ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 20. veljače 2014. godine,
u prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća:
Dragan Bukorović, Nikola Popratnjak, Jovica Krstanović, Petar Petrović, Rajko Zarić, Ojdana
Berić, Borko Šeat, BrankoTrifunović i Dragomir Šurlin.
Opravdano odsutni: Elvira Tatomir i Miloš Trkulja.
Ostali nazočni:
Ognjen Vukmirović – načelnik Općine.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 8. sjednice Općinskog vijeća postoje tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Nikola Popratnjak otvara 8. sjednicu, pozdravlja prisutne vijećnike i
goste te konstatira da je na sjednici od 11. vijećnika prisutno 8. vijećnika, te da postoji kvorum
za pravovaljani rad ove sjednice.
Predsjednik vijeća također iznosi da su članovi Vijeća za sjednicu uz materijale dobili i
prijedlog dnevnog reda za ovu 8. sjednicu, pa moli da se članovi vijeća izjasne, ako 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 konstatira da je od 8. prisutnih vijećnika, 8. 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 sedme sjednice Općinskog vijeća;
2. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Biskupija;
3. Prijedlog Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Biskupija u 2013. godini i
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini;
4. Nacrt konačnog prijedloga (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana
Šibensko-kninske županije;
5. Izvješće načelnika općine za period srpanj - prosinac 2013. godine;
6. Razno.
Sjednici vijeća se naknadno pridružio vijećnik Branko Trifunović, pa se konstatira da
sjednici vijeća od 11. vijećnika prisustvuje 9. vijećnika.
Ad-1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Vijećnik Dragomir Šurlin je na sjednici vijeća predao načelniku Općine pisani Zahtjev
koji se odnosi na probleme u svezi popravka nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području
općine, te traži očitovanje i odgovor pisanim putem.
Vijećnik Dragan Bukorović je pitao pod čiju nadležnost spadaju prijave mještana u svezi
problema i štete nastale od pasa lutalica. Vezano uz taj problem vijećnik Jovica Krstanović
naveo i neke od problema nastalih u naselju Ramljanima koje su uzrokovali psi lutalice, uz
napomenu da se takvi problemi prijavljuju odgovornoj osobi tj. podnosi se zahtjev za očevid.
Nakon iznijetih pitanja vijećnika, načelnik općine je odgovorio:
- U svezi podnesenog Zahtjeva vijećnika D. Šurlina, odgovor će se dostaviti pisanim
putem.
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- Što se tiče pitanja vezanog za pse lutalice, postoji Odluka vijeća o uvjetima držanja pasa
i mačaka te zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka na području općine. Pisanom
prijavom se treba obratiti komunalnom redaru koji je dužan izaći na teren i izvršiti uvid i
postupati po svojoj nadležnosti, isto tako i po potrebi upoznati veterinarskog inspektora tj.
nadležne službe.
Pošto nije bilo vijećničkih pitanja vijeće je nastavilo sa daljnjim radom po slijedećim
točkama dnevnog reda.
Ad-1.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Općinskog vijeća;
Vijećnik Dragomir Šurlin je iznio primjedbu na Zapisnik, njegova primjedba se odnosi na
točku 1.1. Vijećnička pitanja i odgovori, pošto vijećnik Dragomir Šurlin nije bio na prošloj
sjednici vijeća na kojoj je usvajan Zapisnik sa šeste sjednice vijeća i u kojem je prihvaćen
prijedlog vijećnika Petra Petrovića, da se u Zapisnik unese kako je zahvala D. Šurlina načelniku
općine (ironična zahvala). Dragomir Šurlin ima primjedbu na takav Zapisnik, mišljenja je da nije
bilo potrebe za prijedlogom Vijećnika Petrom Petrović, te moli da se to unese u Zapisnik.
Nakon kraćeg razmatranja konstatira se da je za predloženi Zapisnik sa 7. sjednice od
prisutnih 9 vijećnika 9. vijećnika je glasovalo „ZA, te se kao takav usvaja.
Ad-2. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Biskupija;
Načelnik općine Ognjen Vukmirović je istakao da se ovom Odlukom uređuje korištenje,
upravljanje, održavanje, gradnja i rekonstrukcija, zaštita, financiranje i nadzor na nerazvrstanim
cestama na području općine, te detaljno obrazložio predmetnu Odluku.
Predsjednik vijeća nakon kraće rasprave konstatira da je od prisutnih 9 vijećnika
Općinskog vijeća, 9 vijećnika glasovalo „ZA, te da se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o
nerazvrstanim cestama na području Općine Biskupija, a koji ujedno čini sastavi dio ovog
Zapisnika.
Ad-3; Prijedlog Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Biskupija u 2013.
godini i smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja u 2014. godini;
Načelnik općine Ognjen Vukmirović je u svom obrazloženju istaknuo da je člankom 28.
Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ br: 174/04,79/07,38/09 i 127/10) definirano da u
ostvarivanju prava i obaveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne
samouprave najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna, razmatraju stanje zaštite i
spašavanja te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom
području, te detaljno obrazložio Prijedlog Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine
Biskupija u 2013. godini i smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja u 2014. godini;
Predsjednik vijeća nakon kraće rasprave konstatira 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 2013.
godini i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2014.
godinu, a koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-4; Nacrt konačnog prijedloga (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) prostornog plana Šibenskokninske županije;
.
Načelnik općine Ognjen Vumirović je obrazložio ovu točku dnevnog reda te istakao
obavezu Općinskog vijeća da se očituje radi davanja mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga
(ciljanih) Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije.
Nakon uvida i kraće rasprave predsjednik vijeća konstatira da Općinsko vijeće nema
primjedbi na predmetne Izmjene i dopune (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije, za
ovakvo mišljenje se glasovalo: od prisutnih 9 vijećnika, 8 vijećnika glasovalo „ZA“, i 1
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vijećnik „SUZDRŽANO“, te se mišljenje kao takvo prihvaća, a ujedno čini sastavi dio ovog
Zapisnika.
Ad-5. Izvješće načelnika općine za period srpanj – prosinac 2013. godine.
Načelnik općine je u svom Izvješće o radu u proteklom periodu iznio prikaz poslova i
zadataka iz nadležnosti načelnika kao izvršnog tijela općine, a samim tim i zadovoljavanje
potreba građana. 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 općine te je stoga nastojao odgovorno o kvalitetno ispuniti svoju
obavezu vođenja izvršnih poslova općine Biskupija kao jedinice lokalne samouprave u 2013.
godini.
Predsjednik vijeća nakon kraće rasprave konstatira da je od prisutnih 9 vijećnika
Općinskog vijeća, 9 vijećnika glasovalo „ZA“ , te da se prihvaća Izvješće načelnika općine za
period srpanj - prosinac 2013. godine, a koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-6. Razno;
Predsjednik vijeća je konstatirao da pod ovom točkom nije bilo rasprave.
Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima i
ostalim prisutnim gostima na uspješnom radu.
Sjednica je završila s radom u14,31 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar
Valerija Vukušić

Predsjednik Vijeća
Nikola Popratnjak

KLASA: 021-05/14-01/3
URBROJ: 2182/17-01-14-01
U Biskupiji, 20. veljače 2014. god.

