ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 18. ožujka 2019. 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,
Dragan Bukorović, Branko Mijakovac, Milan Sljepčević i Borko šeat.
Opravdano odsutan: Dragomir Šurlin, Radmila Drezga i Boris Petko.
Ostali nazočni:Načelnik Općine – Milan Đurđević, zamjenik načelnika – Ognjen Vukmirović,
predsjednik vijeća srpske nacionalne manjine – Nevan Karna i direktorica Komunalnog društva
Biskupija d.o.o. – Jovanka Ilić.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 21. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Damjan Berić otvorio je 21. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike i
konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 8 vijećnika. Napomenuo je da postoji
kvorum za pravovaljani rad sjednice i uz to naveo da su vijećnici 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 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu.
3. Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području
Općine Biskupija za 2019. godinu.
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Biskupija za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Biskupija za 2019.
5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u
turizmu na području Općine Biskupija.
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija u 2018. godini.
7. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi u 2018. godini.
8. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Biskupija za period srpanj – prosinac
2018. godine.
9. Izvještaj o radu Komunalnog društva Biskupija d.o.o. za 2018. godinu.
10. Razno.
Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za vijećnička
pitanja.
Vijećnik Dragan Bukorović je postavio dva pitanja načelniku općine:
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Postoji li kod nas mogućnost postavljanja Led javne rasvjete i jeli se po tom pitanju išta
napravilo?
- Mogu samo reći da smo se informirali i pokrenuli postupak po tom pitanju.
- Kad će se početi raditi vrtić na području Općine?
- Poznato vam je da smo poduzeli sve potrebne radnje kako bi do toga došlo. Moram vas
obavijestiti da smo za sad stopirani i nemamo mogućnosti realizacije, sve je stavljeno u
stanje mirovanja i čekamo pravu priliku.
Također vas moram obavijestiti da smo potpisali sa Gradom Kninom Sporazum vezan uz
plaćanje troškova vrtića za djecu sa područja naše Općine, gdje je Općina preuzela
odgovornost plaćanje svih obaveza u potpunosti.
-Vijećnik Borko Šeat je postavio pitanje načelniku općine vezano uz popravak javne
rasvjete u naselju Amanovići i pitanje vezano uz drugu etapu asfaltiranja puta prema
Ramljanima.
- Načelnik je odgovorio da se prijave za popravak javne rasvjete vrše telefonskim putem
ili osobno u pisarnicu Općine i po tom spisku se upućuju zahtjevi za popravkom javne
rasvjete, a koliko mu je poznato to je prijavljeno i popravljeno.
Što se tiče asfaltiranja druge dionice puta u Ramljanima, načelnik je odgovorio da će se
to realizirati ove godine a kad još se ne zna.
Ad-1.2. Usvajanje Zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 20 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 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija.
-

Ad-2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu;
U svom obrazloženju predsjednik vijeća je istaknuo da se ovom Odlukom o raspodijeli
rezultata za 2018. godinu iskazuje razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, kao i
odredba o rasporedu viška prihoda.
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.313.931,66 kn
koristit će se za tekuće poslovanje i realizaciju započetih kapitalnih projekata.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave po ovoj točki dnevnog reda stavio Odluku na
glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika
glasovalo„ZA“ te se usvaja Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu, a koja ujedno
čine sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-3. Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području
Općine Biskupija za 2019. godinu;
Nakon kraćeg uvodnog obrazloženja predsjednik vijeća je istaknuo da je Općinsko vijeće do sad
donijelo procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara su te da
navedena Procjena i Plan čine temelj za donošenje godišnjeg Provedbenog plana za unapređenje
zaštite od požara za područje Općine Biskupija za 2019. godinu.
Vijećnik Miloš Trkulja kao stručna osoba ispred DVD-a općine Biskupija je pobliže
objasnio neke od mjera koje Provedbeni plan sadrži.
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 usvajaju Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području
Općine Biskupija za 2019. godinu, a koji ujedno čine sastavi dio ovog Zapisnika.
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Ad-4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Biskupija za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Biskupija za 2019 godinu;
U obrazloženju ove točke dnevnog predsjednik vijeća je istaknuo da se ovom Odlukom
raspoređuju sredstva iz Proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih
s liste grupe birača zatupljenih u Općinskom vijeću, te da su sredstva iz Proračuna za 2019.
godini osigurana u iznosu od 15.000,00 kuna.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Odluke o raspoređivanju
sredstava iz proračuna Općine Biskupija za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Biskupija za
2019. godinu 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 raspoređivanju
sredstava iz proračuna Općine Biskupija za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Biskupija za
2019.godinu, a koja ujedno čine sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u
turizmu na području Općine Biskupija;
Obrazlažući ovu točku dnevnog reda načelnik općine je istaknuo da se ovom Odlukom
određuje visina paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kamp i/ili kamp
odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području
Općine Biskupija.
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 Oduka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i
smještaja u turizmu na području Općine Biskupija a koja čini sastavni dio ovog Zapisnika
Ad-6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija u 2018.
godini;
Načelnik općine je obrazložio ovu točku dnevnog reda te istakao kako je Program javnih
potreba u kulturi u 2018. godini ostvaren sa 20% manje od plana iz razloga ne dovršetka radova
na rekonstrukciji/adaptaciji doma kulture u Vrbniku.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvješće na glasovanje te je konstatirao
da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća, 8 vijećnika glasovalo „ZA“ , te da se prihvaća
Prijedlog Izvješća i usvaja Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi u Općini Biskupija za 2018. godinu, a koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-7. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi u 2018. godini;
Predsjednik vijeća je u svom obrazloženju ove točke dnevnog reda iznio kako je ukupno
Program pomoći socijalno ugroženim osobama u 2018. godini ostvaren je se 1% više od plana za
2018. godinu.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvješće na glasovanje te je konstatirao
da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća, 8 vijećnika je glasovalo „ZA“ usvajanje
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama u
Općini Biskupija u 2018. godinu, koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

4

Ad-8; Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Biskupija za period srpanj – prosinac
2018. godinu;
Predsjednik vijeća je izvijestio vijećnike da su u materijalima za ovu sjednicu dobili u
pisanom obliku Izvješće o radu općinskog načelnika za period srpanj – prosinac 2018. godine, te
smatra da su upoznati i stoga otvara raspravu po toj točci dnevnog reda.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave 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 srpanj – prosinac 2018.
godine, a koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Sjednici vijeća je pristupila direktorica Komunalnog društva Biskupija d.o.o. gospođa
Jovanka Ilić.
Ad-9; Izvještaj o radu Komunalnog društva Biskupija d.o.o. za 2018. godinu;
Predsjednik vijeća je izvijestio vijećnike da su u materijalima za vijeće dobili Izvještaj o
radu Komunalnog društva Biskupija d.o.o. za 2018. godinu te otvorio raspravu po pitanju ove
točke dnevnog reda isto tako je zahvalio direktorici Komunalnog društva Biskupija na
prisustvovanju sjednici.
Predsjednik vijeća je nakon aktivnog učešća vijećnika u raspravi te odgovora i
pojašnjenja od strane Direktorice Komunalnog društva Biskupija, stavio Izvještaj o radu za
2018. godinu na glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća, 8
vijećnika glasovalo „ZA“ te da se prihvaća Izvještaj i usvaja Zaključak o prihvaćanju
Izvještaja o radu Komunalnog društva Biskupija d.o.o. za 2018. godinu, a koji ujedno čini
sastavi dio ovog Zapisnika.
10. Razno.
- Načelnik općine je obavijestio vijećnike o potrebi smanjivanja broja Mjesnih odbora na
području Općine Biskupija sa 8 na 6 tako da bi se neka od mjesta spojila u jedan Mjesni
Odbor, isto tako je najavio razgovor o tom pitanju i o dogovoru oko promjene
obilježavanja Dana općine Biskupija.
Predsjednik vijeća je konstatirao da pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Sjednica je završila s radom u 14, 15 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar

Predsjednik vijeća:

Valerija Vukušić

Damjan Berić

KLASA: 021-05/19-01/4
URBROJ: 2182/17-01-19-01
U Orliću, 18. ožujka 2019. god.

