
 

 

    

Z A P I S N I K 

 
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 25. travnja 2019. godine, u 

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

Nazočni članovi Vijeća: Damjan Berić, Nikola Popratnjak, Miloš Trkulja, Borko Šeat,  Dragan 

Bukorović, Branko Mijakovac i  Radmila Drezga. 

Opravdano odsutan: Dragomir Šurlin, Milan Sljepčević, Jovica Krstanović i Boris Petko. 

Ostali nazočni:Načelnik Općine – Milan Đurđević. 

Zapisničar: 

Valerija Vukušić 

(O radu 23. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.) 

Predsjednik vijeća Damjan Berić otvorio je  23. 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 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

    Općine Biskupija. 

3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta 

    od prirodnih nepogoda.  

4. 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: 

- Zašto table koje su postavljen duž ceste sa oznakama tj. natpisom mjesta, ne odgovaraju 

katastarskim granicama mjesta koja označavaju. 

- Načelnik je odgovorio kako po tom pitanju Općina mora biti u dogovoru sa Hrvatskim 

cestama koje imaju obavezu postupati po zakonu o cestama, a općina može na području svoje 

nadležnosti odrediti kakve i koje table ili oznake može postaviti a koje na bilo koji način ne 

smiju smetati ili ugrožavati jedni druge.   

Vijećnik Borko Šeat je obavijestio vijeće o  konstantnom problemu bacanja komunalnog otpada 

na području Vrbnika, te zatražio izlazak komunalnog redara na teren, kako bi se taj problem 

riješio. 

Vijećnik Branko Mijakovac je izvjestio vijećnike u kakvom se stanju nalazi vrelo Vrba  u 

Markovcu, te kako je što prije potrebno  krenuti sa čišćenjem samog vrela i oko vrela. 
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- Ad-1.2. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

 Predsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 22 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 da se prihvaća Zapisnik 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija. 

 

Ad-2. 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. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio prijedlog Odluke na glasovanje te je 

konstatirao da je od prisutnih 7 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-3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta 

    od prirodnih nepogoda.  

Predsjednik vijeća je u svom obrazloženju istaknuo da su vijećnici u materijalima za 

sjednicu dobili Prijedlog Odluke o imenovanju članova općinskog povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda koje se određuje na period od četiri godine a u kojem se za predsjednika 

predložen Rade Simić a za članove Goran Matijaš i Nikola Popratnjak. Zamolio je članovi vijeća  

da se izjasne o ovakvom prijedlogu te ujedno ako imaju kakvi drugi prijedlog za članove 

Povjerenstva  da ga iznesu i obrazlože.   

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave a pošto nije bilo drugih prijedloga ovakav 

prijedlog stavio na glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća 7 

vijećnika glasovalo„ZA“ te da se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o imenovanju članova 

Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, a koje ujedno čini sastavi dio 

ovog Zapisnika. 

 

Ad-4.  Razno. 

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

 

 

Sjednica je završila s radom u 13, 45 sati. 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BISKUPIJA 

 

 

Zapisničar        Predsjednik vijeća:                                                                 

 

Valerija Vukušić       Damjan Berić   

                                                                                     

                                                                                                                    

KLASA: 021-05/19-01/8 

URBROJ: 2182/17-01-19-01 

U Orliću, 25. travnja 2019. god. 
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