ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 31. 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,
Mirko Trifunović, Dijana Lipovina i Ivan Vidović.
Opravdano odsutan: Nada Knežević i Neven Karna.
Ostali nazočni: Načelnik – Milan Đurđević i Predsjednik vijeća srpske nacionalne manjine Jovica Krstanović.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 8. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Dragan Vukmirović otvorio je 8. 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 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
3. Izvješće Plan gospodarenja otpadom Općine Biskupija za 2021. godinu;
4. Izvješće o radu općinskog načelnika za period srpanj-prosinac 2021. godine;

5. Prijedlog Odluke o prijenosu pravnog položaja investitora sa općine Biskupija na
Komunalno poduzeće d.o.o. Knin;
6. Razno.
Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za
vijećnička pitanja.
-Vijećnica Branka Petko je postavila pitanje vezano za prodaju pića i pružanje ugostiteljske
usluge u bivšoj školi na Ramljanima. Smatra da postojanje toga, kako je istaknula, nelegalnog
ugostiteljskog objekta ugrožava rad njenog ugostiteljskog objekta i ugrožava egzistenciju njene
porodice, te traži da Općina reagira u tom slučaju ili će biti prinuđena obratiti se nadležnim
organima.
- Načelnik je odgovorio da Općina u skladu sa svojom nadležnošću ne podržava postojanje
nelegalnih objekata bilo kakve vrste, te je u slučaju da se te radnje ponove, uputio vijećnicu i na
druge nadležne službe.
Ad-2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća dao je na raspravu Zapisnik s 7. sjednice Općinskog vijeća općine Biskupija.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je konstatirao da je od prisutnih 7 vijećnika
Općinskog vijeća 7 vijećnika glasovalo „ZA“ i da se prihvaća Zapisnik sa 7. sjednice
Općinskog vijeća Općine Biskupija.
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Ad-3. Izvješće Plan gospodarenja otpadom Općine Biskupija za 2021. godinu;
Načelnik općine je u svom obrazloženju istakao da su vijećnici u materijalima za sjednicu
dobili Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Biskupija za 2021. godinu, koje
je propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom za jedinice lokalne samouprave i koje
imaju obavezu dostavljanja godišnjeg Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
prethodnu godinu i obavezu objave u službenom glasilu.
Potpredsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvješće na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća, 7 vijećnika je glasovalo „ZA“ i da
se prihvaća Izvješće i usvaja Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana gospodarenja
otpadom za 2021. godinu, koji ujedno čine sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-4. Izvješće o radu općinskog načelnika za period srpanj-prosinac 2021. godine;
U obrazloženju ove točke dnevnog reda načelnik je naveo da su vijećnici dobili u
materijalima za sjednicu vijeća Izvješće o radu općinskog načelnika za period srpanj – prosinac
2021. godine, te je obrazložio i pobliže pojasnio neke od aktivnosti koje su realizirane u tom
periodu.
Predsjednik vijeća je nakon kraće rasprave stavio Izvješće na glasovanje te konstatirao
da je od prisutnih 7 vijećnika Općinskog vijeća, 7 vijećnika je glasovalo „ZA“te se prihvaća
Prijedlog i usvaja Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu općinskog načelnika za period
srpanj –prosinac 2021. godine, a koji ujedno čine sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Prijedlog Odluke o prijenosu pravnog položaja investitora sa općine Biskupija na
Komunalno poduzeće d.o.o. Knin;
Načelnik je u svom obrazloženju između ostalog naveo da je Općina Biskupija
ishodovala Lokacijsku i Građevinsku dozvolu od Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno
uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Ispostave u Kninu, te da se
ovom Odlukom vrši prijenos pravnog položaja investitora na Komunalno poduzeće d.o.o. Knin,
kako bi se projekt vodovoda Vrbnik mogao prijaviti Hrvatskim vodama za financiranje istog.
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 Odluka o prijenosu pravnog položaja investitora sa Općine Biskupija na
Komunalno poduzeće d.o.o. Knin, a koja ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-6. 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 16,39 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar:
Valerija Vukušić

Predsjednik Vijeća:
Dragan Vukmirović, v.r.

KLASA: 024-02/22-01/4
URBROJ: 2182-17-01-22-01
U Orliću, 31. ožujka 2022. god.
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