ZAPISNIK
sa 17. sjednice Opć
inskog vijeć
a Opć
ine Biskupija, održane dana 07. travnja 2015.
godine, u prostorijama Upravne zgrade Opć
ine u Orlić
u s poč
etkom u 13,00 sati.
Nazočni č
lanovi Vijeć
a:
Dragan Bukorović
, Nikola Popratnjak, Rajko Zarić
, Miloš Trkulja, Branko Trifunović
,
Ojdana Berić
, Elvira Tatomir, Borko Šeat i Jovica Krstanović
Opravdano odsutan Petar Petrovići Dragomir Šurlin.
Ostali nazoč
ni:
Ognjen Vukmirović– nač
elnik Opć
ine i Goran Matijaš - Proč
elnik JUO-a.
Zapisnič
ar:
Valerija Vukušić
(O radu 17. sjednice Opć
inskog vijeć
a postoje tonski zapisi.)
Predsjednik vijeć
a Nikola Popratnjak je otvorio 17. sjednicu, pozdravio prisutne
vijećnike i goste te je konstatirao da je na sjednici od 11 vijeć
nika prisutno 9 vijeć
nika, te da
postoji kvorum za pravovaljani rad ove sjednice.
Predsjednik vijeć
a takođ
er je rekao da su č
lanovi Vijeć
a za sjednicu uz materijale
dobili i prijedlog dnevnog reda za ovu sjednicu, te ih je zamolio da se izjasne,ukoliko netko od
vijećnika ima prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.
Kako nije bilo potrebe za izmjenom i dopunom dnevnog reda vijeć
nici su glasovali.
Predsjednik vijeć
a je 
k
onstatirao da je od 9 prisutnih vijeć
nika, 9 vijeć
nika glasovalo
„ZA“ predloženi dnevni red, te se kao takav prihvać
a.
Dnevni red
1.Aktualni sat:
1.1. Vijeć
nič
ka pitanja i odgovori;
1.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Opć
inskog vijeć
a;
2. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Opć
ine Biskupija;
3. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad nač
elnika Opć
ine Biskupija;
4. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu
informacija Opć
ine Biskupija;
5. Razno.

Ad-1. Vijećnič
ka pitanja i odgovori;
Predsjednik vijeć
a je otvorio prvu toč
ku dnevnog reda te zamolio vijeć
nike za
vijećnička pitanja.
 Vijeć
nik Jovica Krstanovićje postavio pitanje vezano uz postavljanje tabla sa
oznakom ulica po naseljima Opć
ine Biskupija.
Nač
elnik Opć
ine je odgovorio da ć
e se razmotriti koliko je tabla potrebno, te koliko bi
to sve financijski koštalo i o tom na slijedeć
oj sjednici obavijestiti vijeć
nike.
 Vijeć
nik Branko Trifunovićjer postavio pitanje u svezi rekonstrukcije rasvjetne
mreže u naselju Riđ
ane.
Nač
elnik opć
ine je odgovorio da ć
e se ponoviti zahtjev prema HEP-u u Kninu za
izvršenje rekonstrukcije niskonaponske mreže u naselju Riđ
ane.
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Ad-1.2.
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Opć

inskog vijeć
a;
Predsjednik vijeć
a je stavio Zapisnik sa 16. sjednice vijeć
a na razmatranje.
Nakon krać
eg razmatranja Predsjednik vijeć
a je konstatirao da je za predloženi
Zapisnik sa 16. sjednice od prisutnih 9 vijeć
nika 9 vijeć
nika je glasovalo „ZA“ usvajanje, te
se Zapisnik kao takav usvaja.
Ad.- 2.Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Opć
ine Biskupija;
Nač
elnik opć
ine je u svom obrazloženju izmeđ
u ostalog naveo da se ovom Odlukom
pokreć
e postupak izrade Strateškog razvojnog programa Opć
ine Biskupija temeljem
Pravilnika o provedbi 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područ
jima“ iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. god.
Strateškim razvojnim programom Opć
ine Biskupija utvrdit ć
e se razvojni ciljevi
usmjereni prema društveno gospodarskom razvoju Opć
ine.
Predsjednik vijeća je nakon krać
e rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijeć
nika Opć
inskog vijeć
a 9 vijeć
nika je glasovalo„ZA“
prihvać
anje Prijedloga i usvajanje Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Opć
ine
Biskupija, koja ujedno č
ine sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-3; Prijedlog Odluke o visini naknade za rad nač
elnika Opć
ine Biskupija;
Nač
elnik opć
ine je u svom obrazloženju naveo da se ovom Odlukom određuje
naknada za rad opć
inskog nač
elnika Opć
ine Biskupija koji dužnost obnaša bez zasnivanja
radnog odnosa, u iznosu od 3.500,00 kuna neto, a Rješenje o visini naknade za rad donosi
proč
elnik Jedinstvenog upravnog odjela Opć
ine Biskupija.
Predsjednik vijeća je nakon krać
e rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 
vijećnika Opć
inskog vijeć
a 9 vijeć
nika je glasovalo „ZA“
prihvać
anje Prijedloga i usvajanje Odluke o visini naknade za rad nač
elnika Opć
ine
Biskupija, a koji ujedno č
ine sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-4. 
Prijedlog 
Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu
informacija Opć
ine Biskupija.
Proč
elnik JUO-a je u svom obrazloženju istaknuo da se ovim Pravilnikom o
ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine
Biskupija uređ
uju uvjeti pod kojima „korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija“koji je svaka domać
a ili strana fizič
ka i pravna osoba ostvaruje pravo
na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže Opć
ina kao tijelo javne vlasti,
pravila postupka u kojem ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup
informacijama a Opć
ina ispunjava svoju obavezu omoguć
avanja pristupa zatraženoj
informaciji te ogranič
enja prava na pristup informacijama.
Predsjednik vijeća je nakon krać
e rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijeć
nika Opć
inskog vijeć
a, 9 vijeć
nika je glasovalo „ZA
“
prihvać
anje Prijedloga i usvajanje Pravilnika o ostvarivanju Prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija Opć
ine Biskupija, koja ujedno č
ine sastavni
dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Razno.
 Vijeć
nik Branko Trifunovićje zatražio od Nač
elnika opć
ine da se mještanima
ustupi
prostorija škole u Markovcu koja bi služila za potrebe isprać
aja prilikom sahrana mještana
naselja Riđ
ana i Markovac.
Načelnik je odgovorio da ć
e Opć
ina Biskupija za tu potrebu mještanima izać
i u susret.
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Predsjednik Opć
inskog vijeć
a je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijeć
nicima i ostalim
prisutnim gostima na uspješnom radu.
Sjednica je završila s radom u 13,40 sati.

OPĆ
INSKO VIJEĆ
E
OPĆ
INE BISKUPIJA
Zapisničar
Valerija Vukušić
KLASA: 021-05/15-01/5
URBROJ: 2182/17-01-15-01
U Biskupiji, 07. travnja 2015. god.

Predsjednik Vijeć
a
Nikola Popratnjak

