ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 12. rujna 2022. godine, u
prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću s početkom u 16,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća: Dragan Vukmirović, Dmitar Gojko, Branka Petko, Nada Knežević,
Dijana Lipovina, Neven Karna, Mirko Trifunović i Ivan Vidović.
Ostali nazočni: Načelnik – Milan Đurđević.
Zapisničar:
Valerija Vukušić
(O radu 10. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Dragan Vukmirović otvorio je 10. sjednicu, pozdravio prisutne
vijećnike i konstatirao da je na sjednici od 8 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 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Biskupija za 2021. godinu;
4. Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevozan za redovite učenike srednjih
škola za školsku 2022./2023. godinu:
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika
i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija;
6. Razno.

Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za
vijećnička pitanja.
Vijećnik Neven Karna je postavio pitanje:
– Kada se planira asfaltiranje kod kuće Miloša Prijića?
Načelnik odgovara – Plan je da se predmetni radovi urade u sklopu održavanja cesta tokom 2023.
godine.
Vijećnik Ivan Vidović je postavio pitanje:
- Može li se postaviti prometno ogledalo na županijskoj cesti kroz Biskupiju kod kuće Darka
Popovića?
Odgovor – u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste pokušat ćemo postaviti ogledalo u što
kraćem roku.
Vijećnica Nada Knežević je postavila pitanja:
- Kada će se postaviti oglasne table po selima?
Odgovor – Table se izrađuju u radionici Komunalnog društva Biskupija i u dogovoru sa
vijećnicima bit će postavljene u svakom selu na odgovarajućem mjestu.
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Kad će početi radovi na vodovodu Vrbnik i radovi na unutarnjem uređenju Doma na
Vrbniku?
Odgovor – Za vodovod su ishođene sve dozvole koje su prebačene na Komunalno poduzeće
Knin. Prethodna građevinska dozvola iz 2011. godine je istekla, po njoj nije urađeno gotovo
ništa pa se čitav proces morao ponoviti iz početka.
Vodovod Vrbnik uvršten je u plan i program Hrvatskih voda za 2023. godinu.
Odgovor -Vezano za uređenje Doma na Vrbniku plan je da se naredna faza unutarnjeg uređenja
završi i narednoj proračunskoj godini.
- Da li će se nastaviti i završiti radovi na česmi u Vrbniku?
Odgovor – Određena je firma koja će izvoditi radove i ako dopuste vremenske prilike posao će
biti završen do kraja tekuće godine.
Vijećnik Dmitar Gojko je podsjetio na potrebu saniranja propusta na početku puta za Gojke i
Kekiće.
Načelnik je odgovorio da će posao izvršiti radnici Komunalnog društva Biskupija uz nadzor
Županijske uprave za ceste.
Vijećnik Dragan Vukmirović je postavio pitanje.
- Koliko je financijskih sredstava uložila Općina Biskupija u Dom na Vrbniku, prvenstveno u dio
gdje se nalazi vinarija?
Odgovor- Općina Biskupija financirala je izgradnju kanalizacije za čitav objekt, uređenje fasade
kao i uređenje prostorije Mjesnog odbora. Sve radove u samoj vinariji financirala je zadruga
„Vrbničko selo“ što iz vlastitih što iz nacionalnih i europskih sredstava.
-Vijećnik predlaže da se uredi put koji vodi od česme do Točka jer do sada ništa nije napravljeno
po tom pitanju, te da se aktiviraju radnici na javnim radovima čiji je dosadašnji učinak slab.
Odgovor – Tokom jeseni predmetni put kao i još nekoliko sličnih biće u potpunosti uređen.
Ad-2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća dao je na Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća općine Biskupija.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika
Općinskog vijeća 8 vijećnika glasovalo „ZA“ i da se prihvaća Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog
vijeća Općine Biskupija.
Ad-3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu
-

Općine Biskupija za 2021. godinu;

Načelnik je u svom obrazloženju između ostalog naveo da se ovom Odlukom usvaja
Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za 2021. 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 provedbi
Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2021. godinu, koja ujedno čini
sastavni dio Zapisnika.
Ad-4.; Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevozan za redovite učenike srednjih
škola za školsku 2022./2023. 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.
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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 se
prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za
redovite učenike srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu, a koja ujedno čini sastavni dio
ovog Zapisnika.
Ad-5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika
i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija;

Predsjednik vijeća je stavio na razmatranje Odluku za povećanje koeficijenta složenosti
poslova za referenta-komunalnog redara i referenta-administrativnog tajnika u iznosu od 4% za ta
radna mjesta sukladno odredbama Pravilnika o radu Općine Biskupija.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je stavio Prijedlog odluke na glasovanje te je
konstatirao da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća, 8 vijećnika glasovalo „ZA“, te se
prihvaća Prijedlog i usvaja Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun
plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija, a koji čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-6.Razno.
Načelnik općine je pod ovom točkom dnevnog reda obavijestio Općinsko vijeće Općine
Biskupija o Natječaju za dodjelu stipendija Srpskog privrednog društva „Privrednik“ koje bi
trebao biti raspisan krajem ovog mjeseca ili početkom 10 mjeseca, roditelji će biti upoznati s
tim, a mi ćemo na našim mrežnim stanicama objaviti natječaj kako bi olakšali prikupljanje
potrebne dokumentacije.
Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima na
uspješnom radu.
Sjednica je završila s radom u 16,46 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar:
Valerija Vukušić

Predsjednik Vijeća:
Dragan Vukmirović, v.r.

KLASA: 024-02/22-01/8
URBROJ: 2182-17-01-22-01
U Orliću, 12. rujna 2022. god.

