ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 09. rujna 2021. godine, u
prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 16,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća: Dragan Vukmirović, Mihaela Dmitrović, Branka Petko, Nada Knežević,
Dijana Lipovina, Mirko Trifunović i Neven Karna.
Opravdano odsutan: Dmitar Gojko i Ivan Vidović.
Ostali nazočni: Načelnik – Milan Đurđević.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 3. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Dragan Vukmirović otvorio je 3. sjednicu, pozdravio prisutne
vijećnike i konstatirao da je na sjednici od 9 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 i dao prijedlog za nadopunu sjednice sa točkom 8. Prijedlog Odluke o
sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za školsku
2021./2022. godinu;
Predsjednik vijeća je konstatirao da je od 7 prisutnih vijećnika, 7 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 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
3. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu;
4. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija
za 2022. godinu;

5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Biskupija za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Biskupija;
6. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima;
7. Prijedlog odluke o davanju kratkoročne pozajmice;
8.Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovite učenike srednjih
škola za školsku 2021./2022. godinu;
9. 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 se zahvalila načelniku. Na prošloj sjednici je postavila pitanje u svezi
javne rasvjete i postavljanja autobusnog stajališta za učenike, do danas je sve odrađeno, na čemu
se posebno zahvaljuje.
Vijećnik Neven Karna postavio je dva pitanja načelniku općine i to:
1.Pitanje u svezi plana asfaltiranja nerazvrstanih cesta u naselju Biskupija?
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- Općinski načelnik je odgovorio da će se kroz redovno održavanje završiti svi započeti radovi,
te je nabrojio lokacije na kojima će biti izvedeni radovi.
2.Pitanje je do kud se stiglo sa radovima na uređenju Doma u Biskupiji?
- Općinski načelnik je ogovorio da je završena druga faza i da je izabran izvođač za završnu
treću fazu potpisan Ugovor za treću fazu radova čiji se završetak očekuje do kraja ove godine,
eventualno ako nešto još ostane početkom naredne godine.
Ad-2. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća dao je na raspravu Zapisnik s 2. 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 7 vijećnika Općinskog vijeća 7 vijećnika
glasovalo „ZA“ i da se prihvaća Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija.
Ad-3. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu;
Predsjednik vijeća je u svom obrazloženju iznio da se ovom Odlukom donosi Plan
djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu koji je izrađen od strane DLS d.o.o. iz
Rijeke.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog 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 donošenju Plana djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2021. godinu, koja ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-4. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Biskupija za 2022. godinu;

U svom obrazloženju načelnik je istaknuo da se ovom Odlukom usvaja Godišnji plan
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za 2022. godinu, a kojeg Općine ima obavezu donijeti
u skladu sa zakonskim odredbama.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave po ovoj točki dnevnog reda stavio Prijedlog
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 usvajanju Godišnjeg plana
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2022. godinu, a koja ujedno čini sastavi
dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Biskupija za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Biskupija;
U obrazloženju ove točke dnevnog reda predsjednik vijeća je istaknuo da se ovom
Odlukom raspoređuju sredstva iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću, te da su sredstva iz Proračuna za 2021.
godinu osigurana u iznosu od 15.000,00 kuna. Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima iz
prethodnog saziva vijeća isplaćeno je 3.750,00 kuna.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća, 7 vijećnika je glasovalo „ZA“ te da
se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine
Biskupija za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Biskupija, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-6. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima;
Načelnik općine je istakao da se ovom Odlukom određuju komunalne djelatnosti kojima
se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture, uslužne komunalne djelatnosti,
komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni
život i rad na području Općine te način i uvjeti koji se obavljaju.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je stavio Prijedlog na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća, 7 vijećnika glasovalo „ZA“, te se
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prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o komunalnim djelatnostima, koja čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
Ad-7. Prijedlog odluke o davanju kratkoročne pozajmice;
Predsjednik vijeća je istakao da su vijećnici u materijalima dobili te su i upoznati sa
Odlukom o davanju kratkoročne pozajmice Udruzi za znanost i obrazovanje „SCIENTIA
POPULO“ Knin, u svrhu osiguranja sredstava za održavanje tekuće likvidnosti i osiguranje
kontinuiteta poslovne aktivnosti.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je stavio Prijedlog 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 davanju kratkoročne pozajmice, koja čini sastavni dio
ovog Zapisnika.
Ad-8; Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovite učenike
srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu;
U svom obrazloženju Predsjednik vijeća je istaknuo da se ovom Odlukom utvrđuje način
sufinanciranja troškova međumjesnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola koji imaju
prebivalište na području Općine Biskupija, osim za učenike koji pravo na financiranje
međumjesnog prijevoza ostvaruju po drugoj pravnoj osnovi odnosno preko Centra za socijalnu
skrb. Visina pomoći za ovu namjenu iznosi 25% mjesečne putne karte, te je kao takvu predložio
Općinskom vijeću na usvajanje.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je stavio Prijedlog 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 sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovite učenike
srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika.
9. Razno.
Načelnik je najavio sjednicu u što skorijem roku neophodno je u narednim 7-8 dana održati
sjednicu zbog nekih obaveza i rokova koje smo dužni ispuniti.
Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima na uspješnom
radu.
Sjednica je završila s radom u 14,41 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar:
Valerija Vukušić

Predsjednik Vijeća:
Dragan Vukmirović, v.r.

KLASA: 021-05/21-01/6
URBROJ: 2182/17-01-21-02
U Orliću, 09. rujna 2021. god.
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