
 

 

     

Z A P I S N I K 

 
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 04.studenoga 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 Branka Petko. 

Opravdano odsutan:  Ivan Vidović. 

Ostali nazočni: Načelnik – Milan Đurđević. 

Zapisničar: 

Goran Matijaš 

(O radu 5. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.) 

Predsjednik vijeća Dragan Vukmirović otvorio je 5. 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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Biskupija za 2021.godinu, 

4. II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Biskupija za 2021.godinu, 

5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2021.godinu, 

6. I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Biskupija u 2021.godini, 

7. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Biskupija u 2021.godini, 

8. Prijedlog Odluke o poništenju odluke o davanju kratkoročne pozajmice, 

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 Mihaela Dmitrović je postavila pitanje vezano za saniranje ulice od državne ceste D1 

do zaseoka Dmitrovići. 

Općinski načelnik je odgovorio da će kroz ugovor o održavanju predmetne rupe biti sanirane. 

-Vijećnici Mirko Trifunović i Branka Petko postavili su pitanje općinskom načelniku vezano za 

nastala oštećenja privatne imovine prilikom miniranja u okviru eksploatacijskog polja od strane 

tvornice Knauf d.o.o 

Općinski načelnik je odgovorio da će o nastalom problemu biti obaviještena nadležna služba. 

-Vijećnica Nada Knežević postavila je pitanje vezano za opskrbu električnom energijom 

mjesnog odbora Vrbnik. 

Općinski načelnik je odgovorio da će predmetni problem biti riješen u najkraćem roku. 
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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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

Predsjednik vijeća dao je na raspravu Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća općine Biskupija. 

 Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je stavio Zapisnik s 4. 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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija. 

 

Ad-3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Biskupija za 2021.godinu; 

Općinski načelnik Općine Biskupija detaljno je obrazložio prijedlog I. Izmjena i dopuna 

proračuna Općine Biskupija za 2021.godinu, odnosno prihode i rashode Općine Biskupija koji se 

očekuju do kraja tekuće godine te plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u 

programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog I. Izmjena i dopuna 

proračuna za 2021.godinu na glasovanje te je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika 

Općinskog vijeća, 8 vijećnika je glasovalo  „ZA“ za predložene Izmjene i dopune proračuna 

Općine Biskupija za 2021.godinu ,  koje  ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Ad-4 .II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Biskupija za 2021.godinu; 

Općinski načelnik Općine Biskupija je obrazložio prijedlog II. Izmjena i dopuna 

Programa socijalne skrbi Općine Biskupija za 2021.godinu te naveo oblike pomoći koji su 

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, te iskaz 

financijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2021. godini kao i oblike pomoći stimulacijskog karaktera 

neovisno od socijalnog statusa osobe koja ostvaruje pravo na pomoć u 2021.godini. 

 

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

II. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Biskupija za 2021.godinu na glasovanje te 

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

usvajaju II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Biskupija za 2021.godinu , koje 

ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika. 

 

Ad-5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 

2021.godinu; 

Općinski načelnik Općine Biskupija je obrazložio prijedlog I. Izmjena i dopuna programa 

javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2021.godinu  kojim se utvrđuju  javne potrebe u 

kulturi Općine Biskupija u 2021. godini i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u 

Proračunu Općine Biskupija za 2021. Godinu. 

 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog I. Izmjena i dopuna 

programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2021.godinu na glasovanje te je 

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

se usvajaju I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 

2021.godinu, koja  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Ad-6. I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Biskupija u 

2021.godini; 

Općinski načelnik Općine Biskupija je obrazložio prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa 

gradnje komunalne infrastrukture Općine Biskupija u 2021.godini kojim se  određuje  građenje 

komunalne infrastrukture u 2021.godini kao i procjena troškova građenja za: 
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-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova 

građevinskog područja 

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 

-postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 

-građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati. 

Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog I. Izmjena i dopuna 

Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Biskupija za 2021.godinu na glasovanje te 

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

da se usvajaju I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Biskupija 

za 2021.godinu, koje  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-7. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Biskupija u 

2021.godini; 

 Općinski načelnik Općine Biskupija je obrazložio prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Biskupija u 2021.godini kojim se  određuje 

-opis i opseg poslova održavanja  s procjenom pojedinih troškova, po 

djelatnostima,  

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom 

izvora financiranja. 
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Prijedlog I. Izmjena i dopuna 

Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Biskupija za 2021.godinu na glasovanje 

usvajaju I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Biskupija 

za 2021.godinu, koje  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Ad-8. Prijedlog Odluke o poništenju odluke o davanju kratkoročne pozajmice; 

 Općinski načelnik Općine Biskupija je izvijestio Općinsko vijeće Općine Biskupija da Odluku 

davanju kratkoročne pozajmice donesenu na prethodnoj sjednici Općinsko vijeća treba poništiti iz razloga 

nemogućnosti provedbe iste. 

 Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio ovu točku dnevnog reda na glasanje te je 

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

Odluka o davanju kratkoročne pozajmice. 

9. Razno.  

Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima na 

uspješnom radu. 

 Sjednica je završila s radom u 16,45sati. 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

  OPĆINE BISKUPIJA 

Zapisničar: 

Goran Matijaš                                          Predsjednik Vijeća:                                                               

                                                    

                                                                                                                    Dragan Vukmirović, v.r.  

KLASA: 021-05/21-01/9 

URBROJ: 2182/17-01-21-02 

U Orliću, 04.studenoga  2021. god. 
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