ZAPISNIK
sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 17. prosinca 2019. godine, u
prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća: Nikola Popratnjak, Miloš Trkulja, Borko Šeat, Dragan Bukorović,
Branko Mijakovac, Jovica Krstanović .
Opravdano odsutan: Damjan Berić, Dragomir Šurlin, Boris Petko, Milan Sljepčević i Radmila
Berić.
Ostali nazočni:Pročelnik JUO-a – Goran Matijaš.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 30. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Potpredsjednik vijeća Nikola Popratnjak otvorio je 30. 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 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Biskupija za 2019.godinu;
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini;
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini;
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Biskupija u 2019. godini;
6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi općine Biskupija
za 2019. godinu;
7. 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 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Potpredsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 29 sjednice Općinskog vijeća Općine
Biskupija, a pošto nije bilo primjedbi zamolio je vijećnike za glasovanje, te je konstatirao da je
od prisutnih 6 vijećnika Općinskog vijeća 6 vijećnika glasovalo „ZA“ te se prihvaća Zapisnik sa
29. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija.
Ad-2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Biskupija za 2019.godinu;
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Pročelnik JUO- a je istaknuo da su u periodu od donošenje I. Izmjena i dopuna
Proračuna općine Biskupija za 2019. godinu do sad nastale razlike u prihodima i rashodima u
odnosu na planirano te je sukladno Zakonu o proračunu potrebno donijeti II. Izmjene i dopune
od strane Općinskog vijeća, zatim je detaljno obrazložio stavke proračuna, odnosno promjene i
aktivnosti za koje se donose predmetne Izmjene i dopune proračuna.
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 usvajaju II. Izmjene i dopune Proračuna općine Biskupija za 2019.
godinu, koje čine sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.
godini
Pročelnik JUO-a je obrazložio Prijedlog II. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i
uređenja komunalne infrastrukture u 2019. godini u kojem je došlo do izvjesnih promjena iz
razloga Izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu.
Potpredsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje je
konstatirao da je od prisutnih 6 vijećnika Općinskog vijeća, 6 vijećnika je glasovalo „ZA“ i da
se prihvaća Prijedlog i usvajaju II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne
infrastrukture u 2019. godini, koji ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.
godini;
Pročelnik JUO- a u obrazloženju istaknuo promjene koje su nastale u Prijedlogu II.
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini;
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 usvajaju II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2019. godini, koji ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Biskupija u 2019.
godini;
Pročelnik je u obrazloženju istaknuo promjene koje su nastale u Prijedlogu II. Izmjena i dopuna
Programa socijalne skrbi Općine Biskupija u 2019. godini u odnosu na I. Izmjene i dopune
Programa.
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 II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Biskupija u
2019. godini, koji ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija
za 2019. godinu;
Pročelnik je u obrazloženju istaknuo promjene koje su nastale u Prijedlogu II. Izmjena i
dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2019. godinu u odnosu na I.
Izmjene i dopune Programa.
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 usvajaju II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine
Biskupija u 2019. godini, koji ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-7.Razno.
Predsjednik vijeća je konstatirao da pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Sjednica je završila s radom u 13, 40 sati.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar

Potpredsjednik vijeća:

Valerija Vukušić

Nikola Popratnjak

KLASA: 021-05/19-01/24
URBROJ: 2182/17-01-19-01
U Orliću, 17. prosinca 2019. god.

