ZAPISNIK
sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 03. listopada 2016.
godine, u prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća: Nikola Popratnjak,, Dragan Bukorović, Dragomir Šurlin, Petar
Petrović, Miloš Trkulja,, Elvira Tatomir, Ojdana Berić i Borko Šeat..
Opravdano odsutni: Rajko Zarić, Jovica Krstanović i Branko Trifunović.
Ostali nazočni:
Ognjen Vukmirović – načelnik Općine, Goran Matijaš - Pročelnik JUO-a,
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 28. sjednice Općinskog vijeća postoje tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Nikola Popratnjak je otvorio 28. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike
i goste te je konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 8 vijećnika tako da postoji
kvorum za pravovaljani rad ove sjednice.
Predsjednik vijeća je pozdravio prisutne vijećnike, ujedno je naveo da su članovi Vijeća
za sjednicu uz materijale dobili i prijedlog dnevnog reda za ovu sjednicu.
Predsjednik vijeća je konstatirao da je od 8 prisutnih vijećnika, 8 vijećnika glasovalo
„ZA“ predloženi dnevni red , koji se kao takav prihvaća.
Dnevni red
1.Aktualni sat:
1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
1.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Općinskog vijeća;
2. Donošenje suglasnosti o provedbi projekta „Vodovod Vrbnik I. i II.“
3. Razno.
Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za vijećnička
pitanja.
Predsjednik vijeća konstatira da nije bilo vijećničkih pitanja, te se prelazi na drugu točku
dnevnog reda.
Ad- 1.2.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 27. Sjednice Općinskog vijeća;
Predsjednik vijeća je nakon kraćeg razmatranja stavio Zapisnik na glasovanje te je
konstatirao da je za predloženi Zapisnik sa 27. sjednice od prisutnih 8 vijećnika 8 vijećnika je
glasovalo „ZA“te se Zapisnik kao takav usvaja.
Ad-2. Donošenje suglasnosti o provedbi projekta „Vodovod Vrbnik I. i II.“
U svom obrazloženju ove točke dnevnog reda načelnik općine je istaknuo kako je
potrebno donijeti Odluku te obrazložio prijedlog Odluke o suglasnosti koja se daje Komunalnom
poduzeću Knin d.o.o. za provedbu ulaganja na području Općine Biskupija za projekt izgradnje
„Vodoopskrba naselja Vrbnik I. I II. faza“ unutar mjere 07“ Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“, Podmjera 7.2., Tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za
vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz programa ruralnog razvoja Republike
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Hrvatske za period 2014-2020. godine, ovom Odlukom se ujedno daje suglasnost za prijavu na
natječaj.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Odluke o suglasnosti za
provedbu ulaganja na glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog
vijeća, 8 vijećnika je glasovalo „ZA“ , te da se Prijedlog prihvaća i usvaja Odluka o suglasnosti
za provedbu ulaganja, a koja čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Sjednici vijeća je pristupio vijećnik Branko Trifunović.
Ad-3; Razno.
Načelnik Općine je izvijestio vijećnike o početku radova pojačano održavanje (sanacija i
modernizacija) nerazvrstanih cesta u naselju Orlić ( Trišići-brdo i Dolina) i Biskupija (Sv.
Trojica – Pliskovo i Biskupija izvor).
Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima na uspješnom
radu.
Sjednica je završila s radom u 13,57 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar
Valerija Vukušić
KLASA: 021-05/16-01/
URBROJ: 2182/17-01-16-01
U Biskupiji, 03. listopada 2016. god.

Predsjednik Vijeća
Nikola Popratnjak

