ZAPISNIK
sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 07. prosinca 2020. godine, u
prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća: Damjan Berić, Nikola Popratnjak, Jovica Krstanović, Miloš Trkulja,
Borko Šeat, Branko Mijakovac, Radmila Berić i Dragan Bukorović.
Opravdano odsutan: Dragomir Šurlin, Milan Sljepčević.
Ostali nazočni:Načelnik Općine – Milan Đurđević.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 34. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Damjan Berić otvorio je 34. 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 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
2. Prijedlog Proračuna Općine Biskupija za 2021. godinu i projekcije
za 2022. i 2023. godinu;
3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2021. godinu;
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.godini;
5. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Biskupija u 2021.godini;
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021.godini;
7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2021.godinu;
8. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija
u 2020. godini;
9. Prijedlog godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Biskupija za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnji period;
10. Prijedlog provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Biskupija
za 2021. godinu;
11. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Općine Biskupija;
12.Razno.
Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik 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.
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Ad-1.2. Usvajanje Zapisnika s 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 33. 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 se prihvaća Zapisnik sa
33. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija.
- Sjednici vijeća je pristupio vijećnik Boris Petko, te je predsjednik vijeća konstatirao da je
na sjednici vijeća od 11 vijećnika prisutno 9 vijećnika.
Ad-2. Prijedlog Proračuna Općine Biskupija za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.
godinu;
Nakon kraćeg uvodnog obrazloženja Načelnik općine je istaknuo da je proračun planiran
prema očekivanim prihodima i rashodima u 2021. godini te naveo u posebnom dijelu proračuna
sve aktivnosti i projekte koji bi se trebali realizirati u 2021.godini.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća 9 vijećnika je glasovalo „ZA“ te se
prihvaća Prijedlog i usvaja Proračun Općine Biskupija za 2021. godinu i projekcija za 2022. i
2023. godinu., a koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2021. godinu;
Predsjednik vijeća je u svom obrazloženju istaknuo kako se ovom Odlukom uređuje
struktura prihoda i primitka te rashoda i izdataka proračuna za 2021. i njegovo izvršenje,
upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava, pojedine ovlasti načelnika općine u izvršavanju proračuna za tekuću godinu, kazne za
neispunjene obveze te druga pitanja u izvršenju proračuna.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika 9 vijećnika je glasovalo „ZA“, te se prihvaća
Prijedlog i usvaja Odluka o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2021. godinu, a koja
ujedno čine sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.godini;
Predsjednik vijeća je u obrazloženju naveo da se ovim Programom održava komunalna
infrastruktura na području Općine Biskupija te se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s
procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja, te naveo komunalne djelatnosti koje su
planiraju izvršavati u 2021. godini sa visinom financijskih sredstava za svaku komunalnu
djelatnost.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća 9 vijećnika je glasovalo „ZA“, te se
prihvaća Prijedlog i usvaja Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini, a koji
čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Biskupija u 2021.godini;
U obrazloženju ove točke dnevnog reda predsjednik vijeća je istaknuo da se ovim
Programom utvrđuju oblici pomoći namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s
nepovoljnim osobnim, obiteljskim i drugim okolnostima zbog kojih bez pomoći nisu u
mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, ujedno je naveo da su namijenjena
sredstva iz ovog programa planirana u proračunu Opčine Biskupija za. 2021. godinu.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika je glasovalo „ZA“ , te
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se prihvaća Prijedlog i usvaja Program socijalne skrbi Općine Biskupija u 2021. godini, a koji
ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021.godini;
Predsjednik vijeća je istaknuo da se ovim Programom određuje opis poslova s procjenom
troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Biskupija u
2021. godini, te nabavka opreme komunalne infrastrukture i iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, te naveo koji se objekti i
uređaji komunalne infrastrukture planiraju izgraditi u 2021. godini sa visinom financijskih
sredstava predviđenih za svaku komunalnu djelatnost.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika 9 vijećnika je glasovalo „ZA“, te se prihvaća Prijedlog
i usvaja Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, a koji
ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2021.godinu;
Predsjednik vijeća je obrazlažući ovu točku dnevnog reda istaknuo da se ovim
Programom utvrđuju javne potrebe u kulturi Općine u 2021. god. i sredstva za financiranje tih
potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Biskupija za 2020. godinu u ukupnoj visini od
475.000,00 kuna. Ovim Programom obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulturnih
djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života, te naveo konkretne oblike
poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti sa visinom predviđenih financijskih sredstava.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika je glasovalo „ZA“ , te
se prihvaća Prijedlog i usvaja Programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2021.
godini, a koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-8. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija
u 2020. godini;
Predsjednik vijeća je obrazlažući naveo da je sustav civilne zaštite i spašavanja oblik
pripreme i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u slučaju nastanka katastrofe i velike
nesreće, ustroj, priprema i sudjelovanje operativnih snaga u prevenciji te reagiranju na nastale
katastrofe i otklanjanju njihovih mogućih posljedica.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća 9 vijećnika glasovalo „ZA“ , te da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Biskupija u 2020. godini., a koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-9. Prijedlog godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Biskupija za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnji period;
Predsjednik vijeća je između ostalog u svom obrazloženju naveo da se planom razvoja
civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te
projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te slijedom Analize stanja sustava
civilne zaštite na području Općine za 2020. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite za trogodišnji period, ovim se Planom utvrđuje plan aktivnosti na razvoju sustava
civilne zaštite u 2021. godini.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika je glasovalo „ZA“ , te
se prihvaća Prijedlog i usvaja Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Biskupija za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnji period, a koji ujedno čini
sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-10. Prijedlog provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Biskupija
za 2021. godinu;
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Nakon kraćeg uvodnog obrazloženja predsjednik vijeća je istaknuo da je Općinsko vijeće
do sad donijelo procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara
te da navedena procjena i Plan čine temelj za donošenje godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za područje općine Biskupija za 2021. godinu.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika 9 vijećnika je glasovalo „ZA“, te se prihvaća Prijedlog
i usvaja Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Biskupija za 2021.
godinu, a koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad- 11. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća je ukratko iznio zašto je potrebno donijeti Odluku o poništenju odluke
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Biskupija.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika je glasovalo „ZA“, te da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Općine Biskupija, a koja čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Sjednica je završila s radom u 13, 56 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar

Predsjednik vijeća:

Valerija Vukušić

Damjan Berić,dipl. oec.v.r.

KLASA: 021-05/20-01/
URBROJ: 2182/17-01-20-01
U Orliću, 07. prosinca 2020. god.

