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Z A P I S N I K 

 
9. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina (dalje: Vijeće) održane 11. svibnja 2022. godine 

on – line, putem Microsoft Teams-a, s početkom u 18:00 sati. 
 
Prisutni vijećnici/vijećnice: Enna Peroš, Tanja Grubiša, Nikša Peroš, Mirnes Mujić, Barbara Širol Aleksić, 

Iva Bakarčić,  – MOŽEMO!; Vedran Ivančić, Mirjana Monas, Anja Juričić, Rosana Guštin – IDS-HSU-HNS; Endi 
Rimanić– HDZ; Željko Mrak - lista grupe birača. 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, Enna Peroš (dalje: predsjednica Vijeća) obavještava 

nazočne kako je vijećnik Sandi Matijašić stavio svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, slijedom čega nije 
prisutan na sjednici. 

 
Osim vijećnika/vijećnica sjednici prisustvuju: Martina Brajković Mrak, pročelnica Upravnog odjela za 

opću upravu i imovinsko pravne poslove; Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti; 
Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za financije i ITU mehanizam; Elvis Kliman, pročelnik Upravnog 
odjela za komunalni sustav, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju; Roberta Špoljarić, 
predsjednica Savjeta mladih Grada Pazina i Ana, Bančić referentica za poslove Gradskog vijeća. 

 
Predsjednica Vijeća, Enna Peroš nakon izvršene prozivke utvrđuje da od 13 vijećnika/vijećnica sjednici 

Vijeća prisustvuje njih 12, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, otvara rad 
sjednice i raspravu po predloženom redu.  

 
S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje na glasovanje predloženi dnevni red.  
Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ utvrđuje  

 
D N E V N I   R E D 

 
1. Prijedlog Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama. 

 
 
Predsjednica Vijeća navodi kako je ova sjednica Gradskog vijeća sazvana sa jednom točkom dnevnoga 

reda i to iz razloga što je potrebno da Vijeće donese Odluku razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama 
kako bi Grad postao vlasnikom nekretnine 1/1, a sve radi prijave projekta izgradnje Vrtića na natječaj. 

 
Ad - 1. 

 Prijedlog Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu 
koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednicama održanim 
10. svibnja 2022. razmatrali su prijedlog Odluke, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, Predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama u predloženom tekstu. 
Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 12 glasova „ZA“ donosi  
 

O D L U K U 
o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama 

- Prilog: 1. 
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Predsjednica Vijeća na kraju sjednice najavljuje redovnu sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 

24. svibnja 2022. godine s početkom u 18:00 sati. 
 
S obzirom na to da je obrađena točka dnevnoga reda, predsjednica Gradskog vijeća zaključuje rad 

izvanredne sjednice u 18:10 sati.  
 
 

KLASA: 024-01/22-01/16 
URBROJ: 2163-01-2/2-22-2 
Pazin, 11. svibnja 2022. 

          Predsjednica  
        Gradskog vijeća 

                                     Enna Peroš, v.r. 
  Zapisnik vodila 
 Ana Bančić, v.r. 
 


