
     

Z A P I S N I K 

 
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 09. ožujka 2022. godine, u 

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

Nazočni članovi Vijeća: Dragan Vukmirović, Mihaela Dmitrović, Dmitar Gojko, Branka Petko,  

Neven Karna, Dijana Lipovina  i Ivan Vidović 

Opravdano odsutan: Nada Knežević, Mirko Trifunović.   

Ostali nazočni: Načelnik – Milan Đurđević. 

Zapisničar: 

Valerija Vukušić 

(O radu 7. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.) 

Predsjednik vijeća Dragan Vukmirović otvorio je 7. 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.  

Predsjednik vijeća je konstatirao da je od 7 prisutnih vijećnika, 7vijećnika 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 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

3. 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 za 2022. godinu. 

4. Prijedlog  Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Biskupija; 

5. Prijedlog  Odluke o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija  

    za period od 2022. do 2028. godine; 

6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu; 

7. Razno. 

Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

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

vijećnička pitanja.  

-Vijećnik Ivan Vidović je načelniku postavio pitanje vezano uz čišćenje puta od kuće Tode 

Sladića do Popovića, uređenje bunara u Biskupiji, zatim čišćenje puta od crkve Sv. Trojice do 

crkve Sv. Marije. Traži se rekonstrukcija ulice koja vodi u Rusiće kao i postavljanje autobusne 

stanice preko puta trgovine u Biskupiji. Zahtjeva da se očisti zemljani otpad koji je deponiran na 

parceli Mirka Popovića, otpad je nastao prilikom čišćenja arheološkog nalazišta kod crkve Sv. 

Marije. Predlaže da se dijelu ulice Put Jelovina dodjeli naziv put Vidovića. 

- Načelnik je odgovorio da će svi putovi biti očišćeni kad počnu s radom radnici na javnim 

radovima. Rekonstrukciju puta u Rusićima možemo očekivati naredne godine. Ime ulice će biti 

riješeno zajedno sa još nekoliko zahtjeva za promjenom u drugim selima. Dio oštećenih bunara 

obnovit će se ove godine, a ostatak 2023. godine. 
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Ad-2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

Predsjednik vijeća dao je na raspravu Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća općine Biskupija. 

 Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je stavio Zapisnik 6. sjednice  općinskog 

vijećana glasanje, te je konstatirao da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća 7 vijećnika 

glasovalo „ZA“ i da se prihvaća Zapisnik sa  6. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija. 

Ad-3. 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  za 2022. godinu; 

U obrazloženju ove točke dnevnog reda načelnik općine 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 2022. godinu 

osigurana u iznosu od 15.000,00 kuna. 

Potpredsjednik 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“  i da 

se  prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine 

Biskupija za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u 

općinskom vijeću Općine Biskupija za 2022. godinu,  koja  ujedno čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

Ad-4. Prijedlog  Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Biskupija; 

U obrazloženju ove točke dnevnog reda načelnik općine je naveo da se ovim Etičkim 

kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju 

dužnosti članova Općinskih vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća te način praćenja 

primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od 

značaja za sprječavanje sukoba interesa. 

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

da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća, 7 vijećnika je glasovalo  „ZA“te  se prihvaća  

Prijedlog i usvaja Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Biskupija, a koji ujedno 

čini sastavi dio ovog Zapisnika. 

Ad-5. Prijedlog Odluke o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Biskupija za period od 2022. do 2028. godine; 

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

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za razdoblje od 202 do 2028. godine kojom 

se određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i 

razvojne interese Općine.   

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 7 vijećnika 7 

vijećnika je glasovalo „ZA“ te da se  prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o usvajanju Strategije 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija od 2022.  do 2028. godine, koja ujedno čini 

sastavni dio Zapisnika. 

Ad-6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu; 

U svom obrazloženju načelnik je istaknuo da se ovom Odlukom o raspodijeli rezultata za 

2021. 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 7 vijećnika Općinskog vijeća 7 vijećnika 

glasovalo„ZA“te da se prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. 

godinu, a koja ujedno čine sastavi dio ovog Zapisnika. 
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Ad-7. 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 16,40 sati. 

 

 

 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

  OPĆINE BISKUPIJA 

Zapisničar: 

 

Valerija Vukušić                                        Predsjednik Vijeća:                                                               

                                                    

                                                                                                                    Dragan Vukmirović, v.r.  

KLASA: 024-02/22-01/1 

URBROJ: 2182-17-01-22-02 

U Orliću, 09. ožujka 2021. god. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

  

 

 

 


