
 

 

    

Z A P I S N I K 

 
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 04. lipnja 2019. godine, u 

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

Nazočni članovi Vijeća: Damjan Berić, Nikola Popratnjak, Miloš Trkulja, Boris Petko,  Dragan 

Bukorović, Branko Mijakovac, Jovica Krstanović i  Radmila Drezga. 

Opravdano odsutan: Dragomir Šurlin, Milan Sljepčević i Borko Šeat. 

Ostali nazočni:Načelnik Općine – Milan Đurđević, zamjenik načelnika Općine – Ognjen 

Vukmirović i  viši računovodstveni referent - Žaklina Simić. 

Zapisničar: 

Valerija Vukušić 

(O radu 24. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.) 

Predsjednik vijeća Damjan Berić otvorio je  24. 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 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Biskupija za 2018. godinu; 

3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području  

   Općine Biskupija za 2018. godinu; 

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

   Općine Biskupija za 2018. godinu; 

5. Prijedlog Plana aktivnosti uključivanja svih subjekata zaštite od požara u 2019. godini; 

6. Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti za 2019. godinu; 

7. Prijedlog odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgleda službene  

   odore komunalnog redara; 

8. Prijedlog odluke o poništenju odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih  

    odbora na području općine Biskupija; 

9. Razno.  

Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

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

pitanja.   

Vijećnica Radmila Drezga je postavila pitanje načelniku općine: 

- Do kud se je došlo sa radovima na Adaptaciji kulturnog centra u Biskupiji? 
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- Načelnik je odgovorio da je na natječaju za radove Adaptacije Kulturnog centra u Biskupiji 

dobila firma Građenje iz Splita.  U samom procesu je nastao mali zastoj po tom pitanju 

upravo zato što se mora zadovoljiti potrebna procedura i zato je  bilo potrebno izraditi novi 

troškovnik kako bi radovi dalje išli svojim tokom. 

 

- Ad-1.2. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

 Predsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 23 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 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija. 

Ad-2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Biskupija za 2018. godinu; 

U svom obrazloženju načelnik je istaknuo da Općinsko vijeće sukladno Zakonu o 

proračunu ima obavezu usvojiti godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 

2018. godinu te ako  netko od vijećnika ima pitanja po toj točki dnevnog reda na sjednici je 

prisutna i gospođa Žaklina Simić - viši računovodstveni referent koja će dati sve potrebne 

odgovore. 

Predsjednik vijeća je nakon pitanja i sugestija vijećnice Radmile Drezga te dobivenih 

odgovora i rasprave po toj točci dnevnog reda stavio prijedlog izvještaja na glasovanje te je 

konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika glasovalo„ZA“ te  da se 

prihvaća Prijedlog i usvaja Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2018. 

godinu, a koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika. 

Ad-3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području  

   Općine Biskupija za 2018. godinu; 

Načelnik općine je u svom obrazloženju ove točke dnevnog reda iznio da je Program 

izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini izvršen manje za 3%  od 

plana iz razloga manje izvedenih radova izgradnje nerazvrstanih cesta. 

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“ te da se prihvaća 

izvješće i usvaja Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne 

infrastrukture na području Općine Biskupija u 2018. godinu,a koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

Ad-4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

   Općine Biskupija za 2018. godinu; 

 Načelnik općine je u svom obrazloženju ove točke dnevnog reda iznio da je Program 

održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini izvršen u 93% iznosa u odnosu na plan. 

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“  prihvaća izvješće 

i usvaja Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Biskupija u 2018. godinu, koji  čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

Ad-5. Prijedlog Plana aktivnosti uključivanja svih subjekata zaštite od požara u 2019. 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. 

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 Zaključka o donošenju Plana uključivanja svih subjekata zaštite 

od požara u 2019. godini, a koji  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-6. Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti za 2019. godinu; 
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Načelnik općine 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 2019. godinu. 

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 Zaključka o donošenju Plana operativne provedbe programa 

aktivnosti za  2019. godinu, a koji  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-7. Prijedlog odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgleda službene   

odore komunalnog redara; 

Načelnik općine je u svom obrazloženju istaknuo da se ovom Odlukom određuje izgled i 

sadržaj iskaznice te izgled službene odore za komunalnog redara, te detaljno pojasnio kako bi 

iskaznica i odora trebale izgledati a da budu zadovolje sve zakonske obaveze. 

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 Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu 

službene odore komunalnog redara, a koja  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-8. Prijedlog odluke o poništenju odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih  

    odbora na području općine Biskupija; 

Predsjednik vijeća je ukratko kako je zato potrebno donijeti  Odluku o poništenju odluke 

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 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 je glasovalo „ZA“, te da 

se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području Općine Biskupija, a koja  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-9. Razno. 

 Načelnik općine je obavijestio vijećnike da je prijedlog za promjenom Dana općine 

stavljen u procedure provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u kojem mogu svi 

građani aktivno sudjelovat sa svojim konstruktivnim prijedlozima. 

 

Sjednica je završila s radom u 14, 15 sati. 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BISKUPIJA 

 

 

Zapisničar        Predsjednik vijeća:                                                                 

 

Valerija Vukušić       Damjan Berić   

                                                                                     

                                                                                                                    

KLASA: 021-05/19-01/10 

URBROJ: 2182/17-01-19-01 

U Orliću, 04. lipnja 2019. god. 

 

 


