLASA: 011-01/19-01/93                                                               PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2167/01-07-19-2                                                       GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo, 26. rujna 2019.                                                       Adriano Jakus 
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75. 

Na temelju Natječaja LAGUR-a ˝Istarski švoj˝ za dodjelu potpore za provedbu 

aktivnosti u okviru Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno-obrazovnim 

ustanovama iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, od 16. kolovoza 2019. godine, i članka 

41. Statuta Grada Poreča-Parenzo (˝Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo˝ broj 2/2013 i 

10/2018), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine, 

donijelo je 

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

˝More na pjatu – poticanje povećane potrošnje ribe u  

Dječjem vrtiću ˝Paperino˝ Poreč” 

 

Članak 1. 

U svrhu prijave na LAGUR-ov Natječaj za provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja 

potrošnje ribe u odgojno-obrazovnim ustanovama za nositelje projekata koji imaju sjedište na 

području LAGUR-a ˝Istarski švoj˝, te ostvarivanja bespovratne potpore, daje se suglasnost za 

provedbu projekta ˝MORE NA PJATU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U 

DJEČJEM VRTIĆU ˝PAPERINO˝ POREČ˝. 
 

Članak 2. 

U skladu s popisom dokumentacije koju je u sklopu  Natječaja za provedbu Mjere 3. 

poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno-obrazovnim ustanovama potrebno dostaviti uz 

zahtjev za potporu, Obrazac 2. Opis projekta čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 

Podnositelj zahtjeva za potporu i Korisnik potpore bit će Dječji vrtić - Scuola dell' 

infanzia ˝Paperino˝ Poreč-Parenzo. 
 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u ˝Službenom glasniku Grada Poreča-

Parenzo˝.  

 

Prilog: Opis projekta 

 

KLASA:  011-01/19-01/97                                                                  PREDSJEDNIK 

URBROJ:  2167/01-07-19-2                                                          GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo,   26. rujna 2019.                                                          Adriano Jakus 

 
UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE  

ZA PROVEDBU ULAGANJA  

(KLASA:_________________, URBROJ:____________________)  

UNUTAR MJERE 3. POTICANJE POVEĆANJA POTROŠNJE RIBE U ODGOJNO-OBRAZOVNIM 

USTANOVAMA LRSR-a LAGUR-a ˝Istarski švoj˝ 

 

OPIS PROJEKTA 

Mjera 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama 

1. Osnovni podaci o nositelju projekta: 

 NOSITELJ PROJEKTA: Dječji vrtić - Scuola dell' infanzia ˝Paperino˝ Poreč-

Parenzo 

 OIB: 25729035319 

 ADRESA: Matka Laginje 6, 52440 Poreč 
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 PRAVNI STATUS: DJEČJI VRTIĆ - proračunski korisnik u gradskoj riznici  

 OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: Nataša Musizza, ravnateljica 

 KONTAKT:   
- Tel.: 052/434-760 

- Fax: 052/422-442 

- e-mail: direzione.paperino@gmail.com 

 PODRUČJE DJELOVANJA NOSITELJA PROJEKTA: Grad Poreč-Parenzo 

2. Naziv projekta 

 ˝MORE NA PJATU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U 

DJEČJEM VRTIĆU ˝PAPERINO˝ POREČ˝  

3. Opis projekta 

 

 Projekt ˝MORE NA PJATU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE 

RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝PAPERINO˝ POREČ˝ provodit će Dječji vrtić 

- Scuola dell' infanzia ˝Paperino˝ Poreč-Parenzo koji u pedagoškoj godini 

2019./2020. pohađa ukupno 138 djece u 4 odgojno-obrazovne skupine – vrtić 

i 4 odgojno-obrazovne skupine – jaslice na području Grada Poreča-Parenzo i 

Općine Tar-Vabriga.  

 U projekt ˝MORE NA PJATU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE 

RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝PAPERINO˝ POREČ˝ bit će uključena djeca 

vrtićke dobi, odnosno 66 djece Dječjeg vrtića- Scuola dell' infanzia ˝Paperino˝ 

Poreč-Parenzo na adresi Matka Laginje 6, Poreč i Područnog vrtića ˝Paperino˝ 

Varvari na adresi Školska ulica 10, Varvari te 24 djece Područnog vrtića 

˝Paperino˝ Tar, Borgo 35, Tar. 

 U sklopu projekta ˝MORE NA PJATU – POTICANJE POVEĆANE 

POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝PAPERINO˝ POREČ˝ planira 

se:  

1) opremanje javnih ustanova opremom za pripremu i čuvanje proizvoda 

ribarstva i akvakulture, 

2) provedba edukativnih aktivnosti, 

3) provedba promotivnih aktivnosti. 

 

 Opis aktivnosti: 

1) Za opremanja javnih ustanova opremom za pripremu i čuvanje proizvoda 

ribarstva i akvakulture nabavit će se: 

 Jedna parno-konvekcijska pećnica zajedno s potrebnim tacnama za  

pečenje  za Područni vrtić ˝Paperino˝ Varvari na zgr.č. 311, K.O. Žbandaj 

koja će omogućiti  zdravu pripremu ribe (bez ˝klasičnog˝ prženja u ulju), 

ali i povrtnih priloga koji se često konzumiraju uz ribu. Navedena će 

oprema u odgojno-obrazovnoj ustanovi, gdje se pripremaju obroci za više 

desetaka djece, itekako doprinijeti kvaliteti posluživanja jer omogućuje 

istovremeno pečenje veće količine ribe što dodatno ubrzava proces 

pripreme, osigurava kvalitetu namirnice i tako pruža mogućnost češće 

pripreme. Nabavkom navedene opreme osigurat će se kvalitetnija 

pripreme svježe ribe, smanjiti vrijeme pripreme i tako osigurat kraći puti 

svježe namirnice – ribe od mora do stola, što će stvoriti preduvjete za 

uvođenje dodatnih obroka na bazi ribe odnosno povećati potrošnju ribe u 

odgojno-obrazovnim ustanovama.  

 

2) U sklopu projekta planirane edukativne aktivnosti su: 
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 Predstava za djecu s temom usmjerenom na zdravu prehranu, baziranu na 

konzumaciji ribe 

- Cilj je na zabavan, prihvatljiv i zanimljiv način u djeci vrtićkog uzrasta, 

potaknuti zanimanje za more, morske organizme, njihovu važnost za 

ljudsko zdravlje, te prednosti konzumiranja ribe i morskih plodova.  

Kazalište je medij koji  ima mogućnost na drugačiji način djeci ˝usaditi˝ 

zdrave prehrambene navike i konzumiranje ribljih namirnica zanimljivom 

pričom koja će u njima pobuditi interes, potaknuti maštu i na svojevrstan 

način promijeniti pogled na ribu kao namirnicu koju bi trebali češće 

konzumirati, a  koja im je možda dosad bila nepoznata ili ˝nezanimljiva˝ 

kada bi se našla na tanjuru. Planirane su 2 izvedbe za ukupno 88 polaznika 

Dječjeg vrtića - Scuola dell' infanzia ˝Paperino˝ Poreč-Parenzo s područja 

Grada i Općine Tar-Vabriga. Predstava se planira odigrati u kazališnoj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta Poreč početkom nove 2020./2021. 

pedagoške godine (rujan/listopad). 

 

 edukacije/predavanja: Jela iz mora jako su nam fora  

- Namjera je potaknuti roditelje za pripremu zdravih obroka namirnicama 

iz mora te zainteresirati djecu za ribu i ostale plodove mora. 

-    Planirano je 8 radionica za djecu i 2 predavanja za roditelje. 

-   Radionice i predavanja održavat će se u Dječjem vrtiću - Scuola dell' 

infanzia ˝Paperino˝ Poreč-Parenzo ili Domu obrtnika Poreč, ovisno o 

potrebi.  

 Izrada društvene igre Memento s morskim motivima (100 kom). 
 

3) U sklopu projekta planirane promotivne aktivnosti su: 

 izrada vizualnog identiteta projekta, 

 izrada plakata (6 kom),  

 izrada podmetača za jelo koji će ostati trajno vlasništvo vrtiću te će ih moći 

koristiti i buduće generacije polaznika (100 kom),  

 izrada platnenih vrećica koje će se podijeliti roditeljima, odgajateljima i 

djelatnicima vrtića ( 100 kom). 

 

 Ciljana skupina projekta ˝MORE NA PJATU – POTICANJE POVEĆANE 

POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝PAPERINO˝ POREČ˝ su djeca 

vrtićkog uzrasta Dječjeg vrtića - Scuola dell' infanzia ˝Paperino˝ Poreč-

Parenzo s područja Grada Poreča-Parenzo i Općine Tar-Vabriga i 
njihovi roditelji. Namjera je kroz projekt upravo roditeljima prenijeti važnost 

povećanog uvođenja ribe u jelovnike u njihovom vlastitom domu kako bi 

djeca zatim istu namirnicu lakše prihvatila i konzumirala u  predškolskoj 

ustanovi. Naime, konzumacija ribe nije velika među odabranom populacijom, 

a interes roditelja sve je manji za pripremom jela na bazi ribe. Osim toga, 

svježa i kvalitetna riba teže je dostupna te se upravo uključivanjem lokalne 

zajednice nastoji oživjeti tradicija konzumacije ribljih proizvoda. Da bi se broj 

obroka na bazi proizvoda ribarstva i akvakulture povećao, potrebno je prije 

svega osvijestiti potrošače o važnosti  istih što će u konačnici doprinijeti 

održivosti lokalnog ribarstava. 

4. Očekivani rezultati projekta 

 Očekuje se da će se ulaganjem olakšati i povećati priprema,  a samim time i 

konzumacija ribe u navedenim predškolskim ustanovama obzirom da će nova 
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oprema doprinijeti bržem, lakšem i ekonomičnijem pripremanju ribe što 

itekako utječe i na povećanje potrošnje.  
 U sklopu projekta planiran  je niz edukativnih predavanja namijenjenih djeci i njihovim 

roditeljima kojima će se na zanimljiv način, prilagođen uzrastu, nastojati pojasniti važnost 

konzumiranja ribe u svakodnevnom životu. Između ostaloga, djeca će naučiti koja se sve jela 

mogu pripremati od ribe i morskih plodova, koje vrste riba i školjkaša postoje i sl. Očekuje 

se da će bolje poznavanje proizvoda ribarstava i akvakulture kao i nova saznanja o njihovoj 

važnoj ulozi u očuvanju zdravlja utjecati na lakše prihvaćanje ribe kao namirnice kako u 

vrtićima tako i kod kuće. Predavanjima namijenjenim roditeljima nastojat će se direktno 

utjecati na svijest odraslih, odnosno roditelja, o važnosti češćeg uvođenja ribe kao bogatog 

nutricionističkog proizvoda u svakodnevnu prehranu djeteta. Obzirom da prihvaćanje, 

odnosno odbijanje određenog prehrambenog proizvoda u djece često ovisi o učestalosti 

konzumiranja upravo kod kuće, potrebno je roditelje osvijesti o važnoj ulozi koju, s ciljem 

prihvaćanja ribe i proizvoda akvakulture te povećanja njihove svakodnevne potrošnje, imaju 

uz odgajatelje u predškolskim ustanovama. 

 Trenutno se na mjesečnoj razini u navedenim predškolskim ustanovama pripremaju 4 obroka 

od proizvoda ribarstva i akvakulture te se očekuje da će se provedbom projekta ta brojka na 

mjesečnoj razini udvostručiti, odnosno, riba će se na meni Dječjeg vrtića - Scuola dell' 

infanzia ˝Paperino˝ Poreč-Parenzo uvrstiti osam puta mjesečno, primjerice: 

- krem juha od povrća, pržena srdela, blitva s krumpirom, miješana salata, kruh, 

limunada, 

- juha od tikvice, tjestenina sa srdelama i mini rajčicama, miješana salata, kruh, limunada. 

Izbor ribe u meniju ovisi o sezoni i dnevnom ulovu ribe.  

5.  Stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta 

 Projekt pridonosi očuvanju postojećih radnih mjesta. 

 Dječji vrtić  ˝Paperino˝ - Scuola dell' infanzia ˝Paperino˝ Poreč-Parenzo u 

Poreču i Varvarima zapošljava 2 kuhara/kuharice i  pomoćnu 

radnicu/pomoćnog radnika u kuhinji  u Velom Maju gdje se pripremljena 

hrana dovozi te kuhara/kuharicu u Područnom vrtiću ˝Paperino˝ Tar. 

 

6. Trajanje provedbe projekta 

 12 mjeseci 

7. Pripremne provedene aktivnosti 

 U svrhu realizacije projekta  ishođena je Odluka o suglasnosti Gradskog 

vijeća Grada Poreča-Parenzo za provedbu ulaganja u projekt ˝MORE NA 

PJATU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM 

VRTIĆU ˝PAPERINO˝ POREČ˝. 

8.  Ukupna vrijednost projekta 

 Procijenjena vrijednost projekta uključujući opće troškove i PDV je 75.052,00 

kuna. 

9.  Opis administrativnih kapaciteta za pripremu i provedbu projekta 

 Dječji vrtić  ˝Paperino˝ - Scuola dell' infanzia ˝Paperino˝ Poreč-Parenzo 
proračunski je korisnik Grada Poreča-Parenza koji ima administrativne 
kapacitete za provedbu projekta ˝MORE NA PJATU – POTICANJE 

POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝PAPERINO˝ 

POREČ˝. Za provedbu i praćenje EU i nacionalnih projekata u Gradu Poreču-
Parenzo zadužen je Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo, Odsjek za 
gospodarstvo i EU fondove, u kojem trenutno na nacionalnim i europskim 
projektima rade 3 službenice, a koje vodi pročelnica upravnog odjela, dr. sc. 
Morena Mičetić Fabić. Za nabavu, pri istom upravnom odjelu, zadužen je 
Odsjek za javnu nabavu u kojem rade 2 službenice.   
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 Grad Poreč-Parenzo je u posljednjih nekoliko godina proveo niz uspješnih 
projekata od infrastrukturnog značaja kao što su izgradnja nove OŠ Finida,  
uređenje Područnih vrtića ˝Paperino˝ u Varvarima i Velom Maju, izgradnja 
porečke zaobilaznice, rekonstrukcija nerazvrstane ceste Valkarin-Garbina, 
izgradnja reciklažnog dvorišta i sl. Grad ima iskustva i u provođenju projekata 
od društveno-socijalne važnosti poput uključivanja starijih osoba u kulturnu i 
umjetničku scenu Poreča kroz projekt KUP 54+. Projektom Inkluzivne škole 5+ 
Grad se aktivno uključio u osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s 
poteškoćama u razvoju, a provodi ga u suradnji s drugim istarskim gradovima. 
Grad uspješno provodi projekt Školska shema kojim se nastoje promovirati 
zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i 
mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i 
bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi, a prošle je 
godine Grad sudjelovao u projektu Školski medni dan. Grad je trenutno 
partner i na INTERREG V-A Italija – Hrvatska projektima SUTRA i USEFALL, a u 
tijeku je i provedba projekta Sanacije odlagališta Košambra, vrijedna oko 20,5 
milijuna kuna.  

 Ukoliko projekt bude prihvaćen, za provedbu  aktivnosti u sklopu projekta 
˝MORE NA PJATU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U 

DJEČJEM VRTIĆU ˝PAPERINO˝ POREČ˝ angažirat će se vanjski 
gospodarski subjekti koji će prema provedenoj nabavi biti izabrani sukladno 
stručnoj osposobljenosti. Od vanjskih stručnjaka očekuje se kvalitetna 
provedba svih planiranih aktivnosti kao i potpuni angažman u postizanju 
primarnih ciljeva projekta. Tijekom provedbe od vanjskih se stručnjaka 
očekuje potpuna suradnja s Dječjim vrtićem ˝Radost˝ Poreč i Upravnim 
odjelom za opću upravu i  gospodarstvo. 
 

10. Grafički prilozi 

 Fotografije opreme 

 Program edukacijskih radionica  
 

 

 

___________________________ 

(pečat i potpis odgovorne osobe) 
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76. 

Na temelju Natječaja LAGUR-a ˝Istarski švoj˝ za dodjelu potpore za provedbu 

aktivnosti u okviru Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno-obrazovnim 

ustanovama iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, od 16. kolovoza 2019. godine, i članka 

41. Statuta Grada Poreča-Parenzo (˝Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo˝ broj 2/2013 i 

10/2018), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine, 

donijelo je 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

˝Volim zdravo, volim ribu – poticanje povećane potrošnje 

ribe u Dječjem vrtiću ˝Radost“ Poreč“ 

 

Članak 1. 

U svrhu prijave na LAGUR-ov Natječaj za provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja 

potrošnje ribe u odgojno-obrazovnim ustanovama za nositelje projekata koji imaju sjedište na 

području LAGUR-a ˝Istarski švoj˝, te ostarivanja bespovratne potpore, daje se suglasnost za 

provedbu projekta ˝VOLIM ZDRAVO, VOLIM RIBU -  POTICANJE POVEĆANE 

POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝RADOST˝ POREČ˝. 

 

Članak 2. 

U skladu s popisom dokumentacije koju je u sklopu  Natječaja za provedbu Mjere 3. 

poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno-obrazovnim ustanovama potrebno dostaviti uz 

zahtjev za potporu, Obrazac 2. Opis projekta čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Podnositelj zahtjeva za potporu i Korisnik potpore bit će Dječji vrtić ˝Radost˝ Poreč. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u ˝Službenom glasniku Grada Poreča-

Parenzo˝.  

 

Prilog: Opis projekta 

 

KLASA:  011-01/19-01/96                                                                                PREDSJEDNIK 

URBROJ:  2167/01-07-19-2                                                                GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo,   26. rujna 2019.                                                               Adriano Jakus 

       

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 
ZA PROVEDBU ULAGANJA 

(KLASA:_________________, URBROJ:____________________) 
UNUTAR MJERE 3. POTICANJE POVEĆANJA POTROŠNJE RIBE U ODGOJNO-OBRAZOVNIM 

USTANOVAMA LRSR-a LAGUR-a ˝Istarski švoj˝ 

OPIS PROJEKTA 
Mjera 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama 

1. Osnovni podaci o nositelju projekta: 

 NOSITELJ PROJEKTA: Dječji vrtić ˝Radost˝ Poreč 

 OIB: 56640224155 

 ADRESA: Rade Končara 7, Poreč 

 PRAVNI STATUS: DJEČJI VRTIĆ – proračunski korisnik u gradskoj riznici 

 OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: Divna Radola, ravnateljica 
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 KONTAKT:  
- Tel.: 052/431-062 
- Fax: 052/452-632 
- e-mail: tajnistvo@radost.t-com.hr 

 PODRUČJE DJELOVANJA NOSITELJA PROJEKTA: Grad Poreč-Parenzo 

2. Naziv projekta 

 ˝VOLIM ZDRAVO, VOLIM RIBU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U 
DJEČJEM VRTIĆU ˝RADOST˝ POREČ˝  

3. Opis projekta 

 Projekt ˝VOLIM ZDRAVO, VOLIM RIBU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE 
RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝RADOST˝ POREČ˝ provodit će Dječji vrtić ˝Radost˝ 
Poreč koji u pedagoškoj godini 2019./2020. pohađa ukupno 328 djece u 17 
odgojno-obrazovnih skupina – vrtić, te 92 djece u 8 odgojno-obrazovnih 
skupina – jaslice na području Grada Poreča-Parenzo te susjednim općinama 
Kašteliru, Vižinadi i Sv. Lovreču.  

 U sam projekt ˝VOLIM ZDRAVO, VOLIM RIBU – POTICANJE POVEĆANE 
POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝RADOST˝ POREČ˝ direktno će biti 
uključena djeca vrtićke dobi isključivo s područja Grada Poreča-Parenzo što u 
akademskoj godini 2019./2020. uključuje 212 djece iz DV ˝Radost I˝ Poreč, na 
adresi Rade Končara 7, Poreč i Područnog vrtića ˝Radost II˝ Poreč, na adresi 
Otokara Keršovanija 14, Poreč te 20 djece iz Područnog vrtića Baderna, na 
adresi Baderna 4, Baderna. 

 U sklopu projekta ˝VOLIM ZDRAVO, VOLIM RIBU – POTICANJE POVEĆANE 
POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝RADOST˝ POREČ˝ planira se:  
1) Opremanje javnih ustanova opremom za pripremu i čuvanje proizvoda 
ribarstva i akvakulture, 
2) provedba edukativnih aktivnosti, 
3) provedba promotivnih aktivnosti. 
 

 Opis aktivnosti: 
 
1) Za opremanja javnih ustanova opremom za pripremu i čuvanje proizvoda 
ribarstva i akvakulture nabavit će se: 
 Dva rashladna uređaja za čuvanje proizvoda za DV ˝Radost I˝ u Poreču na 

k.č. 4392  i PV ˝Radost II˝ Poreč na  k.č. 410 sve K.O. Poreč, što će 
omogućiti kvalitetno čuvanje proizvoda ribarstva i akvakulture i 
zadržavanje njihove kvalitete. Između ostaloga, omogućit će se 
primjereno skladištenje prerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture ili 
zamrznutih proizvoda. Na taj će se način omogućiti raznovrsnija prehrana, 
obzirom da ona trenutno ponajviše ovisi o dnevnom svježem ulovu, te se 
iz tih razloga najčešće bazira na konzumaciji srdele. Ovim se ulaganjem 
stvaraju odgovarajući uvjeti za čuvanje i pripremu raznovrsnih proizvoda 
ribarstva i akvakulture što u konačnici utječe na povećanje potrošnje ribe 
u odgojno-obrazovnim ustanovama.  

 
      2) U sklopu projekta planirane edukativne aktivnosti su: 

 Predstava za djecu  
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- Tema je usmjerena na zdravu prehranu, osobito baziranu na konzumaciji 
ribe. Cilj je kroz kazališni medij na zanimljiv način djeci ˝usaditi˝ zdrave 
prehrambene navike i konzumiranje ribljih namirnica zanimljivom pričom 
koja će u njima pobuditi interes, potaknuti maštu i na svojevrstan način 
promijeniti pogled na neke od namirnica (osobito ribu) ako su im do tada 
bile nepoznate ili ˝nezanimljive˝ kada bi se našle na tanjuru. Planirane su 
3 izvedbe za ukupno 232 polaznika DV ˝Radost˝ Poreč s područja Grada 
Poreča-Parenzo. Predstava se planira odigrati u kazališnoj dvorani Pučkog 
otvorenog učilišta Poreč početkom nove pedagoške godine 2020./2021.  
(rujan/listopad). 

 Edukacije/predavanja: Jela iz mora jako su nam fora  
- Namjera je potaknuti roditelje za pripremu zdravih obroka 
namirnicama iz mora te zainteresirati djecu za ribu i ostale plodove 
mora 
- Planirano je 10 radionica za djecu i 4 predavanja za roditelje. 
- Radionice i predavanja održavat će se u Dječjem vrtiću „Radost“ 
Poreč ili Domu obrtnika Poreč, ovisno o potrebi.  

 Izrada društvene igre Memento s morskim motivima (250 kom). 
 

3) U sklopu projekta planirane promotivne aktivnosti su: 
 izrada vizualnog identiteta projekta,  
 izrada plakata s logom projekta (6 kom),  
 izrada podmetača za jelo s logom projekta koji će ostati trajno vlasništvo 

Dječjem vrtiću ˝Radost˝ Poreč te će ih moći koristiti i buduće generacije 
polaznika (250 kom),  

 izrada platnenih vrećica s logom projekta koje će se podijeliti roditeljima, 
odgajateljima i djelatnicima predškolskih ustanova ( 250 kom). 
 

 Ciljana skupina projekta ˝VOLIM ZDRAVO, VOLIM RIBU – POTICANJE 
POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ˝RADOST˝ POREČ˝ su djeca 
vrtićkog uzrasta DV ˝Radost˝ Poreč i njihovi roditelji. Namjera je kroz projekt 
upravo roditeljima prenijeti važnost povećanog uvođenja ribe u jelovnike u 
njihovom vlastitom domu kako bi djeca zatim istu namirnicu lakše prihvatila i 
konzumirala u  predškolskoj ustanovi. Naime, konzumacija ribe nije velika 
među odabranom populacijom, a interes roditelja sve je manji za pripremom 
jela na bazi ribe. Osim toga, svježa i kvalitetna riba teže je dostupna te se 
upravo uključivanjem lokalne zajednice nastoji oživjeti tradicija konzumacije 
ribljih proizvoda. Da bi se broj obroka na bazi proizvoda ribarstva i akvakulture 
povećao, potrebno je prije svega osvijestiti potrošače o važnosti  istih što će u 
konačnici doprinijeti održivosti lokalnog ribarstava. 

4. Očekivani rezultati projekta 

 Očekuje se da će se ulaganjem olakšati i povećati broj pripremljenih obroka 
od ribe,  a samim time i konzumacija ribe u navedenoj predškolskoj ustanovi 
obzirom da se ulaganjem u opremu za hlađenje proizvoda ribarstva i 
akvakulture daje mogućnost dugotrajnog čuvanja istih i tako češćeg uvođenja 
na menije u predškolskim ustanovama.  

 U sklopu projekta planiran  je niz edukativnih predavanja namijenjenih djeci i 
njihovim roditeljima kojima će se na zanimljiv način, prilagođen uzrastu, 
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nastojati pojasniti važnost konzumiranja ribe u svakodnevnom životu. Između 
ostaloga, djeca će naučiti koja se sve jela mogu pripremati od ribe i morskih 
plodova, koje vrste riba i školjkaša postoje i sl. Očekuje se da će bolje 
poznavanje proizvoda ribarstava i akvakulture kao i nova saznanja o njihovoj 
važnoj ulozi u očuvanju zdravlja utjecati na lakše prihvaćanje ribe kao 
namirnice kako u vrtićima tako i kod kuće. Predavanjima namijenjenim 
roditeljima nastojat će se direktno utjecati na svijest odraslih, odnosno 
roditelja, o važnosti češćeg uvođenja ribe kao bogatog nutricionističkog 
proizvoda u svakodnevnu prehranu djeteta. Obzirom da prihvaćanje, odnosno 
odbijanje određenog prehrambenog proizvoda u djece često ovisi o 
učestalosti konzumiranja upravo kod kuće, potrebno je roditelje osvijesti o 
važnoj ulozi koju, s ciljem prihvaćanja ribe i proizvoda akvakulture te 
povećanja potrošnje njihove svakodnevne potrošnje, imaju uz odgajatelje u 
predškolskim ustanovama. 

 Trenutno se na mjesečnoj razini u DV ˝Radost˝ Poreč pripremaju 4 obroka na 
bazi ribe te se očekuje da će se provedbom projekta ta brojka na mjesečnoj 
razini udvostručiti, odnosno, riba će se na meniju u DV ˝Radost I i II˝ Poreč te 
u PV Baderna nalaziti dva puta tjedno, tj. osam puta mjesečno, primjerice: 
 juha od povrća, pečeni oslić, špinat, sezonska salata, kruh, limunada, 
 krem juha od povrća, pržena srdela, blitva s krumpirom, miješana salata, 

kruh, limunada. 
Meni može ovisiti o ribljim proizvodima prethodno nabavljenim i čuvanim 
u novim rashladnim uređajima koji će se planiraju nabaviti u sklopu 
projekta ili kao dosad o dnevnom svježem ulovu. 

5.  Stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta 

 Projekt pridonosi očuvanju postojećih radnih mjesta. 

 DV ˝Radost˝ u Poreču zapošljava 5 kuhara/kuharica i 2 pomoćna 
kuhara/kuharice te 1 pomoćnu djelatnicu/djelatnika u kuhinji u Baderni gdje 
se svakoga dana dovoze kuhani obroci. 

6. Trajanje provedbe projekta 

 12 mjeseci 

7. Pripremne provedene aktivnosti 

 U svrhu realizacije projekta  ishođena je Odluka o suglasnosti Gradskog vijeća 
Grada Poreča-Parenzo za provedbu ulaganja u projekt ˝VOLIM ZDRAVO, 
VOLIM RIBU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU 
˝RADOST˝ POREČ˝. 

8.  Ukupna vrijednost projekta 

 Procijenjena vrijednost projekta uključujući opće troškove i PDV je 87.205,00 
kuna. 
  

9.  Opis administrativnih kapaciteta za pripremu i provedbu projekta 

 Dječji vrtić ˝Radost˝ Poreč proračunski je korisnik Grada Poreča-Parenzo koji 
ima administrativne kapacitete za provedbu projekta ̋ VOLIM ZDRAVO, VOLIM 
RIBU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM VRTIĆU ̋ RADOST˝ 
POREČ˝. Za provedbu i praćenje EU i nacionalnih projekata u Gradu Poreču-
Parenzo zadužen je Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo, Odsjek za 
gospodarstvo i EU fondove, u kojem trenutno na nacionalnim i europskim 
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projektima rade 3 službenice, a koje vodi pročelnica upravnog odjela, dr. sc. 
Morena Mičetić Fabić. Za nabavu, pri istom upravnom odjelu, zadužen je 
Odsjek za javnu nabavu u kojem rade 2 službenice.   

 Grad Poreč-Parenzo je u posljednjih nekoliko godina proveo niz uspješnih 
projekata od infrastrukturnog značaja kao što su izgradnja nove OŠ Finida,  
uređenje Područnih vrtića ˝Paperino˝ u Varvarima i Velom Maju, izgradnja 
porečke zaobilaznice, rekonstrukcija nerazvrstane ceste Valkarin-Garbina, 
izgradnja reciklažnog dvorišta i sl. Grad ima iskustva i u provođenju projekata 
od društveno-socijalne važnosti poput uključivanja starijih osoba u kulturnu i 
umjetničku scenu Poreča kroz projekt KUP 54+. Projektom Inkluzivne škole 5+ 
Grad se aktivno uključio u osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s 
poteškoćama u razvoju, a provodi ga u suradnji s drugim istarskim gradovima. 
Grad uspješno provodi projekt Školska shema kojim se nastoje promovirati 
zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i 
mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i 
bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi, a prošle je 
godine Grad sudjelovao u projektu Školski medni dan. Grad je trenutno 
partner i na INTERREG V-A Italija – Hrvatska projektima SUTRA i USEFALL, a u 
tijeku je i provedba projekta Sanacije odlagališta Košambra, vrijedna oko 20,5 
milijuna kuna.  

 Ukoliko projekt prođe, za provedbu  aktivnosti u sklopu projekta ˝VOLIM 
ZDRAVO, VOLIM RIBU – POTICANJE POVEĆANE POTROŠNJE RIBE U DJEČJEM 
VRTIĆU ˝RADOST˝ POREČ˝angažirat će se vanjski gospodarski subjekti koji će 
prema provedenoj nabavi biti izabrani sukladno stručnoj osposobljenosti. Od 
vanjskih stručnjaka očekuje se kvalitetna provedba svih planiranih aktivnosti 
kao i potpuni angažman u postizanju primarnih ciljeva projekta. Tijekom 
provedbe od vanjskih se stručnjaka očekuje potpuna suradnja s Dječjim 
vrtićem ˝Radost˝ Poreč i Upravnim odjelom za opću upravu i  gospodarstvo. 

 
 

10. Grafički prilozi 

 Fotografija opreme 

 Program edukacijskih radionica  
 
 
  
 

 
 
__________________________ 
    (pečat i potpis odgovorne osobe) 

 

 

77. 

Temeljem članka 36. stavaka 1. i 6. i članka 37. Zakona o koncesijama („Narodne 

novine“ br. 69/17), članka 21. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne 

novine" br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Odluke o povjeravanju ovlaštenja 
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Gradu Poreču za davanje koncesija na pomorskom dobru („Službene novine Istarske županije“ 

broj 11/2016), Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 

korištenja morskih površina za uzgoj školjkaša u uvali „Soline“ na području Grada Poreča-

Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 07/2019), članka 41. Statuta Grada 

Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13 i 10/18), na prijedlog 

Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo, 

utvrđen Zapisnikom KLASA: 023-01/19-01/32 URBROJ: 2167/01-02/11-19-2 od 2.7.2019. 

godine, Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 18. srpnja  2019. godine 

donijelo je 

 

Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 

morskih površina za uzgoj školjkaša u uvali „Soline“ na području Grada Poreča-

Parenzo 

 

Članak 1. 

Grad Poreč-Parenzo (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) u provedenom postupku 

davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za 

uzgoj školjkaša u uvali „Soline“ na području Grada Poreča-Parenzo, za najpovoljnijeg 

ponuditelja odabrao je Masima Labinca vl. Obrta za školjkarstvo i trgovinu, Vabriga, 

Ribarska 5, OIB 30105335229 (dalje u tekstu: Najpovoljniji ponuditelj). 

 

Članak 2. 

Koncesija se daje za jedno uzgojno polje koje je omeđeno poligonom određenim 

koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji kako slijedi: 

POPIS KOORDINATA 

 Y X 

A 271106.35 5019578.88 

B 271108.45 5019691.69 

C 271329.73 5019651.59 

D 271328.46 5019583.39 

E 271263.43 5019584.60 

F 271263.27 5019575.96 

 

Koncesija se daje na pomorskom dobru, i to na morskoj površini sukladno grafičkom prikazu 

koji čini prilog ove odluke, za jedno uzgojno polje površine 20492 m2. 

 

Članak 3. 

Koncesija se daje za gospodarsko korištenje morskih površina za uzgoj školjkaša u 

uvali „Soline“ na području Grada Poreč-Parenzo. 

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ove 

odluke dostaviti Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom Grada Poreča-Parenzo 

izvršnu lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru za koji je uz ponudu dostavio uvjerenje 

nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je taj zahvat planiran dokumentima 

prostornog uređenja. Odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se zaključenje 

ugovora o koncesiji u roku od 10 dana od dana dostave u prethodnom stavku navedene 

izvršne lokacijske dozvole. Ukoliko se po proteku ostavljenog roka ne dostavi u ovoj točci 

odluke navedena izvršna lokacijska dozvola, ova odluka, kao i sve radnje koje su prethodile 

njenom donošenju, proglašavaju se ništetnim. 
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Članak 4. 

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja 

ugovora o koncesiji. 

 

Članak 5. 

Naknada za koncesiju sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela. 

Iznos stalnog dijela naknade za koncesiju iznosi ukupno 12.295,20 

(dvanaesttisućadvjestodevedesetpetzarezdvadeset) kuna godišnje. 

Promjenjivi dio naknade za koncesiju iznosi 1% prihoda uzgajališta. 

Stalni dio koncesijske naknade za početnu godinu plaća se u roku od 60 dana od dana 

sklapanja ugovora o koncesiji razmjerno mjesecima korištenja. 

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja ugovora o koncesiji, 

Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine. Za godinu u kojoj 

koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja. 

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti 

najkasnije do dana 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku 

godinu. 

Koncesijska naknada uplaćuje se sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za 

koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine" broj 68/04) te Naredbi o načinu 

uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih 

potreba. Naknada se uplaćuje na račun koji služi za uplatu zajedničkih prihoda državnog, 

županijskog i gradskog/općinskog proračuna na razini Grada Poreča-Parenzo s naznakom 

naknada za koncesiju na pomorskom dobru. Nakon upisa ugovora o koncesiji u Registar 

koncesija obveznici uplate naknade za koncesiju, u „poziv na broj odobrenja“ upisuju u 

pretpolje model „05“, a u polje elementa identifikacijski broj ID iz Registra koncesija 

dodijeljen od Ministarstva financija. 

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama 

Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" br. 158/03, 100/04, 

141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije 

dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju. 

U slučaju da se za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji promijeni srednji tečaj 

Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima 

pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja. 

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno 

vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom 

području i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku 

godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine. 

Najpovoljniji ponuditelj u obvezi je na zahtjev Davatelja koncesije omogućiti osobama 

koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi 

ostvareni prihod na koncesioniranom području. 

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj 

koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu. 

 

Članak 6. 

Najpovoljniji ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja, odnosno po izvršnosti ove 

Odluke ako je pokrenut postupak pravne zaštite, u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove 

Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je 

odustao od sklapanja ugovora o koncesiji. 

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan predati Davatelju 

koncesije: 
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- izvršnu lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru za koji je uz ponudu dostavio 

uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je taj zahvat planiran 

dokumentima prostornog uređenja 

- Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme 

koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u 

prvobitno stanje slobodno od osoba i stvari po isteku ugovora o koncesiji, 

- Izjavu o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i 

sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari, 

- Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko 

zadužnica/e mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja 

urednog plaćanja naknade za koncesiju, 

- Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu ponuđenog iznosa promjenjivog dijela 

naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemnizirana kod javnog 

bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog 

iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju, 

- Važeću policu osiguranja za cijelo vrijeme važenja ugovora o koncesiji, kao dokaz 

jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti. 

 

Članak 7. 

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Analizi 

opravdanosti davanja koncesije koja je priložena njegovoj Ponudi iz mjeseca svibnja 2019. 

godine te ovoj Odluci. 

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili 

korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno 

pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati. 

 

Članak 8. 

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet 

koncesije u skladu s odredbama ugovora o koncesiji i pozitivnim propisima Republike 

Hrvatske. 

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Najpovoljniji ponuditelj je 

dužan postupati sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te uvjetima i 

suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije. 

 

Članak 9. 

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno 

sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u 

skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama. 

 

Članak 10. 

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i 

koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge 

radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i ugovorom o koncesiji. 

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, 

popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim 

propisima, a naročito održavati čistoću područja. 

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed 

gospodarskog korištenja pomorskog dobra. 
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Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen ovom 

Odlukom od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti ugovor o 

koncesiji. 

Članak 11. 

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra 

o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti 

pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati 

Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s 

pomorskim dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro. 

Najpovoljniji ponuditelj u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, 

dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed 

pomorskog dobra koje je predmet ove Odluke i ugovora o koncesiji, a u odnosu na njegove 

naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih 

zadržati za potrebe daljnjeg korištenja. 

 

Članak 12. 

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu 

potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je 

dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u 

svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski 

kabeli i sl.). 

 

Članak 13. 

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. Zakona o koncesijama 

(„Narodne novine“ 69/17). 

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije 

sukladno odredbama članka 66. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 69/17), kao i 

odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro. 

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz 

prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 68. Zakona o 

koncesijama („Narodne novine“ 69/17). 

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti 

dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji. 

Prihod od naknade za potkoncesiju kao i prihod od djelatnosti koja je predmet 

koncesije i podkoncesije čine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za 

koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u 

potkoncesiju. Potkoncesijom ne prestaju obveze Najpovoljnijeg ponuditelja prema Davatelju 

koncesije u opsegu i sadržaju utvrđenom ugovorom o koncesiji. 

 

Članak 14. 

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u 

slučajevima određenim ovom Odlukom, ugovorom o koncesiji i važećim zakonima. 

 

Članak 15. 

Koncesija prestaje: 

- ispunjenjem zakonskih uvjeta, 

- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa, 

- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji, 

- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji, 
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- pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se 

poništava, 

- ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon 

sklapanja ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati 

pravna osnova na temelju koje je sklopljen ugovor o koncesiji, 

- u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima. 

 

Članak 16. 

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju: 

- ako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se 

uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i ugovorom 

o koncesiji, 

- ako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za 

koje mu nije dana ili preko mjere određene ugovorom o koncesiji, 

- ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koje je 

predmet ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene ugovorom o koncesiji ili 

su u suprotnosti s odobrenom koncesijom, 

- ako Najpovoljniji ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima 

određenim ugovorom o koncesiji, 

- u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima. 

 

Članak 17. 

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u sljedećim 

slučajevima: 

- ako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta 

uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju, 

- ako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog 

dobra, 

- ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Analizi opravdanosti, 

- ako Najpovoljniji ponuditelj ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama 

ugovora o koncesiji, 

- ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na 

pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s 

odobrenom koncesijom, 

- ako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se 

utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje, 

- ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom ugovora o 

koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku, 

- ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s ugovorom o 

koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji, 

- ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora o 

koncesiji suprotno odredbama Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 

69/17), 

- ako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj 

koncesije zatraži na temelju članka 55. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 

69/17), 

- u drugim slučajevima u skladu s odredbama ugovora o koncesiji i pozitivnih pravnih 

propis Republike Hrvatske kojim se uređuje pomorsko dobro. 

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida ugovora o koncesiji, Davatelj 

koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj 
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namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid ugovora o 

koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima. 

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid ugovora o 

koncesiji u roku iz prethodnog stavka ovog članka Davatelj koncesije raskinut će ugovor o 

koncesiji. 

U slučaju jednostranog raskida ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, 

Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj 

u skladu s općim odredbama obveznog prava. 

U slučaju raskida ugovora o koncesiji iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka 

Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida ugovora o koncesiji. 

 

Članak 18. 

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena ugovorom 

o koncesiji te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga 

slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije. 

 

Članak 19. 

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru 

(„Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati 

provedbu izvršavanja ove Odluke i ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja 

koncesije o uočenim nepravilnostima. 

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora o koncesiji provode ovlašteni 

državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u 

Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“ 150/11, 12/13, 93/16 

, 104/16). 

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora o koncesiji obavljaju 

inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke 

kapetanije. 

 

Članak 20. 

Nadležno upravno tijelo Davatelja koncesije će u ime Davatelja koncesije 

Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji. 

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne 

potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom. 

Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje Gradonačelnik Grada Poreča-

Parenzo. 

 

Članak 21. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo“. 

 

OBRAZLOŽENJE: 

Dana 09. svibnja 2019. godine Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo donijelo je Odluku o 

namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih 

površina za uzgoj školjkaša u uvali „Soline“ na području Grada Poreča-Parenzo („Službeni 

glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 07/2019) temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku 

javne nabave“ dana 20.05.2019. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije, broj 

objave 2019/S 01K-0020596. 
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Temeljem članka 33. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) Stručno 

povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo otvorilo je 

dana 01.07.2019. godine pristiglu ponudu, te je o otvaranju ponuda sastavljen Zapisnik 

KLASA: 023-01/19-01/31 URBROJ: 2167/01-02/11-19-2 od 2.7.2019. godine. 

Temeljem članka 34. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) Stručno 

povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo je dana 

8.7.2019. godine pregledalo i ocijenilo jedinu pristiglu ponudu, i to ponudu Masima Labinca 

vl. Obrta za školjkarstvo i trgovinu, Vabriga, Ribarska 5, OIB 30105335229, te je sačinjen 

Zapisnik o ocjeni i pregledu pristiglih ponuda KLASA: 023-01/19-01/32 URBROJ: 2167/01-

02/11-19-2 od 8.7.2019. godine. 

Temeljem članka 16. stavka 12. točke 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) 

Stručno povjerenstvo je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u 

svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjkaša u uvali „Soline“ na 

području Grada Poreča-Parenzo i predložilo davatelju koncesije za najpovoljnijeg ponuditelja 

Masima Labinca vl. Obrta za školjkarstvo i trgovinu, Vabriga, Ribarska 5, OIB 30105335229, 

jer je utvrđeno da je ponuditelj Masimo Labinac vl. Obrta za školjkarstvo i trgovinu dostavio 

ponudu u obliku i na način propisan Dokumentacijom za nadmetanje, te da dostavljena ponuda 

zadovoljava formalno pravne uvjete natječaja. 

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o koncesijama (NN broj 69/17) propisano je da koncesiju za 

gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za 

županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a prethodni postupak provodi 

nadležno upravno tijelo u županiji. Člankom 21. navedenog zakona propisano je da županijska 

skupština na prijedlog župana, a na zahtjev grada/općine može ovlaštenje za davanje koncesija 

na području grada/općine povjeriti gradu/općini, u kojem slučaju odluku o davanju koncesije 

donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće. Odlukom o povjeravanju ovlaštenja Gradu Poreču za 

davanje koncesija na pomorskom dobru („Službene novine Istarske županije“ broj 11/2016) 

Županijska skupština Istarske županije povjerila je ovlaštenje Gradu Poreču za davanje 

koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča. 

Člankom 36. Zakona o koncesijama (NN broj 69/17) propisano je da odluku o davanju 

koncesije, nakon što Stručno povjerenstvo ocijeni i pregleda ponude i utvrdi prijedlog odluke, 

donosi davatelj koncesije. Po donošenju odluke o davanju koncesije, Najpovoljnijem 

ponuditelju ponudit će se na potpisivanje ugovor o koncesiji na pomorskom dobru. 

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, 

Prisavlje 14, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana primitka Odluke. Žalba se predaje 

neposredno ovoj službi ili šalje poštom, a može se izjaviti i na zapisnik. 

 

KLASA: 011-01/19-01/85                                                                PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2167/01-07-19-2                                                          GRADSKOG VIJEĆA 

Poreč-Parenzo, 18. srpnja 2019.                                                         Adriano Jakus 


