ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 17. lipnja 2021. godine, u
prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 14,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća: Dragan Vukmirović, Dmitar Gojko, Mihaela Dmitrović, Branka Petko,
Nada Knežević, Dijana Lipovina, Mirko Trifunović, Neven Karna i Ivan Vidović.
Opravdano odsutan:
Ostali nazočni: Načelnik – Milan Đurđević.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 2. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Dragan Vukmirović otvorio je 2. sjednicu, pozdravio prisutne
vijećnike i konstatirao da je na sjednici od 9 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 i dao prijedlog za nadopunu sjednice sa točkom 7. Prijedlog za
imenovanje članova Odbora za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća;
Predsjednik vijeća je konstatirao da je od 9 prisutnih vijećnika, 9 vijećnika glasovalo
„ZA“ dopunjeni predloženi dnevni red, koji se kao takav prihvaća.

Dnevni red
1.Aktualni sat:
1.1.Vijećnička pitanja i odgovori;
2. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
3. Prijedlog Odluke o naknadi članovima Općinskog vijeća i radnih tijela;
4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu;

5. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o izvršenju proračuna općine Biskupija za 2021. godinu ;
6. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika općine Biskupija;
7. Prijedlog za imenovanje članova Odbora za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća;
8. Razno.
Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za
vijećnička pitanja.
-Vijećnica Nada Knežević postavila je načelniku dva pitanja i to:
1. Pitanje stanja jane rasvjete u Kneževićima?
- Općinski načelnik je odgovorio je da će se kroz ovu građevinsku sezonu pokušati postaviti još
dva stupa u zaseoku Kneževići te na njih postaviti svjetiljke za javnu rasvjetu.
2. Može li do iduće školske godine biti završeno autobusno stajalište za školsku djecu u Vrbniku,
pošto nije uspjelo u prethodnom periodu?
- Čeka se od Hrvatskih cesta mišljenje ili suglasnost za autobusno stajalište i tad bi to jako brzo
trebalo biti realizirano.
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Vjećnik Ivan Vidović postavio je četiri pitanja načelniku općine i to:
1.Pitanje rekonstrukcije puta prema Vidovićima i Jelovinama kao i prema Bračićima?
Općinski načelnik je odgovorio da će se kroz redovno održavanje obnoviti oštećeni dijelovi puta
prema zaseocima.
2.Pitanje čišćenja poljskog puta koji vodi od kuće Tode Sladića prema Biskupijskom polju?
- Komunalni malčer će proći ovim poljskim putem čim se završi s košnjom ulica u kojim se
stalno živi.
3. Pitanje čišćenja puta koji vodi od Jelovina prema Popovićima?
- Radnicima koji su zaposleni na javnim radovima dat ćemo nalog za čišćenje ovog seoskog
puta.
4. Pitanje uređenja seoskih bunara u Biskupiji?
- Plan je da tokom ove i naredne godine uredimo nekoliko seoskih bunara i izvora u Biskupiji.
Vijećnica Mihaela Dmitrović je načelniku postavila pitanje puta koji vodi prema Bajićima,
Dmitrovićima i starim Prijićima na području Pliskova koji se nalaze u lošem stanju, dosta su
oštećeni i zreli za rekonstrukciju?
-Načelnik je odgovorio da će se kroz redovno održavanje ove godine obnoviti i kritična mjesta
na predmetnom putu.
Vijećnik Mirko Trifunović je postavio pitanje da li postoji mogućnost izmještanja trase elektro
vodovoda u Riđanima koji trenutno idu dijelom preko privatnih parcela?
- Načelnik je odgovorio da će se pokušati pronaći rješenje ovog problema uz dogovor sa
Elektrom u Kninu .
-Vijećnica Branka Petko je postavila načelniku pitanje: Može li košenja trave i čišćenja oko
spomenika u Uzdolju, postati redovna aktivnost Komunalnog društva Biskupija?
- Načelnik je odgovorio da će uređenje okoliša oko spomenika i dječijeg igrališta u Uzdolju u
narednom periodu postat redovna obaveza KDBiskupija .
Ad-2. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća dao je na raspravu Zapisnik s 1.konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
općine Biskupija.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je stavio Zapisnik s 2. sjednice općinskog
vijećana glasanje, te je konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća 9 vijećnika
glasovalo „ZA“ i da se prihvaća Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Biskupija.
Ad-3. Prijedlog Odluke o naknadi članovima Općinskog vijeća i radnih tijela;
Predsjednik vijeća je iznio da se da se ovom Odlukom treba odrediti naknada troškova za
rad predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Biskupija, radnih tijela
Općinskog vijeća i članovima radnih tijela koji nisu članovi Općinskog vijeća 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 glasovalo „ZA“ te da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o naknadi članovima Općinskog vijeća Općine Biskupija
i radnih tijela, koja ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu;
U svom obrazloženju načelnik je istaknuo da se ovom Odlukom o raspodijeli rezultata za
2020. godinu iskazuje razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, kao i odredba o
rasporedu viška prihoda.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave po ovoj točki dnevnog reda 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 Odluka o raspodjeli rezultata za 2020.
godinu, a koja ujedno čine sastavi dio ovog Zapisnika.
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Ad-5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna općine Biskupija za 2021.
godinu;
Načelnik je u svom obrazloženju iznio potrebu za mijenjanje članka 15. u Odluci o
izvršavanju Proračuna Općine 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 da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Biskupija za 2021. godinu, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-6. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika općine Biskupija;
Predsjednik vijeća je istakao da se ovom Odlukom određuje osnovica i koeficijent za
obračun plaće općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno te druga prava općinskog
načelnika iz radnog odnosa.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća, 9 vijećnika glasovalo „ZA“, te se
prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine
Biskupija, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-7. Prijedlog za imenovanje članova Odbora za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća;
Predsjednik vijeća je u svom obrazloženju za imenovanje članova Odbora za statut,
poslovnik i propise iznio da se za tu funkciju bira predsjednik i dva člana, te zamolio vijećnike
za iznošenje svojih prijedloga.
Ovlašteni predlagatelj kluba vijćnika SDSS-a je predložio slijedeće vijećnike:
- Branka Petko, za predsjednicu
- Dragan Vukmirović, za člana i
- Neven Karna, za člana.
Pošto nije bilo više prijedloga, predsjednik vijeća je prijedlog ovlaštenog predlagatelja
stavio na glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 9 vijećnika Općinskog vijeća 9 vijećnika
glasovalo „ZA“ te da se prihvaća Prijedlog i usvajaj Rješenje o izboru Odbora za statut,
poslovnik i propise, koje čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-8;Razno.
Predsjednik vijeća je konstatirao da pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima na uspješnom
radu.
Sjednica je završila s radom u 14,57 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar
Valerija Vukušić

Predsjednik Vijeća:
Dragan Vukmirović

KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2182/17-01-21-02
U Orliću, 17. lipnja 2021. god.
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