ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 8. prosinca 2015.
godine, u prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća:
Dragan Bukorović, Nikola Popratnjak, Petar Petrović, Rajko Zarić, Branko Trifunović, Elvira
Tatomir, Dragomir Šurlin, Miloš Trkulja, Borko Šeat i Jovica Krstanović
Opravdano odsutan: Ojdana Berić.
Ostali nazočni:
Pročelnik JUO-a – Goran Matijaš.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 21. sjednice Općinskog vijeća postoje tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Nikola Popratnjak je otvorio 21. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike
i goste te je konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 10 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 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 vijećnici su glasovali.
Predsjednik vijeća je konstatirao da je od 10 prisutnih vijećnika, 10 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 sa 20. sjednice Općinskog vijeća;
2. Prijedlog Proračuna Općine Biskupija za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu;
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za 2016. godinu;
4. Prijedlog Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Općine Biskupija
u 2016. godini;
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2016. godinu;
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini;
7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini;
8. Razno.
Ad-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 20. sjednice Općinskog vijeća;
Predsjednik vijeća je nakon kraćeg razmatranja stavio Zapisnik na glasovanje te je
konstatirao da je za predloženi Zapisnik sa 20 sjednice od prisutnih 10 vijećnika 10 vijećnika je
glasovalo „ZA“, te Zapisnik kao takav usvaja.
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Ad-2. Prijedlog Proračuna Općine Biskupija za 2016. godinu i projekcije za 2016. i 2017.
godinu;
U svom obrazloženju Pročelnik JUO-a je naveo da se Proračun sastoji od I. Općeg, II.
Posebnog dijela i Plana razvojnih programa, te svaki od ova tri dijela pojedinačno po stavkama
obrazložio i istakao da prijedlog Proračuna za 2016. godinu iznosi 3.724,000.kuna.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 10 vijećnika Općinskog vijeća 10 vijećnika je glasovalo„ZA, te da
se usvaja Prijedlog Proračuna općine Biskupija za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.
i 2018. godinu, a koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-3; Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za 2016. godinu;
Pročelnik JUO-a je obrazlažući ovu točku dnevnog reda i istaknuo kako se ovom Odlukom
uređuje struktura prihoda i primitka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršenje,
upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava, pojedine ovlasti načelnika općine u izvršavanju proračuna za tekuću godinu, kazne za
neispunjene obveze te druga pitanja u izvršenju proračuna.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Odluke na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 10 vijećnika Općinskog vijeća 10 vijećnika je glasovalo „ZA, te
da se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za 2016.
godinu, a koja čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-4; Prijedlog Programa pomoći socijalno ugroženim osobama za 2016. godinu;
U obrazloženju ove točke dnevnog reda pročelnik je istaknuo da se ovim Programom
utvrđuju oblici pomoći namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim
osobnim, obiteljskim i drugim okolnostima zbog kojih bez pomoći nisu u mogućnosti zadovoljiti
svoje osnovne životne potrebe, te iskaz financijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2016.
godini. Programom se još utvrđuju i oblici pomoći stimulacijskog karaktera neovisno od
socijalnog statusa osobe koja ostvaruje prava na pomoć.
Predsjednik vijeća nakon kraće rasprave konstatira da je od prisutnih 10 vijećnika
Općinskog vijeća, 10 vijećnika glasovalo „ZA“ , te da se prihvaća Prijedlog i usvaja
Program pomoći socijalno ugroženim osobama na području Općine Biskupija u 2016. godini, a
koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2016. godinu;
Pročelnik JUO-a je u svom obrazloženju istaknuo da se ovim Programom utvrđuju javne
potrebe u kulturi Općine u 2016. godini i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju
u Proračunu općine za 2016. godinu u ukupnoj visini od 195.000,00 kuna. Ovim Programom
obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i
unapređenju kulturnog života.
Predsjednik vijeća nakon kraće rasprave konstatira da je od prisutnih 10 vijećnika
Općinskog vijeća, 10 vijećnika glasovalo „ZA , te da se prihvaća Prijedlog i usvaja Program
javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2016. godini, a koji ujedno čini sastavi dio ovog
Zapisnika.
Ad-6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini;
Pročelnik JUO-a je obrazlažući ovu točku dnevnog reda istaknuo da se ovim Programom
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Biskupija utvrđuje opis i opseg poslova
održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava za
održavanje groblja, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,
održavanje javnih površina.
Predsjednik vijeća nakon kraće rasprave konstatira da je od prisutnih 10 vijećnika
Općinskog vijeća, 10 vijećnika glasovalo „ZA“,te da se prihvaća Prijedlog i usvaja Program
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održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godine, a koji ujedno čini sastavi dio ovog
Zapisnika.
Ad-7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu;
U svom obrazloženju Pročelnik JUO-a je istaknuo da se ovim Programom određuje opis
poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Biskupija u 2016. godini, te nabavka opreme komunalne infrastrukture i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja,
izgradnje nerazvrstanih cesta i izgradnje objekata i uređaja vodoopskrbe.
Predsjednik vijeća nakon kraće rasprave konstatira da je od prisutnih 10 vijećnika
Općinskog vijeća, 10 vijećnika glasovalo „ZA“, te da se prihvaća Prijedlog i usvaja Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, a koji ujedno čini sastavi
dio ovog Zapisnika.
Ad-8. Razno
1. Vijećnik Jovica Krstanović je postavio pitanje za načelnika Općine:
- Može li Općina Biskupija poduzeti ikakve radnje i ako može koje radnje u vezi
obnove ili bolje reći (spašavanja) od totalnog propadanja škole u Ramljanima. Tko je
odgovoran zemljišno knjižno i katastarski kao vlasnik za taj objekt, te šta mi kao
vijećnici možemo po tom pitanju napraviti?
- Što se tiče održavanja nerazvrstanih puteva, dio nerazvrstanog puta u Ramljanima
prema Krstanovićima je nakon izvršenih radova na vodovodnoj mreži ostao
nedovršen (uništen) te se nemože koristiti za normalno prometovanje.
Tko je odgovoran za održavanje te šta se može po tom pitanju napraviti?
- Isti tako što se tiče održavanja groblja, što se pod tim podrazumijeva, koje su to
radnje i tko je za te radnje odgovoran?
2. Predsjednik Vijeća Nikola Popratnjak je postavio pitanje za načelnika Općine:
- Da se ispita na kome se vodi vlasništvo nad školom u Uzdolju?
Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima i ostalim
prisutnim gostima na uspješnom radu.
Sjednica je završila s radom u14,15 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar
Valerija Vukušić

Predsjednik Vijeća
Nikola Popratnjak

KLASA: 021-05/15-01/12
URBROJ: 2182/17-01-15-01
U Biskupiji, 8. prosinca 2015. god.

