
 

 

     

Z A P I S N I K 

 
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 24. rujna 2021. godine, u 

prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću  s početkom u 16,00  sati.  

Nazočni članovi Vijeća: Dragan Vukmirović, Mihaela Dmitrović, Dmitar Gojko, Nada 

Knežević, Dijana Lipovina, Mirko Trifunović, Neven Karna i Ivan Vidović. 

Opravdano odsutan:  Branka Petko. 

Ostali nazočni: Načelnik – Milan Đurđević. 

Zapisničar: 

Valerija Vukušić 

(O radu 4. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.) 

Predsjednik vijeća Dragan Vukmirović otvorio je 4. sjednicu, pozdravio prisutne 

vijećnike i konstatirao da je na sjednici od 9 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.  

Predsjednik vijeća je konstatirao da je od 8 prisutnih vijećnika, 8 vijećnika glasovalo 

„ZA“ predloženi dnevni red, koji se kao takav prihvaća. 

 

 

Dnevni red 

1.Aktualni sat: 

1.1.Vijećnička pitanja i odgovori; 

2.  Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

3. Izvještaj o izvršenju proračuna općine Biskupija za period I-VI. 2021. godine. 

4. Prijedlog Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima  

    nacionalnih manjina; 

5. Prijedlog Odluke o suglasnosti  za provedbu ulaganja na području Općine Biskupija; 

6. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u  

    vlasništvu Općine Biskupija; 

7. Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Biskupija; 

8.Izvješće o radu općinskog načelnika za period siječanj-lipanj 2021. godine; 

9. Razno. 

 

Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za 

vijećnička pitanja.  

-Vijećnik Dmitar Gojko je načelniku iznio svoj prijedlog, da se uz mostić na nerazvrstanoj cesti 

koji vodi ka Manojlovićima napravi ograda zbog sigurnosti građana. 

-Vijećnik  Ivan Vidović je postavio dva pitanja načelniku općine i to: 

 1.Pitanje u svezi prohodnosti tj. čišćenja poljskog puta koji vodi u jedan dio Biskupijskog polja?  

- Načelnik je odgovorio da će u narednom periodu radovi za taj dio puta ući u plan i program 

održavanja Komunalnog društva Biskupija. 

2.Pitanje je, kad će se obnoviti bunari i česme na području Biskupije a posebno česma ispod 

Purića kuće. 
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- Načelnik je ogovorio da će se naredne godine pokrenuti obnova bunara i česma na spomenutim 

lokacijama. 

Ad-2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

Predsjednik vijeća dao je na raspravu Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća općine Biskupija. 

 Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je stavio Zapisnik s 3. sjednice  općinskog 

vijećana glasanje, te je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika 

glasovalo „ZA“ i da se prihvaća Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija. 

Ad-3. Izvještaj o izvršenju proračuna općine Biskupija za period I-VI. 2021. godine. 

Načelnik je u svom obrazloženju istaknuo da su svi vijećnici u materijalima za sjednicu 

dobili Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje I-VI 2020. godine, ukratko je obrazložio opći i 

posebni dio Izvještaja, odnosno ostvarenje rashoda i prihoda u odnosu na plan. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je 

konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća, 8 vijećnika je glasovalo  „ZA“ te da 

se Prijedlog prihvaća i usvaja Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za period I-VI 

2021. godinu,  koji  ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Ad-4. Prijedlog Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima  

    nacionalnih manjina; 

U svom obrazloženju načelnik je istaknuo da se pod pravom na naknadu troškova 

podrazumijeva pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini 

propisanoj odlukom vlade Republike Hrvatske. Napomenuo je da se ovom odlukom vrši  

usklađivanje, za predsjednika 50% od iznosa naknade predsjednika Općinskog vijeća i za 

članove vijeća 40% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi Općinskog vijeća.  

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave po ovoj točki dnevnog reda stavio Prijedlog 

na glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 7 vijećnika 

glasovalo„ZA“ i 1 vijećnik „SUZDRAŽANO“ te da se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o 

naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, a koja ujedno 

čini sastavi dio ovog Zapisnika. 

Ad-5. Prijedlog Odluke o suglasnosti  za provedbu ulaganja na području Općine Biskupija; 

 

U obrazloženju ove točke dnevnog reda načelnik je istaknuo da se ovom Odlukom daje 

suglasnost Općini Biskupija u svrhu prijave, provedbe i ulaganja na natječaj Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske koji je vezan za Zadružni dom Vrbnik, Rekonstrukciju postojeće 

dvorane u polivalentni kulturni centar. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog 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 suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Biskupija, koja  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-6. . Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u  

    vlasništvu Općine Biskupija; 

Načelnik je u svom obrazloženju između ostalog naveo da se ovom Odlukom usvaja 

Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za 2020. godinu kojeg je 

Općina u obavezi donijeti u skladu sa zakonskim odredbama, te prema preporukama navedenim 

u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokane i 

područne  (regionalne) samouprave na području ŠKŽ. 

Predsjednik vijeća je dao na raspravu ovu točku dnevnog reda, a pošto nije bilo  

primjedbi zamolio je vijećnike za glasovanje, te je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika 8 

vijećnika je glasovalo „ZA“ te da se  prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o usvajanju Izvješća o 
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provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2020. godinu, koja 

ujedno čini sastavni dio Zapisnika. 

Ad-7. Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Biskupija; 

Administrativna referentica je obrazložila ovu točku dnevnog reda napomenuvši da se po 

Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima nalažu Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom 

s kojim se uređuju sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja, čuvanja, izlučivanja i 

odabiranja te predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradivom izvan arhiva. 

Državni arhiv u Šibeniku je izdao odobrenje na Pravila za upravljanje dokumentarnim 

gradivom  te odobrio Popis dokumentarnog gradiva Općine Biskupija s rokovima čuvanja. 

Obaveza općinskog vijeće je između ostalog da sačini i usvoji Pravila za upravljanje 

dokumentarnim gradivom sa Popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog na glasovanje te je  

konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika je glasovalo „ZA“  

prihvaćanje Prijedloga i usvajanje Pravila  za upravljanje dokumentarnim gradivom sa Popisom 

dokumentarnog gradiva  Općine Biskupija s rokovima čuvanja, a koji ujedno  čine sastavni dio 

ovog Zapisnika. 

Ad-8; Izvješće o radu općinskog načelnika za period siječanj-lipanj 2021. godine; 

Predsjednik vijeća je naveo da su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu vijeća 

Izvješće o  radu općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2021. godine, nakon otvorene 

rasprave  po ovoj točki dnevnog reda načelnik je obrazložio i pobliže pojasnio neke od aktivnosti 

koje su nastale u tom periodu.  

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave u kojoj su aktivno sudjelovali većina 

vijećnika stavio Izvješće na glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog 

vijeća,  8 vijećnika  glasovalo  „ZA“ ,  te da se prihvaća  Izvješće i usvaja Zaključak o radu 

općinskog načelnika za siječanj – lipanj 2021. godine, a koji  ujedno čini sastavi dio ovog 

Zapisnika. 
 

9. Razno.  

Načelnik je najavio sljedeću sjednicu u što skorijem roku zbog obaveza i rokova koje trebamo 

ispoštovati. 

Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima na uspješnom 

radu. 

 Sjednica je završila s radom u 14,32 sati. 

 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

  OPĆINE BISKUPIJA 

Zapisničar: 

 

Valerija Vukušić                                        Predsjednik Vijeća:                                                               

                                                    

                                                                                                                    Dragan Vukmirović, v.r.  

KLASA: 021-05/21-01/7 

URBROJ: 2182/17-01-21-02 

U Orliću, 24. rujna  2021. god. 
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