ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 03. listopada 2014.
godine, u prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 09,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća:
Dragan Bukorović, Nikola Popratnjak, Petar Petrović, Rajko Zarić, Ojdana Berić, Miloš
Trkulja, Branko Trifunović, Elvira Tatomir i Dragomir Šurlin.
Opravdano odsutan:Borko Šeat, Jovica Krstanović.
Ostali nazočni:
Ognjen Vukmirović – načelnik Općine, Goran Matijaš – Pročelnik JUO-a
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 12. sjednice Općinskog vijeća postoje tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Nikola Popratnjak je otvorio 12. 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 jedanaeste sjednice Općinskog vijeća;
2. Prijedlog Odluke o mjerama zaštite od komaraca;
3. Prijedlog Odluke o određivanju predstavnika općine Biskupija u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske;
4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovite učenike
srednjih škola 2014/2015. godinu;
5. Prijedlog Odluke o izradi registra nerazvrstanih cesta na području Općine Biskupija;
6. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu;
7. Prijedlog Izvještaja o izvršenju proračuna općine Biskupija za period I-VI 2014. godine.
8. Razno.
Ad-1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za vijećnička
pitanja.
Vijećnik Dragomir Šurlin je postavio pitanje načelniku, postoji li ikakva mogućnost da
se roditeljima djece koja pohađaju školu, financijski pomogne, pošto se je ove godine kao
obaveza uvela kupnja svih novih udžbenika, te im je tako znatno otežana ionako teška
financijska situacija.
Načelnik je odgovorio da su ove godine kupljeni udžbenici za djecu prvog razreda
osnovne škole.
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Vijećnica Elvira Tatomir je obavijestila Načelnika o:
- telefonskom pozivu starije mještanke Đuke Milić koja preko nje traži da se načelnik
obavijesti o njenom pozivu tj. da je načelnik Općine posjeti kao što joj je obećao.
- zamolbi mještanke Vukice Amanović uvezi rješavanja problema nepravilno
postavljenog asfalta na kućnom prilazu njene majke u Marinčićima u selu Ramljane, koji joj
onemogućava sam pristup kući,
- pitanju funkcije člana Mjesnog Odbora Biskupija S. Tatomira koji nema adresu
prebivališta na području Općine Biskupija.
Načelnik je primio na znanje poziv Đ. Milić,
Što se tiče zamolbe V. Amanović napomenuo je da treba izaći na teren i vidjeti kakvo je
pravo stanje te potom iznaći rješenje.
Vezano uz pitanje funkcije člana Mjesnog Odbora Biskupija S. Tatomir, traži se
očitovanje od predsjednika MO Biskupija Dragana Bukorovića.
Sjednici vijeća je pristupio vijećnik Borko Šeat, pa predsjednik vijeća konstatira da
sjednici vijeća od ove točke dnevnog reda prisustvuje 10 vijećnika.
Ad-1.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća;
Predsjednik vijeća je nakon kraćeg razmatranja stavio Zapisnik na glasovanje te je
konstatirao da je za predloženi Zapisnik sa 11 sjednice od prisutnih 10 vijećnika 9 vijećnika
glasovalo „ZA“ i 1 vijećnik je glasovao„SUZDRŽANO“, te Zapisnik kao takav usvaja.
Ad-2. Prijedlog Odluke o mjerama zaštite od komaraca;
Načelnik općine Biskupija je u svom obrazloženju između ostalog iznio da se radi
sprečavanja razmnožavanja Tigrastog komarca, te ostalih vrsta komaraca, smanjenja i
uništavanja njihovih postojećih staništa kao i sprječavanja nastajanja novih, ovom Odlukom se
propisuju integrirane mjere zaštite od komaraca, te je predložio Odluku Općinskom vijeću na
usvajanje.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Odluke na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 10 vijećnika Općinskog vijeća, 10 vijećnika glasovalo„ZA, te da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o mjerama zaštite od komaraca, a koji ujedno čini
sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-3; Prijedlog Odluke o određivanju predstavnika općine Biskupija u Povjerenstvu za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske;
Načelnik općine Biskupija je naglasio da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave
imaju obavezu imenovati člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske, te predložio da se Odlukom za člana Povjerenstva imenuje
Jovanku Ilić.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Odluke na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 10 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika je glasovalo „ZA, i
jedan vijećnik „PROTIV“ te da se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o određivanju
predstavnika Općine Biskupija u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske., a koja ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-4; Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovite učenike
srednjih škola za školsku 2014/2015 godinu;
Načelnik općine Biskupija u svom obrazloženju je naveo kako se ovom Odlukom
utvrđuje način sufinanciranja troškova međumjesnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola
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koji imaju prebivalište na području Općine Biskupija, osim za učenike koji pravo na financiranje
međumjesnog prijevoza ostvaruju po drugoj pravnoj osnovi odnosno preko Centra za socijalnu
skrb. Visina pomoći za ovu namjenu iznosi 25% mjesečne putne karte, te je predložio
Općinskom vijeću usvajanje predmetne Odluke.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Odluke na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 10 vijećnika Općinskog vijeća, 10 vijećnika glasovalo „ZA“ te da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za
redovne učenike srednjih škola za školsku 2014/2015 godinu, koja ujedno čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
Ad-5. Prijedlog Odluke o izradi registra nerazvrstanih cesta na području Općine Biskupija;
Pročelnik JUO-a je u svom obrazloženju istaknuo da se u proračunu Općine trebaju
planirati i osigurati sredstva za podmirenje troškova izrade Registra nerazvrstanih cesta na
području Općine i troškovi rješavanja imovinsko–pravnih odnosa, katastarski status istih, te upis
u zemljišne knjige javnog dobra u općoj uporabi, evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarski
elaborat i rješavanje svih imovinsko pravnih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem javnog
dobra, te predložio usvajanje predmetne Odluke kako bi se mogao izraditi registar nerazvrstanih
cesta na području Općine Biskupija.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Odluke na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 10 vijećnika Općinskog vijeća,10 vijećnika glasovalo „ZA, te da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o izradi registra nerazvrstanih cesta na području Općine
Biskupija, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-6. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu;
Načelnik općine je između ostalog i istakao da se ovom Odlukom utvrđuje organizacija
rada obavljanja autotaksi prijevoza, cjenik usluga prijevoza, autotaksi stajališta i način njihova
korištenja, te posebni uvjeti koji moraju ispunjavati vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz
na području Općine Biskupija, ta da Općina Biskupija može sa susjednim jedinicama lokalne
samouprave utvrditi uvjete obavljanja autotaksi prijevoza za prijevoznike koji nemaju
sjedište/prebivalište na području općine, te predložio Općinskom vijeću na usvajanje iste.
Predsjednik vijeća je nakon rasprave stavio Prijedlog Odluke na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 10 vijećnika Općinskog vijeća, 10 vijećnika glasovalo „ZA“ te da
se prihvaća Prijedlog Odluke i usvaja Odluka o autotaksi prijevozu, a čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
Ad-7. Prijedlog Izvještaja o izvršenju proračuna općine Biskupija za period I-VI 2014.
godinu;
Pročelnik JUO-a je u obrazloženju istaknuo da Općinsko vijeće sukladno Zakonu o
proračunu ima obavezu usvojiti Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te je detaljno
obrazložio ostvarenje prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka za period I-VI 2014.
godinu i predložio Općinskom vijeću na usvajanje.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Izvještaja na glasovanje te
je konstatirao da je od prisutnih 10 vijećnika Općinskog vijeća, 10 vijećnika glasovalo „ZA, te
da se prihvaća Prijedlog Izvještaja i usvaja Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za
I-VI 2014. godinu, koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-8.Razno.
Vijećnik Branko Trifunović je postavio pitanje problema nasipanja puta za Dokić Petra,
zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa na predmetnom putu.
Načelnik Općine Biskupija je odgovorio da će se uvidom u Izvod iz Katastra i Zemljišno
knjižnog utvrditi činjenično stanje, te će se eventualno pristupiti nasipanju predmetnog puta.
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Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima i ostalim
prisutnim gostima na uspješnom radu.
Sjednica je završila s radom u10,12 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar
Valerija Vukušić

Predsjednik Vijeća
Nikola Popratnjak

KLASA: 021-05/14-01/12
URBROJ: 2182/17-01-14-01
U Biskupiji, 03. listopada 2014. god.

