
      IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
 

 s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Cerovlje održane 13. rujna 2021. godine u prostorijama 
društvenog doma Cerovlje s početkom u 19,30 sati. 
 Prisutni su: Ivan Jurada, Elena Šestan, Alfred Matijašić, Vilim Jakša, Kamenko 
Opatić, Tina Lencović, Antun Ivić, Klaudio Križmanić i Martina Stabile.  

Osim vijećnika sjednici prisustvuje Elvis Šterpin, Općinski načelnik Općine Cerovlje. 
Predsjednik Općinskog vijeća, Ivan Jurada utvrđuje da od 9 vijećnika sjednici 

prisustvuje svih 9 vijećnika što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje 
te otvara rad sjednice. 

 
D n e v n i    r e d : 

 
1. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Cerovlje za 2021. godinu. 
2. Razmatranje i donošenje Odluke  o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja 

Općine Cerovlje 2015. – 2020. godine. 
3. 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 41/20.) 
b) Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Cerovlje. 

4. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnih radnih tijela: 
a)  Odbor za statut, poslovnik i upravu 
b)  Odbor za gospodarski razvoj, financije, prostorno uređenje i komunalne 
djelatnosti 
c)  Odbor za socijalna pitanja i društvene djelatnosti 
d)  Komisija za priznanja i nagrade 
e)  Komisija za promet 
f)  Komisija za predstavke i pritužbe. 

5. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za promet imovinom. 
6. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Cerovlje. 
7. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi troškova za rad članova Općinskog vijeća 

Općine Cerovlje i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Cerovlje. 
8. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Cerovlje. 
9. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Cerovlje  za 2021. godinu. 
10. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Cerovlje. 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu. 
12. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2020. godinu.     
13. Pitanja vijećnika. 
14. Razno.   
 
 

 Vijeće jednoglasno s 9 (devet) glasova „ZA“ prihvaća predloženi Dnevni red. 
  
 
 



Ad -1. 
 Vijeće jednoglasno s 9 (devet) glasova „ZA“ donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Općine Cerovlje za 2021. godinu. 
 

Ad -2. 
 Vijeće s 8 (osam) glasova „ZA“ i 1 (jednim) “SUZDRŽANIM” glasom donosi Odluku 
o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Cerovlje 2015. – 2020. godine. 
 

Ad -3. 
 Vijeće s 8 (osam) glasova „ZA“ i 1 (jednim) “SUZDRŽANIM” glasom donosi: 

a)  Odluku o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 41/20.) 

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

 
Ad -4. 

 Vijeće jednoglasno s 9 (devet)  glasova „ZA“ donosi Rješenja o imenovanju članova 
stalnih radnih tijela: 

a) Odbor za statut, poslovnik i upravu 
b) Odbor za gospodarski razvoj, financije, prostorno uređenje i komunalne 

djelatnosti 
c) Odbor za socijalna pitanja i društvene djelatnosti 
d) Komisija za priznanja i nagrade 
e) Komisija za promet 
f) Komisija za predstavke i pritužbe. 

 
Ad -5. 

 Vijeće s 8 (osam) glasova „ZA“ i 1 (jednim) “SUZDRŽANIM” glasom donosi 
Rješenje o imenovanju Komisije za promet imovinom. 
 

Ad -6. 
 Vijeće jednoglasno s 9 (devet)  glasova „ZA“ donosi Odluku o osnivanju i imenovanju 
predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području 
Općine Cerovlje. 
 

Ad -7. 
 Vijeće jednoglasno s 9 (devet) glasova „ZA“ donosi Odluku o naknadi troškova za rad 
članova Općinskog vijeća Općine Cerovlje i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje. 

 
Ad -8. 

 Vijeće jednoglasno s 9 (devet) glasova „ZA“ donosi Odluku o prodaji nekretnina u 
vlasništvu Općine Cerovlje.  

 
Ad -9. 

 Vijeće jednoglasno s 9 (devet) glasova „ZA“ donosi Odluku o raspoređivanju 
sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Cerovlje  
za 2021. godinu. 
 
 
 



Ad -10. 
 Vijeće jednoglasno s 9 (devet) glasova „ZA“ donosi Odluku o Odluku o imenovanju 
Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Cerovlje. 

Ad -11. 
 Vijeće jednoglasno s 9 (devet) glasova „ZA“ donosi Odluku o izmjenama Odluke o 
komunalnom redu. 
 

Ad -12. 
 Vijeće jednoglasno s 9 (devet) glasova „ZA“ donosi Odluku usvajanju Izvješća o 
provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2020. godinu.     
   
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća zahvaljuje svima na odazivu i 
učešću u radu sjednice, pozdravlja prisutne i zaključuje sjednicu u 20,50 sati. 

 
 

KLASA: 021-05/21-01/04                                   
URBROJ: 2163/06-02-02-21-2 
Cerovlje, 13. rujna 2021. 
      
                                       
                                               
    Zapisničar        Predsjednik 
                                                                                          Općinskog vijeća  
   N. Gržević, v.r.                          Ivan Jurada, v.r. 
 
 
 
 
 


