
      IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
 

 sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Cerovlje održane 16. rujna 2019. godine u 
prostorijama Općine Cerovlje s početkom u 20,00 sati. 
 Prisutni su: Ivan Jurada, Elena Šestan, Josip Grabar, Nensi Mikulić, Andrej Gašparić, Alida 
Brajuha, Đulijana Brajuha i Martina Stabile. Odsutni su: Alfred Matijašić, Ana Stojšić Šterpin i Alen 
Gržinić. 

Osim vijećnika sjednici prisustvuje Emil Daus, Općinski načelnik Općine Cerovlje i novinar 
Mirjan Rimanić. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Ivan Jurada utvrđuje da od 11 vijećnika sjednici prisustvuje 8 
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 sa 16. sjednice Općinskog vijeća. 
1. Razmatranje i donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Cerovlje. 
2. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite u Općini Cerovlje. 
3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin 

za zaduživanje i izdavanje jamstva na nabavu vatrogasnih vozila i opreme. 
4. Pitanja vijećnika.   
5. Razno. 

 
Ad -0. 

Vijeće bez rasprave jednoglasno verificira Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane 
29. srpnja 2019.godine. 
 

Ad -1. 
 Vijeće jednoglasno, s 8 (osam) glasova „ZA“ donosi Odluku o odvodnji otpadnih voda na 
području Općine Cerovlje. 
 

Ad -2. 
 Vijeće jednoglasno, s 8 (osam)  glasova „ZA“ donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite u Općini Cerovlje. 
 

Ad -3. 
 Vijeće jednoglasno, s 8 (osam) glasova „ZA“ donosi Odluku o davanju suglasnosti Područnoj 
vatrogasnoj zajednici Pazin za zaduživanje i izdavanje jamstva na nabavu vatrogasnih vozila i opreme. 
 
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća zahvaljuje svima na odazivu i učešću u 
radu sjednice, pozdravlja prisutne i zaključuje sjednicu u 20,40 sati. 
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    Zapisničar        Predsjednik 
                                                                                          Općinskog vijeća  
   N. Gržević, v.r.             Ivan Jurada, v.r. 


