ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 21. listopada 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 11. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.)
Predsjednik vijeća Dragan Vukmirović otvorio je 11. 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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
3. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Biskupija;
4. Izvješće o izvršenju proračuna općine Biskupija za period I-VI 2022. godine;
5. Izvješće o radu općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2022. godine;
6. Razno.

Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori;
Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za
vijećnička pitanja,.
1. Predsjednik vijeća je postavio načelniku pitanje o uređenju česme na Vrbniku i puta prema
Točku?
- Načelnik odgovara da će u narednom periodu grupa radnika koja radi na javnim radovima
počet će sa uređenjem predmetnih lokacija.
2. Iznio je problem pasa koji drže stočari na području općine Biskupija a koji slobodno lutaju
i čine veliki problem za sigurnost građana te treba naći neko rješenje za takve slučajeve?
- Odgovor – Potrebno je usvojiti na Općinskom vijeću novu Odluku o držanju pasa i mačaka
koja bi općinskom komunalnom redaru dala više ovlasti u postupanju.
3. Prenosi pritužbu Vukosave Amanović, stanovnice Vrbnika o deponiranju komunalnog
otpada i paljenju istog u neposrednoj blizini doma na Vrbniku?
- Odgovor – Obavijestit ćemo komunalnog redara koji će poduzeti neophodne radnje.
1. Vijećnik Ivan Vidović je postavio načelniku pitanje, kad a se može očekivati čišćenje
oko bunara Stubol u Biskupiji?
- Odgovor – Do kraja godine biće završeni radovi na uređenju pristupnog puta i okoliša
samog izvora?
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Odgovor – Izaći ću na teren i vidjeti o kakvom obimu posla se radi i koje su količine
tampona potrebne za nasipanje.
1. Vijećnica Branka Petko prenosi pitanje mještanina Dragana Čenića, postoji li mogućnosti
nasipanja puta u Donjim Čenićima?
- Odgovor – Izaći ću na teren i vidjeti o kakvom obimu posla se radi i koje su količine
tampona potrebne za nasipanje.
2. Može li se urediti ulaz na državnu cestu ispod ugostiteljskog objekta „PETKO“?
- Odgovor – Kada budu cestarski radovi u zaseoku Grujići uredit ćemo i predmetni spoj
nerazvrstane ceste i DC 33.
1. Vijećnik Mirko Trifunović pitao je o mogućnosti dogovora sa Elektrom za zamjenu
stupova na niskonaponskoj mreži u Riđanima?
- Izaći ću na teren, poslikati i uputiti dopis Kninskoj Elektri.
-

Ad-2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća dao je na Zapisnik s 10. 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 10. sjednice Općinskog
vijeća Općine Biskupija.
Ad-3. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Biskupija;
Predsjednik vijeća je u svom obrazloženju između ostalog naveo da se ovom utvrđuju
općinski porezi koji su izvorni prihodi Općine Biskupija, visina stope poreza na dohodak, visina
poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina te
nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.
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 općinskim porezima općine Biskupija, koja
ujedno čini sastavni dio Zapisnika.
Ad-4.; Izvješće o izvršenju proračuna općine Biskupija za period I-VI 2022. godine;
U svom obrazloženju Predsjednik vijeća je napomenuo da su svi vijećnici u materijalima
za sjednicu dobili Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje I-VI 2022. godine, te je po pitanju
ove točke dnevnog reda otvorio raspravu.
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 2022. godinu,
koji ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad-5. Izvješće o radu općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2022. 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 2022. godine, a koji ujedno čini sastavi dio ovog Zapisnika.
Ad-6.Razno.
Načelnik općine je pod ovom točkom dnevnog reda zamolio vijećnike da po svojim
naseljima pregledaju i popišu rasvjetna mjesta a sve kako bi mogli smanjiti potrošnju električne
energije i reducirati potrošnju javne rasvjete.
Predsjednik Općinskog vijeća je na kraju sjednice zahvalio kolegama vijećnicima na
uspješnom radu.
Sjednica je završila s radom u 16,43 sati.

3

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Zapisničar:
Valerija Vukušić

Predsjednik Vijeća:
Dragan Vukmirović, v.r.

KLASA: 024-02/22-01/10
URBROJ: 2182-17-01-22-01
U Orliću, 21. listopada 2022. god.

