ZAPISNIK
sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 27. veljače 2020. godine, u
prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća: Nikola Popratnjak, Miloš Trkulja, Boris Petko, Radmila Berić, Branko
Mijakovac, Jovica Krstanović .
Opravdano odsutan: Damjan Berić, Dragomir Šurlin, Borko Šeat, Milan Sljepčević i Dragan
Bukorović.
Ostali nazočni:Načelnik općine – Milan Đurđević i Komunalni redar – Mileko Simić.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 31. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Potpredsjednik vijeća Nikola Popratnjak otvorio je 31. sjednicu, pozdravio prisutne
vijećnike i konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 6 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.
Potpredsjednik vijeća je konstatirao da je od 6 prisutnih vijećnika, 6 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 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
2. Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Biskupija;
3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Biskupija za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom
vijeću Općine Biskupija za 2020. godinu;
4. Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Biskupija
za 2020. godinu;
5. Prijedlog Statutarne odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Biskupija;
6. Prijedlog odluke o visini paušalnih troškova obaveznog prekršajnog naloga;
7. Izvještaj o radu komunalnog redara za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.
Razno.
Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Potpredsjednik vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za vijećnička
pitanja.
Potpredsjednik vijeća je konstatirao da nije bilo vijećničkih pitanja, te se prelazi na drugu točku
dnevnog reda.
Ad-1.2. Usvajanje Zapisnika s 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Potpredsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 30 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 6 vijećnika Općinskog vijeća 6 vijećnika glasovalo „ZA“ te se prihvaća Zapisnik sa
30. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija.
Ad-2. Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Biskupija;
Načelnik općine je istaknuo da se temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora ovom Odlukom uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna
prava i obveze zakupodavca neovisno o tome tko je zakupodavac, odnosno zakupnik te se
uređuje i prodaja poslovnog prostora koji je u vlasništvu Općine Biskupija.
Potpredsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 6 vijećnika Općinskog vijeća, 6 vijećnika je glasovalo „ZA“ i da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Biskupija, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Biskupija za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom
vijeću Općine Biskupija za 2020. godinu;
U obrazloženju ove točke dnevnog reda načelnik općine je istaknuo da se ovom Odlukom
raspoređuju sredstva iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću, te da su sredstva iz Proračuna za 2020. godinu
osigurana u iznosu od 15.000,00 kuna.
Potpredsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 6 vijećnika Općinskog vijeća, 6 vijećnika je glasovalo „ZA“ i da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine
Biskupija za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u
općinskom vijeću Općine Biskupija za 2020. godinu, koja ujedno čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
Ad-4. Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine
Biskupija za 2020. godinu;
Nakon kraćeg uvodnog obrazloženja načelnik Općine 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 2020. godinu.
Vijećnik Miloš Trkulja kao stručna osoba (zapovjednik DVD-a općine Biskupija) je
pobliže objasnio neke od mjera koje Provedbeni plan sadrži.
Potpredsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 6 vijećnika Općinskog vijeća, 6 vijećnika je glasovalo „ZA“ i da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području
Općine Biskupija za 2020. godinu. koji ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Prijedlog Statutarne odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Biskupija;
Načelnik je obrazlažući ovu točku dnevnog je između ostalog istaknu da temeljem
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi imamo obavezu Izmjene i
dopune Statuta Općine Biskupija te je pojedinačno po člancima obrazložio Izmjene i dopune
Statuta Općine Biskupija.
Potpredsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 6 vijećnika Općinskog vijeća, 6 vijećnika je glasovalo „ZA“ te se
prihvaća Prijedlog i usvajaju Izmjene i dopune Statuta Općine Biskupija, koje ujedno čine
sastavni dio ovog Zapisnika.
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Ad-6. Prijedlog odluke o visini paušalnih troškova obaveznog prekršajnog naloga;
Načelnik općine je u obrazloženju istaknuo da se u skladu sa Prekršajnim zakonom ovom
Odlukom utvrđuje iznos troškova koji će se naplaćivati prekršiteljima odgovornim osobama u
pravnoj osobi i fizičkim osobama obrtnicima i osobama koje obavljaju drugu samostalnu
djelatnost i pravnim osobama, u postupcima izdavanja obaveznog prekršajnog naloga od strane
komunalnog redara općine Biskupija.
Potpredsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 6 vijećnika Općinskog vijeća, 6 vijećnika je glasovalo „ZA“ i da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o visini paušalnih troškova obaveznog prekršajnog
naloga, a koja ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-7. Izvještaj o radu komunalnog redara za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.
Potpredsjednik vijeća je izvijestio vijećnike da su u materijalima za vijeće dobili
Izvještaj o radu Komunalnog redara za period siječanj–prosinac 2019. godinu, stoga smatra da
su upoznati te otvara raspravu po toj točci dnevnog reda.
Potpredsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvještaj na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 6 vijećnika Općinskog vijeća, 6 vijećnika je glasovalo „ZA“ i da
se prihvaća izvještaj i usvaja zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu komunalnog redara za
period siječanj – prosinac 2019. godine, a koja ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-8. Razno.
Načelnik Općine je obavijestio vijećnike i zamolio ih da obavijeste mještane da će od idućeg
tjedna Komunalno Društvo Biskupija d.o.o. stanovništvu općine vršiti usluge sahranjivanja.
Sjednica je završila s radom u 13, 43 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar

Potpredsjednik vijeća:

Valerija Vukušić

Nikola Popratnjak

KLASA: 021-05/20-01/2
URBROJ: 2182/17-01-20-01
U Orliću, 27. veljače 2020. god.

