IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Cerovlje održane 25. ožujka 2019. godine u
prostorijama Općine Cerovlje s početkom u 19,00 sati.
Prisutni su: Ivan Jurada, Elena Šestan, Alfred Matijašić, Ana Stojšić Šterpin, Josip Grabar,
Nensi Mikulić, Andrej Gašparić, Alen Gržinić, Alida Brajuha i Đulijana Brajuha. Odsutna: Martina
Stabile.
Osim vijećnika sjednici prisustvuje Emil Daus, Općinski načelnik Općine Cerovlje.
Predsjednik Općinskog vijeća, Ivan Jurada utvrđuje da od 11 vijećnika sjednici prisustvuje 10
vijećnika što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad sjednice.
Dnevni red:
0. Verifikacija Zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća.
1. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje.
2. Ministarstvo državne imovine – Zahtjev za privremenim deponiranjem mineralnih sirovina.
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Cerovlje za 2018.
godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Cerovlje za 2019. godinu.
5. Zahtjev za suglasnost na izmjenu gospodarskog programa - Clavis d.o.o. Cerovlje.

6. Podnošenje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018.
godine.
7. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Cerovlje za 2018. godinu.

Ad -0.
Vijeće bez rasprave jednoglasno verificira Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća održane
28. siječnja 2018.godine.
Ad -1.
Vijeće jednoglasno donosi Odluku o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje.
Ad -2.
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti o lokacijama za odlaganje viška
iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova.
Ad -3.
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite
Općine Cerovlje za 2018. godinu.
Ad -4.
Vijeće jednoglasno donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Cerovlje za 2019. godinu.

Ad -5.
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Zahtjeva za izdavanje suglasnosti na
izmjenu gospodarskog programa - Clavis d.o.o. Cerovlje.
Ad -6.
Vijeće donosi Zaključak po Izvještaju o radu Općinskog načelnika Općine Cerovlje za srpanj
– prosinac 2018. godine
Ad -7.
Vijeće je primilo na znanje Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Cerovlje za
2018. Godinu.
Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća zahvaljuje svima na odazivu i učešću u
radu sjednice, pozdravlja prisutne i zaključuje sjednicu u 19,30 sati.
KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2163/06-02-02-19-2
Cerovlje, 25. ožujka 2019.
Zapisničar
N. Gržević, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

