
  Z A P I S N I K  
 

 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Cerovlje održane 14. lipnja 2021. godine u prostorijama 
društvenog doma Cerovlje s početkom u 20,00 sati. 
 Osim članova Vijeća sjednici je nazočna Romina Bašić, pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Cerovlje. 
 Romina Bašić otvara rad sjednice te pozdravlja sve prisutne. Utvrđuje da će temeljem odredbi 
članka 87. stavaka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima, kao pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 
voditi prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Cerovlje s utvrđenim dnevnim redom sa 
sljedećim točkama: 

DNEVNI  RED 
 

1. Utvrđivanje kvoruma. 
2. Izbor Mandatno-verifikacione komisije. 
3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije:  

- verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,   
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora    
  predsjednika. 

4. Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća. 
5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja. 
6. Izbor predsjednika Općinskog vijeća.  
7. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 

Upućuje čestitke svim kandidatima koji su izabrani na izborima 16. svibanja ove godine te im 
želi učinkovit i plodonosan rad na dobrobit svih građana Općine Cerovlje u naredne 4 godine.  

Proglašava prvu konstituirajuću sjednicu otvorenom i predlaže raspravu po utvrđenim 
točkama dnevnog reda. 

 
Ad – 1. 

Radi utvrđivanja prisutnosti i kvoruma, potrebno je izvršiti prozivanje izabranih članova za 
Općinsko vijeće. Nakon prozivanja izabranih članova za Općinsko vijeće, utvrđeno je da je prisutno 9 
članova od ukupno 9, te da radnje oko konstituiranja Vijeća mogu valjano započeti.  

 
Ad – 2. 

 2. točka dnevnog reda je izbor Mandatno-verifikacione komisije. U skladu s člankom 4. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Cerovlje, Mandatno-verifikaciona komisija izabire se na prvoj 
konstituirajućoj sjednici iz redova vijećnika, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 članova 
Vijeća. Bira se javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih vijećnika. Komisija ima predsjednika i 
dva člana. Zadaća Komisije je da na konstituirajućoj sjednici obavještava Vijeće o provedenim 
izborima za Vijeće i o izabranim članovima Vijeća temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog 
povjerenstva o provedenim izborima, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Vijeća te o 
zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Vijeća, o mirovanju mandata 
člana Vijeća po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog 
obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku člana koji umjesto njega počinje obnašati dužnost člana 
Vijeća sukladno Zakonu o lokalnim izborima. 

Romina Bašić moli ovlaštene predlagatelje da podnesu prijedloge. Nakon što su podneseni 
prijedlozi, Romina Bašić konstatira da je podnesen jedan prijedlog za izbor Mandatno-verifikacione 
komisije, u sastavu: Elena Šestan za predsjednicu, Kamenko Opatić za člana i Alfred Matijašić za 
člana. 

Romina Bašić konstatira da je podneseni prijedlog pravovaljan te ga daje na glasovanje i  
utvrđuje da je jednoglasno, s 9 (devet) glasova „ZA“ izabrana Mandatno-verifikaciona komisija u 
sastavu: 

1. Elena Šestan za predsjednicu,  
2. Kamenko Opatić za člana,   
3. Alfred Matijašić za člana. 

 
Prilog: 1 (Rješenje)  



 
Ad – 3. 

 Sjednica se prekida na 5 minuta zbog zasjedanja Mandatno-verifikacione komisije kako bi 
izvršila uvid u Izvješće i rezultate glasovanja s izbora održanih 16. svibnja 2021. godine za Općinsko 
vijeće Općine Cerovlje i o tome podnijela Izvješće ovom Vijeću. 

Nakon zasjedanja Mandatno-verifikacione komisije, predsjednica Komisije, Elena Šestan, 
podnosi Izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Cerovlje. Navodi kako je uvidom 
u Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva utvrđeno da su nakon izbora provedenih dana 16. svibnja 
2021. godine u Općinsko vijeće Općine Cerovlje izabrani: 
 

1. ELVIS ŠTERPIN 
2. IVAN JURADA 
3. ELENA ŠESTAN 
4. ALFRED MATIJAŠIĆ 
5. VILIM JAKŠA 
6. KAMENKO OPATIĆ 
7. ANTUN IVIĆ 
8. KLAUDIO KRIŽMANIĆ 
9. MARTINA STABILE 
 
Mandatno-verifikaciona komisija je uvidom u dokumentaciju Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Cerovlje utvrdila: 
da je Elvis Šterpin, izabran za Općinskog načelnika Općine Cerovlje i za člana Općinskog 

vijeća Općine Cerovlje na listi Istarskog demokratskog sabora (IDS) podnio zahtjev za mirovanje 
mandata na dužnost člana Općinskog vijeća Općine Cerovlje radi obnašanja nespojive dužnosti, a 
zamjenjuje ga Tina Lencović, neizabrana kandidatkinja sa 7. mjesta liste Istarskog demokratskog 
sabora (IDS), 

Slijedom navedenog, Mandatno-verifikaciona komisija konstatira da su u Općinsko vijeće 
Općine Cerovlje izabrani: 

 
1. TINA LENCOVIĆ 
2. IVAN JURADA 
3. ELENA ŠESTAN 
4. ALFRED MATIJAŠIĆ 
5. VILIM JAKŠA 
6. KAMENKO OPATIĆ 
7. ANTUN IVIĆ 
8. KLAUDIO KRIŽMANIĆ 
9. MARTINA STABILE 

 
te se predlaže Općinskom vijeću Općine Cerovlje da prihvati Izvješće o provedenim izborima za 
članove Općinskog vijeća Općine Cerovlje i verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje.  

Romina Bašić utvrđuje da su prisutni članovi Vijeća primili na znanje činjenice temeljem 
kojih se utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Cerovlje valjano sastavljeno, te da njegovi izabrani 
članovi imaju mandat predstavljati građane Općine Cerovlje i donositi odluke. 

Daje Izvješće mandatno-verifikacione komisije na glasovanje te Vijeće jednoglasno, s 9 
(devet) glasova „ZA“ donosi  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća Mandatno-verifikacione komisije  

 
i 

 
R J E Š E N J E  

 o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
 

Prilog: 2, 3 i 4 (Izvješće, Zaključak i Rješenje) 



Romina Bašić, u skladu s odredbama članka 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), i Izvješća Mandatno-
verifikacione komisije, utvrđuje predsjedavajućeg ove sjednice, Ivana Juradu te ga poziva da preuzme 
daljnje vođenje sjednice. 

 
Ad – 4. 

Ivan Jurada zahvaljuje Romini Bašić na dosadašnjem vođenju sjednice, pozdravlja sve 
prisutne i prelazi na 4. točku dnevnog reda:  Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća. 

Predsjedatelj moli sve vijećnike da ustanu i polože svečanu prisegu nakon što on pročita tekst 
prisege.  

Nakon davanja svečane prisege, vijećnici su istu i potpisali. 
 

Prilog: 5 (Prisege) 
 

Ad - 5. 
5.točka dnevnog reda je Izbor Komisije za izbor i imenovanja. Temeljem članka 4. stavka 1. 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Cerovlje utvrđeno je da se predsjednika i dva člana Komisije za 
izbor i imenovanja bira na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 članova Vijeća, javnim glasanjem 
natpolovičnom većinom glasova nazočnih vijećnika.  

 Nakon što su vijećnici podnijeli prijedlog za sastav Komisije za izbor i imenovanja: Kamenko 
Opatić, za predsjednika, Tina Lencović za članicu i Vilim Jakša za člana, predsjedatelj sjednice 
konstatira da je prijedlog pravovaljan, te daje prijedlog na glasanje.  

 Vijeće jednoglasno, s devet (9) glasova „ZA“ donosi   
 

R J E Š E N J E  
o izboru Komisije za izbor i imenovanja 

 
Prilog: 6 (Rješenje) 
 

Ad – 6. 
6. točka dnevnog reda je Izbor predsjednika Općinskog vijeća. Temeljem odredbi članka 16. 

Poslovnika Općinskog vijeća prijedlog za izbor predsjednika Vijeća podnosi se u pisanom obliku i 
potvrđen potpisom vijećnika, bira se javnim glasovanjem, većinom od ukupnog broja svih članova 
Vijeća. 

Predsjedatelj moli predlagatelje da podnesu prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Cerovlje i konstatira da je zaprimljen jedan prijedlog vijećnika za predsjednika Općinskog 
vijeća Ivana Jurade, te moli predlagatelja da obrazloži. 
 Sjednica se prekida na 5 minuta zbog zasjedanja Komisije za izbor i imenovanja kako bi na 
temelju dostavljenog prijedloga podnijela Izvješće. 
 Nakon zasjedanja Komisije za izbor i imenovanja, predsjedatelj poziva predsjednika Komisije 
da izvijesti Vijeće o podnesenom prijedlogu. 
 Predsjedatelj daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je Vijeće jednoglasno, s devet (9) 
glasova „ZA“ donijelo  
 

R J E Š E N J E 
o izboru Ivana Jurade  za predsjednika Općinskog vijeća Općine Cerovlje  

 
Prilog: 7 (Rješenje) 
 
 Ivan Jurada zahvaljuje na ukazanom povjerenju te ističe da će se truditi da funkciju obnaša u 
skladu netom potpisane Svečane prisege, poštujući Ustav, zakone, Statut Općine Cerovlje i Poslovnik 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje, sve za dobrobit građana Općine Cerovlje, Istarske županije i 
Republike Hrvatske. 

Ad – 7. 
 Predsjednik Vijeća nastavlja s vođenjem sjednice. Budući da još predstoji izbor 
potpredsjednika Općinskog vijeća, izvještava da se temeljem članka 16.  Poslovnika Općinskog vijeća 



prijedlog za izbor potpredsjednika Vijeća  podnosi u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika, 
bira javnim glasovanjem, većinom od ukupnog broja svih članova Vijeća.  

Predsjednik Vijeća moli predlagatelje da podnesu prijedlog za potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Cerovlje i konstatira da je zaprimljen jedan prijedlog vijećnika za potpredsjednicu 
Općinskog vijeća Elenu Šestan, te moli predlagatelja da obrazloži. 
 Sjednica se prekida na 5 minuta zbog zasjedanja Komisije za izbor i imenovanja kako bi na 
temelju dostavljenog prijedloga podnijela Izvješće. 
 Nakon zasjedanja Komisije za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća poziva predsjednika 
Komisije da izvijesti Vijeće o podnesenom prijedlogu za potpredsjednika Vijeća. 

 Predsjedatelj daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je Vijeće sa sedam (7) glasova „ZA“ i 
dva (2) „UZDRŽANA“ glasa donijelo  
 

R J E Š E N J E 
o izboru  Elene Šestan za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Cerovlje 

 
Prilog: 8 (Rješenje) 
 
 Čestita Eleni Šestan na izboru za potpredsjednicu Općinskog vijeća i želi joj mnogo uspjeha u 
radu i na izvršavanju zacrtanih programskih zadaća i ciljeva na dobrobit naših građana.  
   

Općinski načelnik Elvis Šterpin poziva vijećnike na suradnju uz nadu da će uspješno 
surađivati naredne četiri godine. 

 
Obzirom  da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća  zahvaljuje svima na odazivu i učešću 

u radu sjednice.  
 
Pozdravlja prisutne i zaključuje sjednicu u 21,00 sat. 
 

 
KLASA: 021-05/21-01/03 
URBROJ: 2163/06-02-02-21-2 
Cerovlje, 14. lipnja 2021. 
 
 
 
   Zapisničar                 Predsjedatelji sjednice: 
 
Nada Gržević, v.r.                  1. Romina Bašić, v.r.  
 
                       

          2. Ivan Jurada, v.r.         
 
                                                                 

 
 
 
 


