
 

 

Odbor za financije i proračun 
Pazin, Dršćevka 3 
Tel: 052/351-667, Fax: 052/351-686 

KLASA: 021-04/19-02/54 
URBROJ: 2163/1-01/4-19-02 
Pazin, 30. rujna 2019. 
 
 

ZAPISNIK 
sa 16. sjednice Odbora za financije i proračun, održane u ponedjeljak, 30. rujna 2019. 
godine s početkom u 9,45 sati u Spomen domu u Pazinu 
Sjednici prisustvuju: predsjednik Odbora financije i proračun Tedi Chiavalon, te članovi Aleksa 
Vale, Vili Rosanda, Sanja Radolović i Marija Kadoić Balaško. 
 
Osim članova Odbora sjednici prisustvuju: Valerio Drandić, predsjednik UV OB bolnice Pula i 
Sonja Grozić Živolić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ 
 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora za financije i proračun Tedi Chiavalon, pozdravlja 
prisutne, konstatira kvorum i predlaže dnevni red s nadopunom pod točkom 3. koja glasi: 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Dodatka II Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove 
građevine Opće bolnice u Puli 

 
 

DNEVNI RED 

1. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće 

bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli 

2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za dodatno zaduživanje Opće bolnice Pula 

u iznosu od 150 milijuna kuna za izgradnju nove Opće bolnice u Puli 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Dodatka II Sporazuma o sufinanciranju izgradnje 

nove građevine Opće bolnice u Puli 

Nakon što je dnevni red s dopunom, jednoglasno prihvaćen, prešlo se na njegovo 
razmatranje. 
 
 

Ad-1) 

Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće 
bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli 

 
Valerio Drandić ukratko je obrazložio predmetnu točku. 
Bez rasprave, Odbor jednoglasno donosi sljedeći 
 



                                                             
 

ZAKLJUČAK 

Podržava se Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje 
Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli, te se predlaže Skupštini Istarske 
županije da isti prihvati u predloženom tekstu. 
 

Ad-2) 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za dodatno zaduživanje Opće bolnice Pula 
u iznosu od 150 milijuna kuna za izgradnju nove Opće bolnice u Puli 

Valerio Drandić ukratko je obrazložio predmetnu točku. 
Bez rasprave, Odbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za dodatno zaduživanje Opće bolnice Pula u 
iznosu od 150 milijuna kuna za izgradnju nove Opće bolnice u Puli, te se predlaže Skupštini 
Istarske županije da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 
Ad-3) 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Dodatka II Sporazuma o sufinanciranju izgradnje 
nove građevine Opće bolnice u Puli 

 
Valerio Drandić ukratko je obrazložio predmetnu točku. 
Bez rasprave, Odbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 

Podržava se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Dodatka II Sporazuma o sufinanciranju 
izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli, te se predlaže Skupštini Istarske županije da 
istu prihvati u predloženom tekstu. 

 
 
Sjednica je završila u 10,00 sati. 
 
 
Zapisnik napisala 
Melita Ferenčić      Predsjednik Odbora 
 
        Tedi Chiavalon 


