ZAPISNIK
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 22. svibnja 2015.
godine, u prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća:
Dragan Bukorović, Nikola Popratnjak, Rajko Zarić, Miloš Trkulja, Branko Trifunović, Ojdana
Berić, Petar Petrović i Borko Šeat.
Opravdano odsutan Jovica Krstanović, Dragomir Šurlin.i Elvira Tatomir.
Ostali nazočni:
Ognjen Vukmirović – načelnik Općine i Pročelnik JUO-a – Goran Matijaš.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 18. sjednice Općinskog vijeća postoje tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Nikola Popratnjak je otvorio 18. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike
i goste te je konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 8 vijećnika, te da postoji
kvorum za pravovaljani rad ove sjednice.
Predsjednik vijeća također je rekao da su članovi Vijeća za sjednicu uz materijale dobili i
prijedlog dnevnog reda za ovu sjednicu, te da se je u međuvremenu ukazala potreba za dopunom
Dnevnog reda sa 6. točkom koja glasi:
Prijedlog dopune Odluke o izradi II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Biskupija.
Predsjednik vijeća je konstatirao da je od 8 prisutnih vijećnika, 8 vijećnika glasovalo
„ZA“ predloženi dnevni red, te se kao takav prihvaća.
Dnevni red
1.Aktualni sat:
1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
1.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća;
2. Prijedlog Odluke o raspodijeli rezultata za 2014. godinu;
3. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevina, na
području Općine Biskupija;
4. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2014. godinu;
5. Suglasnost Komunalnom poduzeću Knin d.o.o. za prijavu na javni poziv za izgradnju
vodovoda Vrbnik I. i II. faza;
6. Prijedlog dopune Odluke o izradi II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Biskupija.
7. Razno
Ad-1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za vijećnička
pitanja.
Vijećnik Dragan Bukorović je postavio pitanje:
- Ima li mogućnosti da se planiraju sredstava u Proračunu općine Biskupija namijenjena
za kupnju knjiga za djecu osnovnih škola sa područja Općine Biskupija.
- Načelnik Općine je odgovorio da sredstva u proračunu nisu planirana za tu svrhu, ali da
će detaljnije informacije dostaviti na slijedećoj sjednici vijeća.
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Vijećnik Miloš Trkulja je postavio pitanje:
Na državnoj cesti kroz Zvjerinac nisu vidljivi i adekvatno postavljeni znakovi ograničenja
brzine, da li postoji mogućnost za detaljnije postavljanje znakova ograničenja brzine.
- Načelnik Općine je odgovorio da su za to nadležne Hrvatske ceste, te da će im se
uputiti dopis.
Ad-1.2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća;
Predsjednik vijeća je stavio Zapisnik sa 17. sjednice vijeća na razmatranje.
Nakon kraćeg razmatranja Predsjednik vijeća je konstatirao da je za predloženi Zapisnik
sa 17. sjednice od prisutnih 8 vijećnika 7 vijećnika je glasovalo „ZA“ i jedan vijećnik
„SUZDRŽANO“, te se Zapisnik kao takav usvaja.
Ad.- 2.Prijedlog Odluke o raspodijeli rezultata za 2014. godinu;
Pročelnik JUO-a je u svom obrazloženju između ostalog naveo da se ovom Odlukom o
raspodijeli rezultata za 2014. godinu iskazuje razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih
rashoda kao i odredba o pokriću manjka prihoda poslovanja, te je naveo da će se preostali
manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 302.027,85 kn pokriti iz viška prihoda
poslovanja iz prethodnih godina.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika je glasovalo„ZA“
prihvaćanje Prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu, koja ujedno
čine sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-3; Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama sa
područja Općine Biskupija;
Pročelnik JUO-a je u svom obrazloženju naveo da se ovom Odlukom određuje prijenos
vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama sa područja Općine Biskupija, koje su u
vlasništvu Općine Biskupija a koje se prenose na Komunalno društvo Biskupija d.o.o. kao
javnog isporučitelja vodne usluge.
Na temelju ove Odluke Komunalno društvo Biskupija d.o.o. iz Biskupija će pokrenuti
postupak revidiranja temeljnog uloga i evidentirati te građevine kao imovinu u svojim poslovnim
knjigama a Općine Biskupija će istu rasknjižiti iz svojih poslovnih knjiga.
Međusobna prava i obaveze regulirati će se posebnim ugovorom za čije se potpisivanje
ovlašćuje Načelnik Općine Biskupija.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika je glasovalo „ZA“
prihvaćanje Prijedloga i usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim
građevinama sa područja Općine Biskupija, koja ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-4. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2014. godinu,
Pročelnik JUO-a je u svom obrazloženju istaknuo da godišnji Izvještaj o izvršenju
proračuna Općine Biskupija za 2014. godinu sadrži opći dio proračuna, posebni dio proračuna,
izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i
obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te detaljno obrazložio izvještaj
po svakoj navedenoj točki.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća, 8 vijećnika je glasovalo „ZA“
usvajanje Izvještaja o izvršenju proračuna općine Biskupija za 2014. godinu, koji ujedno čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Suglasnost Komunalnom poduzeću Knin d.o.o. za prijavu na javni poziv za izgradnju
vodovoda Vrbnik I i II faza;
Načelnik Općine je obrazloživši ovu točku dnevnog reda između ostalog istakao da se ispred
Općinskog vijeća Općine Biskupija treba uputiti Pismo namjere za podnošenje projektnog
prijedloga za Poziv na dostavu prijedlog projekta: Financiranje provedbe investicijskih projekata
-
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koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje, broj:EN.2.1.16. koje je
objavilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, Gradu Kninu sa kojim se Komunalnom
poduzeću d.o.o. Kninu, u vlasništvu Grada Knina, ustupa pravo na prijavu prijedloga projekta
„Izgradnja Vodovoda naselja Vrbnik - faza I i II“ .Isto tako smo obavezni donijeti Odluku kojom
se iskazuje namjera odabira Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin za operatera koji će vršiti
obavljanje djelatnosti vodoopskrbe naselja Vrbnik, koje se nalazi na području Općine Biskupija.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Pisma namjere na
glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika je
glasovalo „ZA“ upućivanje Pisma namjere Gradu Kninu za podnošenje potrebnog prijedloga i
usvajanje Odluke o ustupanju obavljanja djelatnosti vodoopskrbe naselja Vrbnik Komunalnom
poduzeću d.o.o. Knin, koja ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-6. Prijedlog dopune Odluke o izmjeni Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Biskupija.
Načelnik općine je u svom obrazloženju ove točke dnevnog reda iznio da se Dopuna odluke radi
zbog proteka roka za donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Biskupija i
dopune razloga za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Biskupija.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Dopune odluke o izmjeni
Odluke o izradi II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Biskupija na glasovanje
te je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika je glasovalo „ZA“
prihvaćanje Prijedloga Dopune odluke i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o izradi II Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Biskupija, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-7. Razno.
Načelnik općine je upoznao vijećnike sa Zamolbom udruge KRKA iz Knina za
suradnju u akciji čišćena i zbrinjavanja okoliša riječnih tokova i pripadajućih kanala.
Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima i ostalim
prisutnim gostima na uspješnom radu.
Sjednica je završila s radom u 13,58 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar
Valerija Vukušić

Predsjednik Vijeća
Nikola Popratnjak

KLASA: 021-05/15-01/
URBROJ: 2182/17-01-15-01
U Biskupiji, 22. svibnja 2015. god.

