ZAPISNIK
sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 19. studenoga 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, Borko
Šeat, Branko Mijakovac, Jovica Krstanović.
Opravdano odsutan: Dragomir Šurlin i Milan Sljepčević, Radmila Drezga i Dragan Bukorović.
Ostali nazočni:Načelnik Općine – Milan Đurđević, predsjednik vijeća srpske nac. manj.- Neven
Karna i komunalni redar – Milenko Simić.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 28. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Damjan Berić otvorio je 28. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike i
konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 7 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 7 prisutnih vijećnika, 7 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 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
2. Prijedlog Odluke o Komunalnom redu Općine Biskupija;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
za 2020. godinu;
4. Razno
Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za vijećnička pitanja.
Predsjednik vijeća je konstatirao da nije bilo vijećničkih pitanja, te se prelazi na drugu točku
dnevnog reda.
Ad-1.2. Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 27 sjednice Općinskog vijeća Općine
Biskupija, a pošto nije bilo primjedbi zamolio je vijećnike za glasovanje, te je konstatirao da je
od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća 7 vijećnika glasovalo „ZA“ te se prihvaća Zapisnik sa
27. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija.
Ad-2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Biskupija;
Komunalni redar Milenko Simić je u obrazloženju ove točke dnevnog reda između
ostalog je naveo da je svrha ove Odluke uređenje naselja, uspostava i održavanje komunalnog
reda u naseljima na području Općine te mjere za njegovo provođenje. Pošto je otvorena rasprava
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po ovoj točki dnevnog reda, načelnik je istakao da Općina Biskupija kao i sve druge lokalne
jedinice po Zakonu o komunalnom redu ima obavezu donijeti Odluku o komunalnom redu koje
se trebaju pridržavati svi mještani Općine. Zbog specifičnosti samog područja zamolio je
zamolio vijećnike da svatko po svojim mogućnostima pomogne mještanima na terenu, da se što
bolje prilagode novo nastalim situacijama tj. izvršavanju potrebnih obaveza kako pojedinaca
tako i zajednice.
Komunalni redar je odgovori i pojasnio vijećnicima neka od stavki u Odluci, te nakon
kraće rasprave u kojoj su sudjelovali većina vijećnika predsjednik vijeća je stavio Prijedlog na
glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća, 7 vijećnika je
glasovalo „ZA“ te da se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o komunalnom redu Općine
Biskupija, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
za 2020. godinu;
Predsjednik vijeća je svom kratkom obrazloženju ove točke dnevnog reda istakao da kao i
svake godine tako smo i ove godine obavezni donijeti Plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda na području Općine za 2020. godinu,te kako je Plan izrađen od strane DLS d.o.o.
Rijeka.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća, 7 vijećnika je glasovalo „ZA“ te da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2020. godinu, koji ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-4. Razno.
Predsjednik vijeća je konstatirao da pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Sjednica je završila s radom u 13, 30 sati.
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