
   IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
 

 s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Cerovlje održane 20. listopada 2020. godine u 
prostorijama društvenog doma Cerovlje s početkom u 19,00 sati. 
 Prisutni su: Ivan Jurada, Elena Šestan, Alfred Matijašić, Josip Grabar, Nensi Mikulić, Andrej 
Gašparić, Alen Gržinić, Alida Brajuha, Đulijana Brajuha i Martina Stabile. Odsutna: Ana Stojšić 
Šterpin. 

Osim vijećnika sjednici prisustvuje Emil Daus, Općinski načelnik Općine Cerovlje i Kamenko 
Opatić, zamjenik Općinskog načelnika 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. 

 
 

D n e v n i    r e d : 
 

0. Verifikacija Zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća. 
1. a) Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o poništenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 50/19.) 
b) Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerovlje. 

2. Razmatranje Pisma namjere CEROVIA d.o.o. – razvoj i ulaganja u sportsko-rekreativnu zonu 
Cerovlje.   

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone turističko 
rekreacijske namjene  "BARE" i s tim u vezi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Cerovlje. 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na privremeno korištenje prostora u vlasništvu 
Općine Cerovlje. 

5. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje 
za 2021. godinu.       

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na 
području Općine Cerovlje. 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cerovlje. 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Cerovlje. 
9. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj 

poljoprivrede i agroturizma Istre za 2019. godinu. 
10. Pitanja vijećnika. 
11. Razno. 

 
Ad -0. 

 Predsjednik Vijeća Ivan Jurada otvara raspravu po Zapisniku s 21. sjednice  Općinskog vijeća 
održane 27. srpnja 2020.godine. 
 Vijeće bez rasprave jednoglasno verificira Zapisnik s 21. sjednice  Općinskog vijeća održane 
27. srpnja 2020.godine. 

 
Ad -1. 

 Vijeće jednoglasno, s 10 (deset) glasova „ZA“ donosi: 
a)  Odluku o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 
50/19.) 

b) Odluku o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Cerovlje. 

 
Ad -2. 

 Vijeće jednoglasno, s 10 (deset) glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere 
CEROVIA d.o.o. – razvoj i ulaganja u sportsko-rekreativnu zonu Cerovlje.   



Ad -3. 
 Vijeće jednoglasno, s 10 (deset) glasova „ZA“ donosi Odluku  o izradi Urbanističkog plana 
uređenja zone turističko rekreacijske namjene  "BARE" i s tim u vezi III. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Cerovlje. 

 
Ad -4. 

 Vijeće jednoglasno, s 10 (deset) glasova „ZA“ donosi Odluku o davanju na privremeno 
korištenje prostora u vlasništvu Općine Cerovlje. 
 

Ad -5. 
 Vijeće jednoglasno, s 10 (deset) glasova „ZA“ donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg plana 
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2021. godinu.       

 
Ad  6. 

 Vijeće jednoglasno, s 10 (deset) glasova „ZA“ donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 
popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Cerovlje. 

 
Ad -7. 

Vijeće jednoglasno, s 10 (deset) glasova „ZA“ donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Cerovlje. 

 
Ad -8. 

 Vijeće jednoglasno, s 10 (deset) glasova „ZA“ donosi Odluku o prodaji nekretnine u 
vlasništvu Općine Cerovlje. 
 

Ad -9. 
 Vijeće jednoglasno, s 10 (deset) glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2019. godinu. 
 
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća zahvaljuje svima na odazivu i učešću u 
radu sjednice, pozdravlja prisutne i zaključuje sjednicu u 19,50 sati. 

 
 

KLASA: 021-05/20-01/03                                   
URBROJ: 2163/06-02-02-20-2 
Cerovlje, 20. listopada 2020. 
        
 
                                        
    Zapisničar        Predsjednik 
                                                                                          Općinskog vijeća  
   N. Gržević, v.r.               Ivan Jurada, v.r. 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


