
 

 

     

Z A P I S N I K 

 
sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 30. rujna 2020. godine, u 

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

Nazočni članovi Vijeća: Damjan Berić, Nikola Popratnjak, Boris Petko, Jovica Krstanović, 

Milan Sljepčevi, Branko Mijakovac, Radmila Berić i Dragan Bukorović. 

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

Ostali nazočni:Načelnik Općine – Milan Đurđević i direktorica Komunalnog društva Biskupija -

gospođa Jovanka Ilić. 

Zapisničar: 

Valerija Vukušić 

(O radu 33. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.) 

Predsjednik vijeća Damjan Berić otvorio je 33. 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 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

2. 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 2020. godinu; 

3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovite učenike 

srednjih škola za školsku 2020./2021. godinu; 

4. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

    općine Biskupija za 2019. godinu; 

5. Prijedlog odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija  

    za 2021. godinu; 

6. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za period I-VI 2020. godine; 

7. Izvještaj o provedbi godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019.godinu 

    Komunalnog društva Biskupija d.o.o.; 

8. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

    općine Biskupija; 

9. Izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Biskupija za siječanj - lipanj 2020. godine; 

10. Razno.  

 

Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

Predsjednik vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za vijećnička pitanja.  
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Vijećnik Nikola Popratnjak je postavio pitanje načelniku općine:  

- Jeli se odustalo od pojačanog održavanja puta za Uzdolje polje ili je razlog nešto drugo. 

- Načelnik je odgovorio da je to u planu i da će se ove godine realizirati. 

Vijećnik Dragan Bukorović je postavio pitanje načelniku Općine:  

- Kad je u planu završetak radova unutarnjeg uređenja na Domu kulture u Biskupiji i 

završetku radova na Dječijem vrtiću. 

-  Načelnik je odgovorio da se do kraja godine završava unutarnje uređenje Doma i prva 

faza radova na vrtiću (krov, fasada, stolarija) 

-  

Ad-1.2. Usvajanje Zapisnika s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

 Predsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 32.  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 

32. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija. 

Ad-2. 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 2020. godinu; 

U obrazloženju ove točke dnevnog reda predsjednik vijeće je istaknuo da se ovom 

Odlukom raspoređuju sredstva iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću, te da su sredstva iz Proračuna za 

2020. godinu osigurana u iznosu od 15.000,00 kuna.  

Predsjednik vijeća je između ostalog zamolio vijećnika Milana Sljepčevića da  obrati 

pažnju na svoje obaveze za slanje godišnjeg financijskog izvještaja, kako ne bi i ubuduće  

dolazilo do obustave isplate sredstava od strane Državnog izbornog povjerenstva. 

 

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 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 2020. godinu, a koja ujedno čini sastavni 

dio ovog Zapisnika 

Ad-3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovite učenike 

srednjih škola za školsku 2020./2021. 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 7 vijećnika Općinskog vijeća, 7 vijećnika je glasovalo  „ZA“  te se  

prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za 

redovite učenike srednjih škola za školsku 2020./2021. godinu, a koja  ujedno čini sastavni dio 

ovog Zapisnika. 

Ad-4. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o provedbi Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu općine Biskupija za 2019. godinu; 
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Načelnik je u svom obrazloženju između ostalog naveo da se ovom Odlukom usvaja 

Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za 2019. godinu kojeg je 

Općina u obavezi donijeti u skladu sa zakonskim odredbama, te prema preporukama navedenim 

u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokane i 

područne  (regionalne) samouprave na području ŠKŽ. 

Predsjednik vijeća je dao na raspravu ovu točku dnevnog reda, a pošto nije bilo  

primjedbi zamolio je vijećnike za glasovanje, te je konstatirao da je od prisutnih 7 vijećnika 7 

vijećnika je glasovalo „ZA“ te da se  prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o usvajanju Izvješća o 

provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2019. godinu, koja 

ujedno čini sastavni dio Zapisnika. 

Ad-5. Prijedlog odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Biskupija za 2021. godinu; 

Načelnik je u svom obrazloženju između ostalog naveo da se ovom Odlukom usvaja 

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za 2021. godinu, a kojeg Općine ima 

obavezu donijeti u skladu sa zakonskim odredbama.   

Predsjednik vijeća je dao na raspravu ovu točku dnevnog reda, a pošto nije bilo  

primjedbi zamolio je vijećnike za glasovanje, te je konstatirao da je od prisutnih 7 vijećnika 7 

vijećnika je glasovalo „ZA“ te da se  prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o usvajanju Godišnjeg 

plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2021. godinu, koja ujedno čini 

sastavni dio Zapisnika. 

- Sjednici vijeća je pristupio vijećnik Jovica Krstanović, te je predsjednik vijeća 

konstatirao da je na sjednici vijeća od 11 vijećnika prisutno 8 vijećnika. 

Ad-6. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za period I-VI 2020. godine; 

Načelnik je u svom obrazloženju istaknuo da su svi vijećnici u materijalima za sjednicu 

dobili Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje I-VI 2020. godine, ukratko je obrazložio opći i 

posebni dio Izvještaja, odnosno ostvarenje rashoda i prihoda u odnosu na plan. 

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 

2020. godinu,  koji  ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-7. Izvještaj o provedbi godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019.godinu 

    Komunalnog društva Biskupija d.o.o.; 

Predsjednik vijeća je izvijestio vijećnike da su u materijalima za vijeće dobili Izvještaj o 

radu Komunalnog društva Biskupija za 2019. godinu, otvorio raspravu po pitanju ove točke 

dnevnog reda, te je zahvalio direktorici Komunalnog društva Biskupija  gospođi Jovanki Ilić na 

prisustvovanju  sjednici. 

Predsjednik vijeća je nakon aktivnog učešća vijećnika u raspravi te odgovora i 

pojašnjenja od strane Direktorice komunalnog društva Biskupija, stavio Izvještaj  na glasovanje 

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

te  se prihvaća  Prijedlog Izvješća i usvaja Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu 

Komunalnog društva Biskupija d.o.o. za 2019. godinu, a koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-8. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

    općine Biskupija; 

U svom obrazloženju načelnik je istaknuo da se u ovoj Odluci o raspisivanju izbora za 

članove Vijeća mjesnih odbora određuju izbori za šest Mjesnih odbora na području općine 

Biskupija te dan provedbe izbora i broj članova po Mjesnim  odborima. 
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Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio prijedlog Odluke na glasovanje te je 

konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 7 vijećnika glasovalo„ZA“ te se 

prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na 

području općine Biskupija, a koja ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika. 

Ad-9. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Biskupija za siječanj - lipanj 2020. 

godine; 

Predsjednik vijeća je naveo da su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu vijeća 

Izvješće o  radu općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2020. godine, nakon otvorene 

rasprave  po ovoj točki dnevnog reda načelnik je obrazložio i pobliže pojasnio neke od aktivnosti 

koje su nastale u tom periodu.  

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 siječanj – lipanj 2020. godine, a koji  ujedno čini sastavi dio ovog 

Zapisnika. 

Razno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Načelnik Općine Biskupija je obavijestio vijećnike da je izašao Natječaj za dodjelu 

stipendija od Srpskog privrednog društva „Privrednik“ iz Fonda „Vladimira Matijević“. Vezano 

za taj natječaj a u svezi stipendiranja djece sa područja Općine Biskupija načelnik je izrazio 

spremnost da kao i prethodnih godina Općina financira studente sa područja Općine Biskupija 

koji su zainteresirani za studiranje po ovom programu. 

 

Sjednica je završila s radom u 13, 50 sati. 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BISKUPIJA 

 

 

Zapisničar        Predsjednik vijeća:                                                                 

 

Valerija Vukušić       Damjan Berić,dipl. oec.v.r. 

                                                                                      

                                                                                                                    

KLASA: 021-05/20-01/6 

URBROJ: 2182/17-01-20-01 

U Orliću, 30. rujna 2020. god. 

 

 


