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Osnovne informacije o Općini Biskupija 

Broj stanovnika (popis iz 2011.):      1.699 

Površina općine:      133,45 km2 

Broj i naziv naselja:      8 (Biskupija, Orlić, Markovac, Riđane,           

Zvjerinac, Uzdolje, Ramljane i Vrbnik) 

Općinski načelnik:       Milan Đurđević, univ.bacc.pol. 

Broj članova Općinskog vijeća:    9 

Predsjednik Općinskog vijeća:    Dragan Vukmirović 

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća:  Dmitar Gojko 

Članovi Općinskog vijeća:  Neven Karna, Mihaela Dmitrović, Mirko 

Trifunović, Branka Petko, Ivan Vidović, 

Dijana Lipovina, Nada Knežević 

 

Svrha je ovog kratkog vodiča mještanima općine Biskupija, općinskim vijećnicima, medijima i 

svima zainteresiranima što sažetije i jednostavnije prikazati inače vrlo složen proces proračuna. 

 

I. ŠTO JE PRORAČUN I KAKO SE DONOSI?  

Proračun je temeljni financijski dokument kojim se planiraju prihodi i primici kao i rashodi i 

izdaci Općine Biskupija, a koje donosi Općinsko vijeće. Donosi se za proračunsku godinu, a to je 

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. Proračun sadrži i projekcije prihoda i primitaka te 

rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz 

Proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 13/12. i 15/15). Proračun donosi 

predstavničko tijelo odnosno Općinsko vijeće. Proračun se prema Zakonu mora donijeti 

najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu. Ako se Proračun ne donese u roku obavlja se 

privremeno financiranje u trajanju najduže od tri mjeseca, raspušta se Vijeće, te slijede 

prijevremeni izbori za Općinsko vijeće.  

 
Proračun Općine Biskupija objavljuje se na službenim Internet stranicama Općine Biskupija 

(www.biskupija.hr) i u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije (https://www.sibensko-

kninska-zupanija.hr/stranica/slubeni-vjesnik-ibensko-kninske-upanije/90). 

 

 

 

http://www.biskupija.hr/
https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/stranica/slubeni-vjesnik-ibensko-kninske-upanije/90
https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/stranica/slubeni-vjesnik-ibensko-kninske-upanije/90
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II. SADRŽAJ PRORAČUNA  
 

OPĆI DIO – sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja koji obuhvaćaju 

prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.  

POSEBNI DIO – sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po glavama, a unutar svake 

glave nalaze se programi, unutar kojih su aktivnosti i projekti (tekući i kapitalni) koji se planiraju 

financirati.  

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine, tj. sadrži prikaz 

planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja, a koji su povezani s programskom i 

organizacijskom klasifikacijom Proračuna.  

 

Iz Proračuna se može saznati: 

 Koji su i koliko iznose ukupni planirani prihodi Općine 

 Koji su i koliko iznose ukupni planirani rashodi Općine 

 Što sve financira Općina 

 Koliko se novca troši na Općinsko vijeće i funkcioniranje redovnog rada Općine 

 Koliko novca odlazi na izgradnju infrastrukture, uređenje i opremanje prostora 

 Koliko se novca troši za financiranje rekreacije, sporta i kulture 

 Koliko se novca izdvaja za predškolski odgoj i obrazovanje, te socijalnu skrb 

 Koliko se novca izdvaja za rad udruga civilnog društva 

 Koliko se troši na održavanje komunalne infrastrukture  

 

  

Važno je znati!!  

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen: ukupna visina planiranih 

prihoda mora biti jednaka ukupnoj visini planiranih rashoda. 

Proračun se može mijenjati tijekom proračunske godine Izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Biskupija, koje također donosi Općinsko vijeće, a u koji se uključuje preneseni višak / 

manjak iz prethodne proračunske godine.  

Ukoliko se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i/ili izdaci, a smanje prihodi i/ili 

primici zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja, Općinski 

načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka. 
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III. ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN  

Općina Biskupija u Proračunu za 2022. godinu planira slijedeće prihode i primitke:  

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI                                                   11.417.750 

6 Prihodi poslovanja                         11.397.750 

61 Prihodi od poreza                               533.000 

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                      9.080.000 

64 Prihodi od imovine                                                                                                                   900.750 

65         Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po                             689.000                        
               posebnim propisima i naknada 
66          Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                        100.000 
               i prihodi od donacija 

68  Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                  95.000 

7             Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                                      20.000 

72          Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                                20.000 

 

 

IV. KAMO NOVAC ODLAZI?  

U Proračunu Općine Biskupija za 2022. godinu planirani su slijedeći rashodi i izdaci:  

UKUPNO RASHODI / IZDACI                                                                                                          11.417.750 

3  Rashodi poslovanja                                                                                                               7.400.000 

31  Rashodi za zaposlene                                                                                                              835.000 

32  Materijalni rashodi                                                                                                               3.398.000 

34  Financijski rashodi                                                                                                                      12.000 

35  Subvencije                                                                                                                                    200.000 

37  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade     1.000.000 

38  Ostali rashodi                                                                                                                          1.955.000 

4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                 4.017.750 

42  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           4.017.750 
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Proračunska sredstva planirana su i za kapitalne projekte i to za:  

 Izgradnju i rekonstrukciju cesta 

 Izgradnju vodovoda u naselju Vrbnik 

 Izgradnju javne rasvjete 

 Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad 

 Nabavu kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada 

 Nabavu opreme za Komunalno društvo Biskupija d.o.o. 

 Izgradnju vatrogasnog doma 

 Izgradnju dječjeg vrtića 

 Opremanje i uređenje društvenih objekata (Domovi kulture) 

 Izradu različite projektne dokumentacije i dokumenata prostornog uređenja 

 

 

V. VAŽNI KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE  

Zainteresirana javnost može sudjelovati na način da svojim pitanjima, primjedbama i 

sugestijama bude uključena u proces upravljanja, a time i unapređenja funkcioniranja lokalne 

samouprave.  

 

Adresa 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Viši računovodstveni referent  

Referent – administrativni tajnik 

Referent – komunalni redar 

Trg Ivana Meštrovića 2, Orlić, Biskupija, 22300 Knin 

Goran Matijaš, dipl.oec.  

Žaklina Simić, bacc.oec. 

Valerija Vukušić 

Milenko Simić 

Tel./fax.: 022/660-332 

e-mail adresa – pisarnica opcinabiskupija.pisarnica@gmail.com 

e-mail adresa – Jedinstveni upravni odjel  goran.opcina@gmail.com 

e-mail adresa – računovodstvo obiskupija.financije@gmail.com  

Službena web-stranica Općine Biskupija www.biskupija.hr  

Komunalno društvo Biskupija d.o.o. 022/660-332 

komunalno.biskupija@gmail.com  

                   

mailto:opcinabiskupija.pisarnica@gmail.com
mailto:goran.opcina@gmail.com
mailto:obiskupija.financije@gmail.com
http://www.biskupija.hr/
mailto:komunalno.biskupija@gmail.com

