SKRAĆENI ZAPISNIK
17. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 16. studenog 2018. godine u velikoj
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati.
Prisutni vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić, Marko
Breščić, Danijel Lušić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Željko Legović,
Ivica Franković, Anamarija Kurelić – HDZ; Boris Demark – SDP i Valter Milohanić - LISTA GRUPE
BIRAČA.
Odsutni vijećnici (opravdano): Suzana Jašić i Dean Velenderić – SDP.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana
Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada, Maja
Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Nevija Srdoč,
pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Elvis Kliman, pročelnik
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj
Službe za unutarnju reviziju, Vesna Rusijan, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Zdenka
Turkalj Čohilj, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog
otvorenog učilišta u Pazinu, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Maja Zidarić Pilat,
ravnateljica Muzeja Grada Pazina, Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin i Anđelo
Dagostin, novinar „Glasa Istre“.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) nakon
izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 13, što znači da postoji
potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad sjednice.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ utvrđuje
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Verifikacija Skraćenog zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća;
Pitanja vijećnika;
Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2017./2018.;
Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin za školsku godinu 2017./2018.;
Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2017. godinu;
Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2017.
godinu;
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone
Bravari;
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u
području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Grad Pazin u 2018. godini;
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina;
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Grada Pazina za 2019. godinu.

Ad – 1.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ verificira Skraćeni
zapisnik sa 16. Sjednice Gradskog vijeća, održane 20. rujna 2018. godine.

Ad – 2.
Pitanja vijećnika.
Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika:
Suzana Jašić – problem neupisane jasličke djece s područja Pazina; izrada Plana upravljanja
zaštićenim područjem Pazinčice; realizacija zaključaka Koordinacije Gradonačelnika i općinskih
načelnika Pazinštine (i timova) na temu problema novog sustava gospodarenja otpadom,
Anamarija Kurelić – vožnja cestom od Pazina prema Grdoselu (neprimjerena brzina),
Valter Milohanić – radno mjesto čistačice u gradskoj upravi,
Dean Velenderić - upravljanje kotlovnicama u Gradu Pazinu.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Hani Glavinić (citirano):
„1. Pitanje za predstojnika Ureda, Zorana Slokovića.
Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina, istaknula sam potrebu zapošljavanja barem još
jednog komunalnog redara zbog povećanja obima posla.
Naime, govorimo o povećanom djelokrugu rada komunalnog redara koji provodi poslove
nadzora temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o
održivom gospodarenju otpadom, Zakona o zaštiti životinja, Zakona o zaštiti od buke, te odlukama
jedinica lokalne samouprave.
Stoga smatram da jedan današnji komunalni redar ne može pokriti cijelo područje Grada
Pazina.
Moje pitanje je:
Ima li Grad Pazin namjeru zaposliti još jednog komunalnog redara i ukoliko je tako, što je
poduzeto po tom pitanju?
2. Pitanje za pročelnika Elvisa Klimana.
Moje pitanje se odnosi na proširenje groblja na Starom Pazinu tj. izgradnji novog groblja u Sv.
Luciji.
Na groblju na Starom Pazinu ima manje od 15 slobodnih grobnih mjesta i zbog toga je nužno
što prije započeti sa radovima na proširenju postojećeg ili izgradnji novog groblja.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini
bila su predviđena novčana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, za pronalaženje rješenja za
predmetno groblje, ali su ta sredstva u II. izmjenama Programa anulirana.
O nužnosti proširenja postojećeg ili izgradnji novog groblja, raspravljalo se i na sjednici
Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Pazina,
održanoj u ponedjeljak, 12. studenog 2018. godine. Zaključak Odbora, po pitanju predmetnog groblja,
je da treba što prije započeti sa pripremama, na način da se ponajprije angažiraju stručnjaci koji će
detaljnim analizama i ispitivanjima odrediti najisplativiju varijantu izgradnje novih grobnih mjesta.
Iz svega iznijetog, molim Vas da stanovnike mjesnog odbora Stari Pazin informirate o
trenutnoj situaciji i mogućem rješenju, kao i mjerama koje Grad Pazin poduzima u cilju povećanja
broja grobnih mjesta.
3. Pitanje za pročelnicu Neviju Srdoč.
Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina, održanoj 07. lipnja 2018. godine, postavila sam
pitanje što Grad Pazin poduzima da sva neupisana djeca koja ostvaruju uvjete budu upisana u
predškolske jasličke programe za pedagošku godinu 2018. / 2019.
Prema Vašim odgovorima na ranije postavljena vijećnička pitanja, vidljivo je da se intenzivno
bavite navedenim problemom, o kojem se puno pričalo i na sjednicama Vijeća.
Stoga bih Vas zamolila da nam zaključno sa današnjim danom, date kratki sažetak svega što je
do sada napravljeno, ali i da nas informirate o budućim aktivnostima koje namjeravate poduzeti sa
ciljem rješavanja problema neupisane djece jasličke dobi.
Molim pismeni odgovor na postavljeno pitanje!“
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina.
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Marko Breščić (citirano):
„Pitanja za pročelnika Elvisa Klimana.
1. Molio bih očitovanje vezano za stanje na odlagalištu građevinskog otpada Lakota? U kojoj
je fazi sanacija nastalog kratera?
2. Također, molim očitovanje vezano uz otpad koji je iz građevinskog deponija izbačen u
potok.
Obrazloženje:
Dana 31. svibnja 2018. nakon velikih količina oborina, na odlagalištu građevinskog otpada
Lakota, nastao je krater promjera 20-tak metara. To je uzrokovalo istjecanje bijelog mulja u vodu
Pazinčice koja je zabijelila vodotok, uključujući i Pazinski krov. Situacija se tijekom ljetnih mjeseci i
promptnog reagiranja svih nadležnih službi, smirila. Ipak se, uslijed dolaska jačih oborina početkom
ovog mjeseca, ponovno otvorio krater na Lakoti koji je pokrenuo novo isticanje bijelog mulja. Ovog je
puta bujica u potok donijela i smeće, većinom plastične vreće.
Iz medija smo mogli čuti nekoliko verzija vezano uz završetak radova na spomenutoj lokaciji,
molim Vas informaciju za rok, kada je planiran završetak radova te ponovna uspostava sustava?
Moje drugo pitanje vezano je uz otpad koji je izbačen u vodotok Pazinčice. Kako je moguće
da su se na odlagalištu građevinskog otpada pojavile onolike količine plastičnih vreća? U kojoj je fazi
skupljanje otpada te postoji li opasnost da će se ostaci otpada raširiti po potoku uslijed najavljene
bure?“
Valter Žgrablić (citirano):
„Pitanja za pročelnika Elvisa Klimana.
1. U kojoj je fazi rješavanje opasnog otpada iz skladišta tvrtke „Ekooperativa“ u stečaju, u
prostorima bivše tvornice Pazinka?
2. Postoji li mogućnost vraćanja prometnih znakova zabrane parkiranja u starogradskoj jezgri
na potezu od zvonika do Kaštela?
Obrazloženje:
Za vrijeme ljetnih mjeseci kada u grad dolazi sve veći broj posjetitelja, na tom potezu
nemoguće je nesmetano prometovati vozilima, uska je cesta, vozila parkirana, uski trotoar, te je i
pješacima otežano kretanje.
Molim pismeni ili usmeni odgovor.“
Zoran Sloković odgovara:
- pitanje zapošljavanja još jednog komunalnog redara (Hani Glavinić) - postoji svijest o
velikom obujmu poslova za samo jednog komunalnog redara te se razmišljalo o jačanju tog dijela
službe. Navodi da je za sada pred realizacijom dogovor sa još četiri okolne općine o zapošljavanju
zajedničkog komunalnog redara za jedno šire područje. Taj bi komunalni redar prema sadašnjem
stanju stvari trebao biti 3/5 radnog vremena, odnosno 3 od 5 dana na području Grada Pazina, dok bi u
ove ostale dane pokrivao ostale općine. Na taj način ojačali bi kadrovski sektor koji je realno
potkapacitiran ljudstvom, a istovremeno bi došlo do dijeljenja troškova te ne bi troškovi zapošljavanja
isključivo pali na Grad Pazin. Nadaju se da bi se time postigla uravnoteženost i jednaki standardi
postupanja u komunalnim problemima većeg dijela Pazinštine. Takvo zapošljavanje zahtjeva
donošenje odluke o osnivanju zajedničke službe u kojoj bi bio zaposlen taj komunalni redar, a koja se
treba donijeti na Gradskom vijeću Grada Pazina i na vijećima općina. Očekuje se da će odluka biti
pred vijećnicima do kraja ove godine, u krajnjem slučaju na prvoj sjednici u idućoj kalendarskoj
godini,
- rješavanje opasnog otpada iz skladišta tvrtke „Ekooperativa“ (Valter Zgrablić) - nezahvalno
je odgovarati na pitanje dok se ne vidi da je definitivno počela sanacija, imaju informaciju iz
Ministarstva, a i bilo je vidljivo na stranicama Ministarstva, da je pokrenut postupak javne nabave za
zbrinjavanje opasnog dijela otpada koje je skladišteno u skladištu bivše Ekooperative u Industrijskoj
zoni Pazinka. Budući da su sredstva uvrštena u proračun Ministarstva i da je pokrenut postupak za
nabavu, nada se da bi to moglo biti realizirano u narednih par mjeseci.
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Elvis Kliman odgovara:
- proširenje groblja na Starom Pazinu (Hani Glavinić) - već početkom 2019. kreće se s
proširenjem groblja na Lindaru jer je to najhitnije. Isto tako, prema Programu gradnje početkom 2019.
kreće se s aktivnostima izrade dokumentacije za područje Strog Pazina, odnosno područje Svete
Lucije. U sam proces biti će uključen Mjesni odbor Stari Pazin, odnosno njegov predsjednik, time i
posredno svi žitelji te će o svemu biti izvješteni,
- pitanje Lakote (Marko Breščić) -uspostava nesmetanog protoka bujice Drazej kroz predio
Lakote, očekuje se tijekom ovog mjeseca. Svakodnevno se u kontaktu s predstavnicima investitora
Hrvatskih voda koji se drže planirane dinamike. Što se tiče pojave onečišćenja, navodi kako nije bilo
informacija i kako ništa nije upućivalo na to da se otpad tamo nalazi. To nisu pokazala niti ispitivanja
koja su se tamo vršila na stjenkama kratera. Činjenica je da se pojavio otpad, koji se promptno
pokupio. Obaviještena je i Vodopravna inspekcija koja je izašla na teren i izvršila nalaz. Ukoliko se
ponovno nešto takvo desi, odmah će se reagirati i spriječiti daljnji nastanak onečišćivanja. Paralelno sa
završetkom radova na Lakoti kreće se s aktivnostima privođenja zemljišta svrsi, gdje je sukladno
prostorno planskoj dokumentaciji predviđeno parkiralište. Radi se o faznoj izgradnji, a prva faza biti
će obuhvat koji je neškodljiv za sadašnji urušeni tunel i za radove koje Hrvatske vode izvode. Tek u
drugoj fazi bi se spajalo obale bujice Drazej,
- pitanje parkinga od zvonika do Kaštela (Valter Zgrablić) – to je pitanje bilo razmatrano na
Komisiji za promet Grada Pazina, a isto tako i prilikom donošenja Plana upravljanja starogradskom
jezgrom. Za sada su poduzeti svi koraci koji su se mogli poduzeti. Postavljeni su betonske kugle kod
zvonika kako bi se spriječilo parkiranje, dok je za nešto više jedino rješenje izrada jedne prave
prometne studije u koju će biti uključeni svi relevantni dionici.
Nevija Srdoč po pitanju rješavanja problema neupisane djece jasličke dobi (Hani Glavinić)
navodi kako se na tome intenzivno radi od svibnja, odnosno od kada je dobivena informacija od Vrtića
da je ostalo neupisano 20 – tak djece u jaslice. Pojašnjenja radi, navodi kako se u Gradu Pazinu
godišnje rodi u prosjeku 80 djece. U grupi jaslica su dvije generacije; djeca 1 – 2 godine i djeca 3 – 4
godine. Sukladno tome, da bi se sve pokrilo potrebno je nekih 160 mjesta u jaslicama. U ovom
trenutku je 48 mjesta u jaslicama, što je 30 posto potreba, i time blizu ciljeva koje je Europa postavila
kao standard. Problem je što je 2016. otvorena još jedna vrtićka grupa, pa više nema prostora. Roditelji
su sugerirali da se razvidi mogućnost prostora na Starom Pazinu u vlasništvu Učke Konzalting.
Zatražena je ponuda za otkup i uređenje. Na veliku žalost ispalo je previše, odnosno preko 3 milijuna
kuna. Dalje se išlo razmišljati o drugim mogućnostima. Jedna od njih je da se potakne privatna
inicijativa, budući da je Pazin jedini grad u Istri bez privatne inicijative u jasličkoj dobi, dok je ona na
razini županije 20 posto djece koja su uključena u privatne vrtiće ili obrta za dadilje. U tom smislu
objavljen je javni poziv za iskaz privatnih inicijativa te traje do 30. studenog ove godine. Veseli da je
bilo već 4 – 5 upita o dodatni informacijama i da je stigla još jedna prijava, a očekuje ih se još do
kraja natječaja.
Navodi kako je puno je zahtjevnije i teže otvoriti privatni vrtić, no u ovom slučaju se sve radi
s Obiteljskim centrom koji nadgleda obrte dadilja te bi to mogao biti dobar put. Ako se uspije otvoriti
dva obrta za dadilje sa 12 djece, koliko je maksimalan broj po jednom obrtu, pokriti će se ovih 20 –
tak djece koja nisu upisana. Naglašava da se je paralelno prijavilo na Ministarstvo demografije
dogradnju donjeg vrtića te su dobivena sredstva za početnu izradu projektne dokumentacije, a očekuje
se i rezultat prijave na natječaj za rekonstrukciju gornjeg vrtića.
Zadnji zahtjev skupine roditelja bio je da se sa po tisuću kuna sufinancira to što oni moraju
plaćati tete čuvalice. Zahtjev je bio takav da se to odredi za sve vrijeme dok se ne osigura prostor u
vrtiću i svi uvjeti, a ne samo za ovu generaciju. To bi došlo nekih 1,3 milijuna kuna godišnje, što bi
zajedno s vrtićkom djecom koja se ne uspiju upisati iznosilo oko 1,7 milijuna kuna. Stoga je
neprihvatljivo da se na taj način pomogne roditeljima, a bilo bi to i nepravedno prema onima koji
uopće nisu upisivali djecu u vrtić. Stoga se sve ide sustavno rješavati, te će se najprije vidjeti što će
biti s privatnim inicijativama i prijavama na natječaj.
Na pitanje predsjednika Vijeća da li su vijećnici zadovoljni prezentiranim odgovorima, nije
bilo primjedbi, pa predsjednik zaključuje da su vijećnici zadovoljni odgovorima.
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Ad – 3.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 14. studenog 2018. razmatrao je Izvješće o radu
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2017./2018., te predlaže Vijeću da isto prihvati
bez primjedbi.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2017./2018. u tekstu
kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 24. listopada 2018. godine.
Ad – 4.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 14. studenog 2018. razmatrao je Izvješće o
realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu
2017./2018., te predlaže Vijeću da isto prihvati bez primjedbi.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin za školsku godinu 2017./2018. u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina
dopisom od 24. listopada 2018. godine.
Ad – 5.
Odbor za kulturu na sjednici 13. studenog 2018. i Odbor za društvene djelatnosti na sjednici
14. studenog 2018. razmatrali su Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za
2017. godinu, te predlažu Vijeću da istog prihvati bez primjedbi.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu udruga i drugih organizacija
civilnog društva za 2017. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina
dopisom od 24. listopada 2018. godine.
Ad – 6.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 15. studenog 2018. razmatrao je Izvješće
o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2017. godinu, te predlaže
Vijeću da isto prihvati bez primjedbi.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“
donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020.
godine, za 2017. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od
24. listopada 2018. godine.
Ad – 7.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša na sjednicama održanim 12. studenog 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari, te predlažu Vijeću da istu prihvati s
time da Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša predlaže da se u članku
11. umjesto riječi „četiri (4) mjeseci“ upišu riječi „šest (6) mjeseci“.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o izradi
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari s time da se u članku 11. umjesto
riječi „četiri (4) mjeseci“ upisuju riječi „šest (6) mjeseci“.
Ad – 8.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 15. studenog 2018. razmatrao je
prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da iste
prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Druge (II.) izmjene
Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu.
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Ad – 9.(a, b i c)
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 14. studenog 2018. razmatrao je prijedlog Drugih
(II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: socijalne skrbi i
zdravstva i sporta, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Odbor za kulturu na sjednici 13. studenog 2018. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena
Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u
predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi:
a) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu,
b) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za
2018. godinu i
c) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu za 2018. godinu.
Ad – 10.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 12. studenog
2018. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Druge (II.)
izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini.
Ad – 11.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 12. studenog
2018. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Druge (II.) izmjene
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini.
Ad – 12.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 12. studenog 2018. razmatrao je prijedlog
Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istu
prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o osnivanju
Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina.
Ad – 13.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 14. studenog 2018. razmatrao je prijedlog
Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina
za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2019.
godinu.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 19,48 sati.

KLASA: 021-05/18-01/62
URBROJ: 2163/01-03-01-18-3
Pazin, 16. studeni 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.
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