ZAPISNIK
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 28. rujna 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, Milan Sljepčević, Dragomir Šurlin
Opravdano odsutan: Branko Mijakovac, Radmila Drezga i Boris Petko.
Ostali nazočni: Milan Đurđević - Načelnik Općine, Neven Karna – predsjednik vijeća srpske
nacionalne manjine u Općini Biskupija i Žaklina Simić–Viši računovodstveni referent.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 15. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Damjan Berić je otvorio 15. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike te
je konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 8 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 8 prisutnih vijećnika, 8 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 13 i sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
2. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Biskupija;
3. Prijedlog Izvršenja proračuna Općine Biskupija za period I-VI 2018.godine;
4. Prijedlog (I) Izmjena i dopuna proračuna Općine Biskupija za 2018. godinu;
5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovne
učenike srednjih škola za školsku 2018/2019 godinu;
6. Izvješće o radu općinskog načelnika za period I-VI 2018. godine.
7. Razno.
Ad-1.1. 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 prelazi na drugu točku
dnevnog reda.
Ad-1.2. Usvajanje Zapisnika s 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 13.. sjednice Općinskog vijeća općine
Biskupija, a pošto nije bilo primjedbi zamolio je vijećnike za glasovanje, te je konstatirao da je
od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika glasovalo „ZA“ te da se prihvaća Zapisnik
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija.
Predsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća općine
Biskupija, a pošto nije bilo primjedbi zamolio je vijećnike za glasovanje, te je konstatirao da je
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od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika glasovalo „ZA“ te da se prihvaća Zapisnik
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija.
Ad-2. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Biskupija;
Načelnik je nakon kraćeg uvodnog obrazloženja istaknuo da se ovom Odlukom utvrđuju
mjere za sprječavanje odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na
području Općine, te pojedinačno naveo i objasni svaku od predloženih mjera.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika glasovalo„ZA“ te da se
prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Biskupija, koja ujedno čine sastavi dio ovog
Zapisnika.
Ad-3; Prijedlog Izvršenja proračuna Općine Biskupija za period I-IV 2018. godine;
Predsjednik vijeća je u svom obrazloženju istaknuo da su svi u materijalima za sjednicu
dobili Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje I-VI 2018. godine, te da je na sjednici
prisutna gospođa Žaklina Simić, viši računovodstveni referent, pa ako netko od vijećnika ima
kakva pitanje ili je potrebno obrazloženje u vezi ove točke dnevnog može se o svemu
informirati.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća, 8 vijećnika je glasovalo „ZA“ te da
se Prijedlog prihvaća i usvaja Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za period I-VI
2018. godinu, koji ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-4; Prijedlog (I) Izmjena i dopuna proračuna Općine Biskupija za 2018. godinu;
Predsjednik vijeća je u svom obrazloženju istaknuo da su svi u materijalima za sjednicu
dobili (I) Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu, te da je na sjednici prisutna gospođa
Žaklina Simić, viši računovodstveni referent, tako da vijećnici imaju mogućnost pitati i raspraviti
o svemu što je vezano uz ovu točku dnevnog reda.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća, 8 vijećnika je glasovalo „ZA“ te da
se Prijedlog prihvaća i usvaja (I) Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu, koji ujedno čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-5; Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovne učenike
srednjih škola za školsku 2018/2019.godinu;
U svom obrazloženju Predsjednik vijeća je istaknuo da se ovom Odlukom utvrđuje način
sufinanciranja troškova međumjesnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola 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 kao takvu predložio
Općinskom vijeću na usvajanje.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća, 8 vijećnika je glasovalo „ZA“, te da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluku o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za
redovne učenike srednjih škola za školsku 2018/2019 godinu, koji čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
Ad-6. Izvješće o radu općinskog načelnika za period I-VI 2018. godine.
U materijalima za sjednicu je dostavljeno Izvješće Načelnika općine za period
I-VI 2018. godine, koje je načelnik na sjednici vijeća detaljno obrazložio te u raspravio
odgovarao na postavljana pitanja vijećnika.
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Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave u kojoj su aktivno sudjelovali većina
vijećnika stavio Izvješće na glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog
vijeća, 8 vijećnika glasovalo „ZA“ , te da se prihvaća Izvješće i usvaja Zaključak o radu
općinskog načelnika za period I-VI 2018. godine, a koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Razno.
Predsjednik vijeća je konstatirao da pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Sjednica je završila s radom u 13,55 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar
Valerija Vukušić

Predsjednik vijeća:
Damjan Berić

KLASA: 021-05/18-01/
URBROJ: 2182/17-01-18-01
U Orliću, 28. rujna 2018. god.

