ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 10. studenoga 2014.
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, Borko Šeat i Jovica Krstanović.
Opravdano odsutan:Ojdana Berić i Miloš Trkulja..
Ostali nazočni:
Ognjen Vukmirović – načelnik Općine, Goran Matijaš – Pročelnik JUO-a
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 13. sjednice Općinskog vijeća postoje tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Nikola Popratnjak je otvorio 13. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike
i goste te je konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 9 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 9 prisutnih vijećnika, 9 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 dvanaeste sjednice Općinskog vijeća;
2. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica na području
Općine Biskupija;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Biskupija;
4. Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Općine Biskupija za period od
2010. do 2014. godine;
5. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Biskupija u 2014.
godini i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini;
6. Izvješće o radu načelnika Općine Biskupija za period siječanj – lipanj 2014. godine;
7. Razno.
Ad-1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za vijećnička
pitanja.
- Vijećnik D. Šurlin je postavio pitanje načelniku, do koje su faze stigli radovi na putu
za Begluk?
Načelnik je odgovorio da je odrađeno 20% posla, a da se za daljnje radove čeka na
popravak bagera s kojim treba razasuti materijal na put.
- Vijećnik J. Krstanović postavio je pitanje načelniku: Prilikom postavljanja vodovodne
mreže, nastala su oštećenja na lokalnom putu u Kaldrmi, kroz naselje Ramljane polje. Interesira
me tko je za to odgovoran i kad će to biti popravljeno?
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Načelnik je odgovorio: „Za popravak tog lokalnog puta odgovoran je izvođač radova, a
za radove koji nisu u njihovoj obavezi izdat će se nalog poduzeću za Ceste Šibenik s kojim
imamo Ugovor o održavanju lokalnih puteva“.
Ad-1.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća;
Predsjednik vijeća je nakon kraćeg razmatranja stavio Zapisnik na glasovanje te je
konstatirao da je za predloženi Zapisnik sa 12 sjednice od prisutnih 9 vijećnika 9 vijećnika je
glasovalo „ZA“, te Zapisnik kao takav usvaja.
Ad-2. Prijedlog Odluke uvjetima i mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonice na
području Općine Biskupija;
Pročelnik JUO-a je u svom obrazloženju između ostalog iznio da se ovom Odlukom
utvrđuju uvjeti i mjesta na području Općine Biskupija na kojima se prodaja na malo obavlja
izvan prodavaonica, kao prodaja roba na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, putem
kioska, prodaja putem automata, prigodna prodaja i prodaja putem pokretnih trgovina a može se
obavljati na području Općine u skladu sa odredbama ove odluke s drugim važećim propisima.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Odluke na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća 9 vijećnika je glasovalo„ZA, te da se
prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o uvjetima i mjestima za trgovinu na malo izvan
prodavaonica na području Općine Biskupija,a koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-3; Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja općine Biskupija;
Pročelnik JUO-a je istakao činjenicu da predstavnička tijela imaju zakonsku obavezu
usvojiti predmetni Plan i obrazložio sadržaj Plana zaštite i spašavanja za Općinu Biskupija.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Odluke na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća 9 vijećnika je glasovalo „ZA, te da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Biskupija,
a koja čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-4; Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Općine Biskupija za period
2010. do 2014. godine;
Pročelnik JUO-a u svom obrazloženju je istaknuo da predstavnička tijela jedinica lokalne
samouprave razmatraju Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine. Predmetno
izvješće o stanju u prostoru sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog
razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te
prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za idući razvoj.
Općina Biskupija je angažirala pravnu osobu, odnosno ovlaštenog arhitekta koji ispunjava
uvjete za obavljanje prostornog uređenja za izradu Nacrta ovog izvješća.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu ovakvo Izvješće. Nakon kraće rasprave
Izvješće je stavio na glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća,
9 vijećnika glasovalo „ZA“ te da se prihvaća Izvješće i usvaja Odluka o prihvaćanju Izvješća o
stanju u prostoru Općine Biskupija za period od 210. do 2014. godine, koja ujedno čini sastavni
dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Biskupija u
2014. godini i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini;
Pročelnik JUO-a je u svom obrazloženju istaknuo da je člankom 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju predstavničko tijelo ima obavezu najmanje jednom godišnje ili pri donošenju
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proračuna, razmatrati stanje zaštite i spašavanja za proteklu godinu i donijeti smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području za slijedeću godinu.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Analize na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika glasovalo „ZA, te da se
prihvaća Prijedlog i usvaja Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Biskupija u 2014. godini i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu,a koja ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-6. Izvješće o radu načelnika Općine Biskupija za period siječanj – lipanj 2014. godine;
Načelnik općine je u svom Izvješću o radu u proteklom periodu ukratko iznio prikaz
poslova i zadataka iz nadležnosti načelnika kao izvršnog tijela općine, a samim tim i
zadovoljavanje potreba građana općine. Uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u
općini te u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom nastojao je u izvještajnom
razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati što kvalitetnije uvjete u
zadovoljavanju lokalnih potreba mještana
Predsjednik vijeća je nakon rasprave stavio Izvješće o radu načelnika na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika glasovalo „ZA“ te da se
prihvaća Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika Općine Biskupija
za period siječanj – lipanj 2014.godine, a čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-7. Razno
Predsjednik vijeća je upoznao vijećnike sa sadržajem dopisa mještanke iz naselja Ramljene brdo
Grkinić Jovanke. Nakon kraćeg obrazloženja donesen je Zaključak da se izda nalog
Komunalnom redaru koji je dužan izaći na teren i odraditi poslove iz svoje nadležnosti, te o
učinjenom izvijestiti Općinsko vijeće.
.
Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima i ostalim
prisutnim gostima na uspješnom radu.
Sjednica je završila s radom u14,12 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar
Valerija Vukušić

Predsjednik Vijeća
Nikola Popratnjak

KLASA: 021-05/14-01/14
URBROJ: 2182/17-01-14-01
U Biskupiji, 10. studenoga 2014. god.

