
 

Z A P I S N I K 

 
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 19. srpnja 2018. godine, u 

prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću  s početkom u 13,00  sati.  

 

Nazočni članovi Vijeća:  Damjan Berić, Nikola Popratnjak,  Miloš Trkulja, Jovica Krstanović, 

Borko Šeat, Dragan Bukorivić, Branko Mijakovac, Milan Sljepčević i Radmila Drezga. 

Opravdano odsutan: Dragomir Šurlin i Boris Petko. 

Ostali nazočni:  Milan Đurđević - Načelnik Općine.  

Zapisničar: 

Valerija Vukušić 

(O radu 13. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.) 

Predsjednik vijeća Damjan Berić je otvorio 13. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike te 

je konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 9 vijećnika, te da postoji kvorum za 

pravovaljani rad sjednice. 

Predsjednik vijeća je pozdravio prisutne vijećnike i naveo da su članovi Vijeća za 

sjednicu uz materijale dobili i prijedlog dnevnog reda za sjednicu.  

Predsjednik vijeća je konstatirao da je od 9 prisutnih vijećnika, 9 vijećnika glasovalo 

„ZA“ predloženi dnevni red, koji se i kao takav prihvaća. 

 

Dnevni red 

1.Aktualni sat: 

 1.1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

 1.2. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Biskupija; 

3. Prijedlog Izvršenja proračuna Općine Biskupija za period I-XII 2017.godine; 

4. Prijedlog Plana uključivanja svih subjekata zaštite od požara za područje Općine Biskupija 

    u 2018. godini; 

5. Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti za 2018. godinu; 

6. Razno.   

   

Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

Predsjednik vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za vijećnička 

pitanja.   

Vijećnik Milan Sljepčević je iznio svoje nezadovoljstvo načinom i vremenom poziva 

vijećnika na Svečanu sjednice povodom Dana Općine, pa je postavio dva pitanja. 

- Zašto vijećnici nisu na vrijeme pozvani  na Svečanu sjednicu povodom Dana Općine? 

- Zašto ga predsjednik vijeća telefonski zove ujutro na dan sjednice i pita o dolasku na 

sjednicu vijeća? 

Predsjednik vijeća je odgovorio da prihvaća primjedbu vezanu za vrijeme pozivanja 

vijećnika te ističe da je tu napravljeno nekoliko propusta koji se ubuduće ne bi smjeli 

događati, a što se tiče pozivanja vijećnika na dan održavanja sjednice, praksa i obaveza 

predsjednika vijeća je da pozove sve vijećnike kako bi bio upoznat sa odazivom i  

mogućnosti kvoruma na sjednici vijeća. 

 

- Vijećnica Radmila Drezga je obavijestila načelnika i vijećnike da troje djece sa područja  

Općine Biskupija ide u đački dom u Moravice između ostalih i njezin sin. Pitanje je 
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mogu li roditelji djece  računati na pomoć Općine u financiranje jednog djela  troškova ili 

ukupnog iznosa troškova prijevoza? Čime bi uvelike olakšalo djeci a i roditeljima.  

Načelnik je odgovorio da je upoznat sa tim i da mogu računati na pomoć Općine. 

- Vijećnik Dragan Bukorović je pitao kad će Pectus d.o.o. firma koja održava rasvjetu na  

području Općine Biskupija izaći na teren u naselje Biskupija? 

Načelnik je odgovorio da su oni svako malo na terenu kad god im pošaljemo narudžbenicu izađu 

na teren, kako i sve drugo tako će se i to napraviti. 

 

Ad-1.2. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

 Predsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća općine 

Biskupija, a pošto nije bilo  primjedbi zamolio je vijećnike za glasovanje, te je konstatirao da je 

od prisutnih 9  vijećnika Općinskog vijeća 9 vijećnika glasovalo „ZA“  te da se prihvaća 

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija. 

 

Ad-2. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine 

Biskupija; 

  Nakon kraćeg uvodnog obrazloženja Načelnik Općine je istaknuo da se ovom Odlukom 

donosi procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Biskupija koja je izrađena od 

strane tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke. 

 Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je 

konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća 9 vijećnika glasovalo„ZA“ te da se 

prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području 

Općine Biskupija, koja ujedno čine sastavi dio ovog Zapisnika. 

 

Ad-3; Prijedlog Izvršenja proračuna Općine Biskupija za period I-XII 2017.godine; 

 Predsjednik vijeća je u svom obrazloženju je istaknuo da su svi dobili godišnji Izvještaj o 

izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2017. godinu u svojim materijalima za sjednicu te  je 

između ostalog naveo da su rashodi i izdaci ostvareni u 100%-om iznosu svih rashoda i izdataka 

planiranih za 2017. godinu, ostvareno je 1% više od planiranih primitaka za 2017. godinu, u 

proračunu Općine nisu predviđena davanja jamstva, te se nisu niti davala, općina se u 

2017.godini nije zaduživala, a i nije koristila sredstva Proračunske zalihe. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je 

konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika je glasovalo  „ZA“ te da 

se Prijedlog prihvaća i usvaja Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za 2017. godinu,  

koji  ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika 

 Ad-4; Prijedlog Plana uključivanja svih subjekata zaštite od požara za područje Općine 

Biskupija u 2018. godini; 

Načelnik općine je detaljno obrazložio Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite 

od požara, te naveo sve sudionike provedbe Plana i način postupanja u slučaju nastalih požara 

otvorenog prostora. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog 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 Zaključka o donošenju Plana uključivanja svih subjekata zaštite 

od požara u 2018. godini, koji  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-5; Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti za 2018. godinu; 

Predsjednik vijeća je zamolio vijećnika Miloša Trkulju koje je ujedno i zapovjednik 

DVD-a Općine Biskupija da obrazloži ovu točku dnevnog reda. U svom obrazloženju  vijećnik je 

istakao da se za svaku godinu donosi Plan operativne provedbe programa aktivnosti  na temelju 

programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku, te je obrazložio program aktivnosti za 2018. godinu po svim točkama. 
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Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog 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 Zaključka o donošenju Plana operativne provedbe programa 

aktivnosti u 2018. godini , koji  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-6. Razno.  

Vijećnici su zatražili od načelnika neka dodatna obrazloženja po pitanju: aktualnih  

Projekte i Projekte koji su u planu za 2018. godinu, kao što su izgradnja vrtića u Biskupiji, 

izgradnja Doma za stare i nemoćne, te razvoj cikloturizma na području Općine, uvijek aktualno 

asfaltiranje nerazvrstanih cesta i postavljanje tabla za naselja i zaseoke, čišćenje zaraslih 

seoskih puteva, kao i održavanje rasvjete i uvođenje komunalne naknade.  

 Nakon rasprave koja je popraćena odgovorima i obrazloženjem načelnika, predsjednik 

vijeća je izrazio zadovoljstvo danim odgovorima i samim radom sjednice.  

 

 

 Sjednica je završila s radom u 14,05 sati. 

 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

  OPĆINE BISKUPIJA 

Zapisničar 

 

Valerija Vukušić                                     Predsjednik vijeća:                                                                 

                                                    

                                                                                                                   Damjan Berić 

KLASA: 021-05/18-01/10 

URBROJ: 2182/17-01-18-01 

U Orliću, 19. srpnja 2018. god. 

 


