
 

 

     

Z A P I S N I K 

 
sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 09. travnja 2021. godine, u 

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

Nazočni članovi Vijeća: Damjan Berić, Nikola Popratnjak, Jovica Krstanović, Borko Šeat, 

Miloš Trkulja, Branko Mijakovac, Boris Petko,  Radmila Berić  i Milan Sljepčević.  

Opravdano odsutan: Dragomir Šurlin i Dragan Bukorović.  

Ostali nazočni: Načelnik – Milan Đurđević i Pročelnik JUO-a  – Goran Matijaš. 

Zapisničar: 

Goran Matijaš 

(O radu 38. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.) 

Predsjednik vijeća Damjan Berić otvorio je 38. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike i 

konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 9 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 9 prisutnih vijećnika, 9 vijećnika glasovalo 

„ZA“ predloženi dnevni red, koji se i kao takav prihvaća. 

 

 

Dnevni red 

1.Aktualni sat: 

1.1.Vijećnička pitanja i odgovori; 

2.  Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2020. godinu; 

3. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu; 

4. Izvještaj  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu; 

5. Izvještaj o izvršenju Programa socijalne skrbi  za 2020. godinu; 

6. Izvještaj o radu općinskog načelnika za period srpanj – prosinac 2020. godine; 

7. Izvještaj o radu općinskog načelnika za period srpanj –prosinac 2020. godine; 

8. Izvještaj o radu Komunalnog društva Biskupija d.o.o. za 2020. godinu; 

9. Razno. 

 

Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

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

vijećnička pitanja.  

-Vijećnik Borko Šeat postavio je pitanje da li će prostorije Mjesnog odbora u Vrbniku biti 

uređene za naredno glasanje na lokalnim izborima. 

Općinski načelnik Općine Biskupija odgovorio je potvrdno. 

-Vijećnik Borko Šeat postavio je pitanje kada će se završiti rekonstrukcija elektro mreže u 

Kneževićima. 

Općinski načelnik Općine Biskupija odgovorio je da rekonstrukcija elektro mreže prvenstveno 

zavisi od planova nadležnog elektro poduzeća. 

-Vijećnik Jovica Krstanović postavio je pitanje da li će na narednom glasanju za lokalne izbore 

moći glasati osobe u samoizolaciji. 

Općinski načelnik Općine Biskupija odgovorio je potvrdno. 
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Ad-2. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2020. godinu; 

 

Pročelnik JUO-a je detaljno obrazložio Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu 

po svim stavkama te je istaknuo da su ukupno ostvareni prihodi i primici u 2020.  godini jednaki 

planiranim a ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2020. godini za 47% manji od planiranih iz 

razloga izostanka realizacije projekta vodoopskrbe naselja Vrbnik. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvještaj na glasovanje te je 

konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika je glasovalo „ZA“ i da 

se prihvaća  i usvaja Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2020. godinu, koja čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Ad-3. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu; 

Pročelnik JUO-a je u svom obrazloženju ove točke dnevnog reda detaljno obrazložio 

navedeni program te iznio kako je Program izgradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2020. godini izvršen 20% od plana  prvenstveno iz razloga ne realizacije 

projekata Izgradnje vodovoda Vrbnik za koji su planirana najveća sredstva u proračunu za 

2020.godinu. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvješće na glasovanje te je konstatirao 

da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika je glasovalo „ZA“ usvajanje 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 

Općine Biskupija u 2020. godinu,a koji  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Ad-4. Izvještaj  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu; 

Pročelnik JUO-a je u obrazloženju ove točke dnevnog reda obrazložio navedeni program  

te iznio da je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini izvršen sa 3% više u 

odnosu na plan. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvješće na glasovanje te je konstatirao 

da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika je glasovalo „ZA“ usvajanje 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na  

području Općine Biskupija u 2020. godinu, koji  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Ad-5. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi u 2020. godini; 

Pročelnik JUO-a je u svom obrazloženju ove točke dnevnog reda iznio kako je ukupni 

Program pomoći socijalne skrbi u 2020. godini ostvaren u 100%  iznosu u odnos na plan. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvješće na glasovanje te je konstatirao 

da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika je glasovalo „ZA“ usvajanje 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalne skrbi  u 2020. godinu, 

koji  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Ad-6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2020. godini; 

Pročelnik JUO-a je detaljno obrazložio ovu točku dnevnog reda te istakao kako je 

Program javnih potreba u kulturi u 2020. godini ostvaren sa 44%  manje od plana iz razloga 

neokončanih radova adaptacija na objektima kulture. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvješće na glasovanje te je konstatirao 

da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika  glasovalo  „ZA“,  te  se prihvaća  

Prijedlog Izvješća i usvaja Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih 

potreba u kulturi u Općini Biskupija za 2020. godinu, a koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
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Ad-7. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Biskupija za srpanj - prosinac 2019. 

godine; 

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

radu općinskog načelnika za period srpanj – prosinac 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 9 vijećnika Općinskog 

vijeća,  9 vijećnika  glasovalo  „ZA“ ,  te da se prihvaća  Izvješće i usvaja Zaključak o radu 

općinskog načelnika za period srpanj – prosinac 2020. godine, a koji  ujedno čini sastavi dio 

ovog Zapisnika 

 

Ad-8. Izvještaj o provedbi godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020.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 2020. godinu, otvorio raspravu po pitanju ove točke 

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

prisustvovanju  sjednici. Direktorica KD Biskupija d.o.o. je detaljno obrazložila Izvještaj o 

provedbi godišnjeg Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu po svim točkama. 

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 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika  glasovalo  „ZA“,  

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

Komunalnog društva Biskupija d.o.o. za 2020. godinu, a koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-9.Razno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Predsjednik vijeća je konstatirao da pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.  

Sjednica je završila s radom u 14,10 sati. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BISKUPIJA 

 

 

Zapisničar        Predsjednik vijeća:                                                                 

 

Goran Matijaš                        Damjan Berić,dipl. oec.v.r. 

                                                                                      

                                                                                                                    

KLASA: 021-05/21-01/3 

URBROJ: 2182/17-01-21-02 

U Orliću,09 . travnja 2021. god. 

 

 


