
 

 

     

Z A P I S N I K 

 
sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, održane dana 01. travnja 2021. godine, u 

prostorijama Upravne zgrade Općine u Orliću  s početkom u 13,00  sati.  

Nazočni članovi Vijeća: Damjan Berić, Nikola Popratnjak, Jovica Krstanović, Borko Šeat, 

Miloš Trkulja, Dragan Bukorović, Branko Mijakovac i Radmila Berić.  

Opravdano odsutan: Dragomir Šurlin, Milan Sljepčević i Boris Petko.  

Ostali nazočni:Pročelnik JUO-a  – Goran Matijaš. 

Zapisničar: 

Valerija Vukušić 

(O radu 37. sjednice Općinskog vijeća postoji tonski zapisi.) 

Predsjednik vijeća Damjan Berić otvorio je 37. sjednicu, pozdravio prisutne vijećnike i 

konstatirao da je na sjednici od 11 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 za sjednicu.  

Predsjednik vijeća je konstatirao da je od 8 prisutnih vijećnika, 8 vijećnika glasovalo 

„ZA“ predloženi dnevni red, koji se i kao takav prihvaća. 

 

 

Dnevni red 

1.Aktualni sat: 

1.1.Vijećnička pitanja i odgovori; 

1.2. Usvajanje Zapisnika s 36.sjednice Općinskog vijeća općine Biskupija; 

2. Prijedlog  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

    Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija; 

3. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu  

    Općine Biskupija; 

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Biskupija za 2020.godinu; 

5. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje  

    iz Proračuna Općine Biskupija; 

6. Razno. 

 

Ad-1.1. Vijećnička pitanja i odgovori; 

Predsjednik vijeća je otvorio prvu točku dnevnog reda te zamolio vijećnike za vijećnička pitanja.  

 

Predsjednik vijeća je konstatirao da nije bilo vijećničkih pitanja, te se prelazi na drugu točku 

dnevnog reda. 

 

Ad-1.2. Usvajanje Zapisnika s 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija; 

 Predsjednik vijeća je dao na raspravu Zapisnik s 36. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Biskupija, a pošto nije bilo  primjedbi zamolio je vijećnike za glasovanje, te je konstatirao da je 

od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća 8 vijećnika glasovalo „ZA“  te se prihvaća Zapisnik sa 

36. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija. 
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Ad-2. Prijedlog  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

    Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija; 

Pročelnik JUO-a je u svom obrazloženju istaknuo da se ovom Odlukom određuju 

koeficijenti za obračun plaća službenik i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Biskupija sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Uredbe o izmjenama uredbe o nazivima radnih 

mjesta i koeficijenata složenosti poslova u državnoj upravi  a koje su usklađene sa odredbama 

članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

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“ i da 

se prihvaća Prijedlog i usvaja  Odluka  o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija, koja čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

Ad-3. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu  

    Općine Biskupija; 

Pročelnik JUO- a je naveo da se ovim Pravilnikom utvrđuju kriteriji za ocjenjivanje rada 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Biskupija, način provođenja 

osjenjivanja te obrazložio kriterije osjenjivanja službenika i ocjenjivanja namještenika. 

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“ i da 

se prihvaća Prijedlog i usvajaju Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Biskupija,  koji  ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Ad-4.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Biskupija za 2020.godinu; 

Pročelnik je u svom obrazloženju istaknuo da su vijećnici u materijalima za sjednicu 

dobili Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Biskupija za 2020. 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. 

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 Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom za 2020. godinu, koji  ujedno čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad-5. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje  

    iz Proračuna Općine Biskupija; 

 

Pročelnik je u svom obrazloženju iznio da na temelju Odluke Državnog izbornog 

povjerenstva Republike Hrvatske  od 19. ožujka 2021. Općinsko vijeće ima obavezu donijeti 

Odluku o privremenoj obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna 

Općine Biskupija vijećniku Milanu Sljepčeviću izabranom s liste grupe birača. 

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

da je od prisutnih 8 vijećnika Općinskog vijeća, 8 vijećnika je glasovalo  „ZA“  i da se  prihvaća 

Prijedlog i usvaja Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Biskupija, vijećniku Milanu Sljepčeviću  koji  ujedno čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 
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Ad-6.Razno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Predsjednik vijeća je konstatirao da pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.  

Sjednica je završila s radom u 13, 39 sati. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BISKUPIJA 

 

 

Zapisničar        Predsjednik vijeća:                                                                 

 

Valerija Vukušić       Damjan Berić,dipl. oec.v.r. 

                                                                                      

                                                                                                                    

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2182/17-01-21-02 

U Orliću,01 . travnja 2021. god. 

 

 


