ZAPISNIK
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, odrţane dana 21. kolovoza 2015.
godine, u prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća:
Nikola Popratnjak, Rajko Zarić, Miloš Trkulja, Branko Trifunović, Ojdana Berić, Petar
Petrović, Dragomir Šurlin, Elvira Tatomir i Jovica Krstanović.
Opravdano odsutni: Dragan Bukorović i Borko Šeat.
Ostali nazočni:
Načelnik Općine - Ognjen Vukmirović.
Zapisničar:
Ţaklina Simić
(O radu 19. sjednice Općinskog vijeća postoje tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Nikola Popratnjak je otvorio 19. 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 takoĎer 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 9 prisutnih vijećnika, 9 vijećnika glasovalo
„ZA“ predloţeni dnevni red, te se kao takav prihvaća.
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2.
3.

Dnevni red
Aktualni sat:
1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
1.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća;
Izvješće o radu načelnika Općine Biskupija za period siječanj – lipanj 2015. godine;
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:
 Hoće li se i kada popravljati put za Begluk?
Načelnik Općine je odgovorio da će se, iako je put popravljan prošle godine, ako je potrebno
ponovno nasuti.
Vijećnik Rajko Zarić je postavio pitanje:
 Hoće li biti osigurani udţbenici za učenike osnovnih škola sa područja općine Biskupija?
Načelnik Općine je odgovorio da mu je bila ţelja osigurati knjige za sve učenike osnovne
škole ali to nije moguće jer iznos od otprilike 86.000,00 kuna koji je potreban za nabavku
knjiga nije predviĎen u proračunu kao ni rebalansu. TakoĎer je nemoguće provesti nabavu
zbog sloţene procedure. Za učenike prvih razreda bit će osigurane knjige kao i do sada, a
ostalima lošeg socijalnog statusa riješit ćemo problem u vidu pomoći za nabavku istih.
Vijećnik Jovica Krstanović postavio je pitanja:
 Postoji li mogućnost da se u šahtove, zbog vrlo visokog pritiska vode koji ne odgovara
predviĎenom pritisku za domaćinstva, ugrade regulatori, te hoće li se raditi putokazne
table prema zaseocima?
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Načelnik Općine je na prvo pitanje odgovorio kako nije upoznat sa tim problemom te je zamolio
za obraćanje pismenim putem. TakoĎer je rekao da će potraţiti odgovor u Komunalnom društvu
Biskupija.
Što se tiče putokaznih tabla trenutno nije moguće izraditi ih jer neke ceste nisu katastarski
uknjiţene tj. ucrtane. Kad to bude riješeno moći će se planirati stavljanje spomenutih tabla.
Načelnik je takoĎer po pitanju cesta prokomentirao kako je tu napravljeno puno posla i kako je
na području Općine Biskupija ostalo samo par duţih od 100 metara, te još nekoliko kraćih.
Trenutačno Ministarstvo regionalnog razvoja sufinancira asfaltiranje puteva RaĎe i Treskavice G.Čenići, a izvoĎač je Šibenske ceste d.o.o.
Vijećnik Rajko Zarić je postavio pitanje:
 Hoće li se asfaltirati prilaz groblju kod crkve Sv.Ilije u Markovcu?
Načelnik je odgovorio da ima u planu i to kao i prilaze drugim grobljima gdje je potrebno ali nije
siguran kad će se raditi.
Vijećnik Miloš Trkulja je postavio pitanje:
 Hoće li se popravljati oštećenja na cesti prema Čelebićanima-Zvjerinac?
Načelnik je odgovorio po tom pitanju nailazi samo na ignoriranje, te da bi rješenje bilo jedino
pokretanje tuţbe.
Vijećnik Branko Trifunović je postavio pitanje:
 Hoće li se prema kući Petra Dokića nasipati put koji je u jako lošem stanju?
Načelnik je odgovorio da će se na taj problematični dio puta prema dogovoru dostaviti potrebna
količina tampona.
Vijećnik Dragomir Šurlin je dao komentar:
 Veliki problem vidim u tome što je broj osnovnoškolaca svake godine pa i ove u
opadanju.
Ad-1.2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća;
Predsjednik vijeća je stavio Zapisnik sa 18. sjednice vijeća na razmatranje.
Nakon kraćeg razmatranja Predsjednik vijeća je konstatirao da je za predloţeni Zapisnik
sa 18. sjednice od prisutnih 9 vijećnika 8 vijećnika je glasovalo „ZA i 1 vijećnik
„SUZDRŢANO“, te se Zapisnik kao takav usvaja.
Ad-2. Izvješće o radu načelnika Općine Biskupija za period siječanj – lipanj 2015. godine;
Načelnik općine je iznio svoj Izvještaj o radu za period siječanj – lipanj 2015. godine, te
ga dao Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvješće na glasovanje te je konstatirao
da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća 9 vijećnika je glasovalo„ZA“ usvajanje
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine za period siječnja - lipnja 2015.
godine, koji ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-3. Razno.
Načelnik Općine predlaţe da se Pod točku Razno stavi Prijedlog Odluke o sufinanciranju
troškova meĎumjesnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za školsku 2015/2016.
godinu.
Prijedlog za predloţenu točku dnevnog reda je stavljen na glasovanje te se konstatira da
je od prisutnih 9 vijećnika općinskog vijeća 9 vijećnika glasovalo „ZA“ ovakav prijedlog, te se
prihvaća i stavlja pod točku Razno.
Načelnik Općine Biskupija je u svom obrazloţenju naveo kako se ovom Odlukom
utvrĎuje način sufinanciranja troškova meĎumjesnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola
koji imaju prebivalište na području Općine Biskupija, osim za učenike koji pravo na financiranje
meĎumjesnog prijevoza ostvaruju po drugoj osnovi odnosno preko Centra za socijalnu skrb.
Visina pomoći za ovu namjenu iznosi 25% mjesečne putne karte, te predloţio Općinskom vijeću
na usvajanje takve Odluke.
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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 se
prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za
redovite učenike srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu, koja ujedno čine sastavni dio ovog
Zapisnika.
Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima i ostalim
prisutnim gostima na uspješnom radu.
Sjednica je završila s radom u 14,15 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar
Ţaklina Simić

Predsjednik Vijeća
Nikola Popratnjak

KLASA: 021-05/15-01/
URBROJ: 2182/17-01-15-01
U Biskupiji, 21. kolovoza 2015. god.

