ZAPISNIK
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 19. studenoga 2015.
godine, u prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća:
Nikola Popratnjak,Branko Trifunović,Ojdana Berić,Petar Petrović,Borko Šeat,Dragan
Bukorović i Jovica Krstanović.
Opravdano odsutni: Rajko Zarić, Miloš Trkulja, Dragomir Šurlin i Elvira Tatomir.
Ostali nazočni:
Načelnik Općine - Ognjen Vukmirovići i Pročelnik JUO-a Goran Matijaš.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 20. sjednice Općinskog vijeća postoje tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Nikola Popratnjak je otvorio 20. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike
i goste te je konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 7 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.
Predsjednik vijeća je konstatirao da je od 7 prisutnih vijećnika, 7 vijećnika glasovalo
„ZA“ predloženi dnevni red, te se kao takav prihvaća.
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Dnevni red
Aktualni sat:
1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
1.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća;
Nacrt izvješća o obavljenoj reviziji za 2014. godinu;
Prijedlog Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Biskupija za period I-VI/2015. godine;
Prijedlog izbora osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete za period od četiri godine;
Imenovanje osobe za sustavno gospodarenje energijom;
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 je nastavilo dalje sa
radom po točkama dnevnog reda.
Ad-1.2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća;
Predsjednik vijeća je stavio Zapisnik sa 19. sjednice vijeća na razmatranje.
Nakon kraćeg razmatranja Predsjednik vijeća je konstatirao da je za predloženi Zapisnik
sa 19. sjednice od prisutnih 7 vijećnika 7 vijećnika je glasovalo „ZA“, te se Zapisnik kao takav
usvaja.
Ad-2. Nacrt izvješća o obavljenoj reviziji za 2014. godinu;
Načelnik općine je iznio da je temeljem odredbi članka 12. i 14. Zakona o Državnom
uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), obavljena financijska revizija Općine Biskupija za
2014. godinu kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje.
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Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvješće na glasovanje te je konstatirao
da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća 7 vijećnika je glasovalo„ZA“ usvajanje
Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Biskupija za
2014. godinu, koji ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-3. Prijedlog izvještaja o izvršenju proračuna Općine Biskupija za period I-VI/2015. godine;
Pročelnik JUO-a je u obrazloženju ove točke dnevnog reda istakao da godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2015. 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. Svaki je dio
pojedinačno obrazložio i to po planu za 2015. godinu, izvršenju proračuna I-VI/2015. i indeksu.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvješće na glasovanje te je konstatirao
da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća 7 vijećnika je glasovalo„ZA“, te da se prihvaća
prijedlog i usvaja Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za I-VI/2015. godinu, koji
ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-4. Prijedlog izbora osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete za period od četiri godine;
Načelnik općine je istakao da se je po raspisanom Pozivu za dostavu ponuda za
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Biskupija, te
Odluci o objavi prikupljanja ponuda pozivom za povjeravanje poslova obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete. Ponudu je dostavio jedan ponuditelj i to PECTUS d.o.o
Mrdeže 7, 22205 Perković. Iz Zapisnika o otvaranju Ponuda od ovlaštenih predstavnika
naručitelja i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda vidljivo nam je da Ponuda Pectusa d.o.o.
ispunjava tražene zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija te da je
prihvatljiva stoga se predlaže načelniku općine Biskupija da se prihvati ponuda i potpiše Ugovor
o javnoj nabavi sa PECTUS d.o.o. Nakon iznijetoga načelnik je prijedlog dao vijeću na
izglasavanje.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća 7 vijećnika je glasovalo„ZA“, te da
se prihvaća prijedlog i usvaja Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete na temelju ugovora na području Općine Biskupija, koji
ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Imenovanje osobe za sustavno gospodarenje energijom;
Načelnik općine je upoznao vijećnike sa ovom točkom dnevnog reda i dospjelim dopisom
od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama gdje se poziva da se ispred
Općine Biskupija imenuje osoba koja će biti zadužena za sustavno gospodarenje energijom, te je
predložio sebe za osobu zaduženu za sustavno gospodarenje energijom temeljem Zakona o
energetskoj učinkovitosti a ispred Općine Biskupija.
Pošto od strane vijećnika nije bilo drugih prijedloga, prijedlog načelnika općine se stavlja
na glasovanje.
Predsjednik vijeća je stavio Prijedlog na glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 7
vijećnika Općinskog vijeća 7 vijećnika je glasovalo„ZA“, te da se prihvaća prijedlog i usvaja
Zaključak o izboru Ognjena Vukmirovića za osobu zaduženu za sustavno gospodarenje
energijom ispred Općine Biskupija, koji ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Razno.
Načelnik općine je ukratko informirao vijećnike o proteklim izborima za zastupnike u Hrvatski
sabor.
Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima i
ostalim prisutnim gostima na uspješnom radu.
Sjednica je završila s radom u 14,06 sati.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar
Valerija Vukušić

Predsjednik Vijeća
Nikola Popratnjak

KLASA: 021-05/15-01/10
URBROJ: 2182/17-01-15-01
U Biskupiji, 19. studenoga 2015. god.

