ZAPISNIK
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 10. srpnja 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, Jovica Krstanović i Radmila Drezga.
Opravdano odsutan: Dragomir Šurlin, Milan Sljepčević i Boris Petko.
Ostali nazočni:Načelnik Općine – Milan Đurđević, zamjenik načelnika Općine – Ognjen
Vukmirović i predsjednik vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Biskupija - Neven Karna.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 25. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Damjan Berić otvorio je 25. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike i
konstatirao da je na sjednici od 11 vijećnika prisutno 8 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 8 prisutnih vijećnika, 8 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 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
2. Prijedlog Odluke o proglašenju dana Općine Biskupija.
3. Razno.
Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za vijećnička pitanja.
Vijećnik Dragan Bukorović je postavio dva pitanja načelniku:
1. Hoće li se i kad početi raditi put u Biskupiji u Katića ulici (nasuprot Trgovine Mladena
Jelovine).
- Načelnik je odgovorio da taj put spada pod Županijske ceste tj. Županijsku upravu a da oni
imaju svoj Plan i program održavanja, te da se nada da bi to moglo uskoro i biti napravljeno.
2. U Biskupiji i Urukalima su napravljene nove ceste koje sa strane nemaju bankine, tako da
kad je nevrijeme i kiša voda odnese svu zemlju (škalju) na glavu cestu u stvori problem.
- Načelnik je odgovori da je upoznat sa tim problemom i da to svakako treba riješiti na sve
prihvatljiv način.
Vijećnik Branko Mijakovac je postavio pitanje načelniku općine: Hoće li se i kad očistiti i
pokositi put u Mijakovcima?
- Načelnik je odgovorio da je to svakako u planu i da bi to mogli odraditi radnicu koji su na
javnim radovima.

2

Ad-1.2. Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 24 sjednice Općinskog vijeća Općine
Biskupija, a pošto nije bilo primjedbi zamolio je vijećnike za glasovanje, te je konstatirao da je
od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika glasovalo „ZA“ te da se prihvaća Zapisnik
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija.
Ad-2. Prijedlog Odluke o proglašenju Dana Općine Biskupija;
Načelnik je obrazložio ovu točku dnevnog reda i naveo da je provedeno savjetovanje sa
javnošću i da Sukladno članku 7. Statuta Općine Biskupija, Općinsko Vijeće donosi odluku
kojom se određuje Dan Općine Biskupija, te da predlaže da se za Dan općine umjesto 10. srpnja
obilježava 02. kolovoza kada se po julijanskom (starom) kalendaru proslavlja Sv. Ilija.
Od davnina mještani sa današnjeg područja Općine Biskupija, a i šire, okupljali su se na
proslavi ovog svetca. Ovaj blagdan u današnje vrijeme predstavlja jednu od rijetkih prilika da se
ovdašnji ljudi od kojih veliki broj živi širom svijeta susretnu.
-

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog Odluke na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća, 8 vijećnika je glasovalo „ZA“ te da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o proglašenju Dana Općine Biskupija, a koja čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-3. Razno.
Načelnik općine i vijećnici su se dogovorili o obavezana i pojedinim zadacima za
pripremu proslave Dana općine.
Sjednica je završila s radom u 13, 56 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar

Predsjednik vijeća:

Valerija Vukušić

Damjan Berić,dipl. oec.
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U Orliću, 10. srpnja 2019. god.

