
 

                    
  REPUBLIKA HRVATSKA 

Bjelovarsko-bilogorska županija 

              Općina Berek 

           Općinsko vijeće 

 

Klasa:  021-05/19-01/01                                                            

Urbroj: 2123/02-01-19-2       

Berek, 29. siječanj 2019.  

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 o radu 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Berek održane 29. siječnja 2019. godine 

(utorak) u Bereku, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 19,00 sati.  

 

 Nazočni vijećnici: Zvonko Barilarić, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Josip Marković, 

Marija Riđanović, Davor Novak,  Tomislav Šunjić , Đuro Vadljević, Senka Jambrišak i Milan 

Puž. 

 

 Nenazočni vijećnici: Andrea Bilanžija  

 

 Na sjednici su nazočni: Mato Tonković općinski načelnik, Vlado Krpan zamjenik 

općinskog načelnika,  Mirela Mavrin pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek i 

predstavnici medija.   

 

 Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira da je na 

sjednici nazočno 10 vijećnika, utvrđuje kvorum, te zahvaljuje na odazivu na sjednicu. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red. 

 

D N E V N I    R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice općinskog vijeća, 

2. Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Berek 

3. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj 

jedinici  

4. Razno. 

  

 Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić daje dnevni red na usvajanje. 

  

 Bez rasprave jednoglasno 10  ( deset ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka Markač, 

Mirjana Mikulić, Josip Marković, Marija Riđanović, Davor Novak, Tomislav Šunjić , Đuro 

Vadljević, Senka Jambrišak i Milan Puž.) usvojen je dnevni red.   

 

 Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda. 



 AD.1. „Usvajanje zapisnika sa prethodne 14. sjednice Općinskog vijeća održane                     

18. prosinca 2018. g.“ 

 Predsjednik otvara raspravu o usvajanju zapisnika.  

 Bez rasprave jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka 

Markač, Mirjana Mikulić, Josip Marković, Marija Riđanović, Davor Novak, Tomislav Šunjić, 

Đuro Vadljević, Senka Jambrišak i Milan Puž.) usvojen je zapisnik s 14. sjednice održane 18. 

prosinca 2018. godine.  

 AD.2.  „Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Berek“ 

              Predsjednik vijeća ukratko upoznaje vijećnike s  Odlukom o komunalnom doprinosu 

na području Općine Berek i naznačuje da je ovim prijedlogom navedena Odluka usklađena sa 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu.   

 Bez  rasprave Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka 

Markač, Mirjana Mikulić, Josip Marković, Marija Riđanović, Davor Novak, Tomislav Šunjić, 

Senka Jambrišak i Milan Puž, ) i 1( jedan) „SUZDRŽAN“ (Đuro Vadljević) usvaja  

 

  „Odluku o komunalnom doprinosu na području Općine Berek“ 

 (Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Berek nalazi se u privitku zapisnika i 

čini njegov sastavni dio ) 

 

 AD.3.  „Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici“ 

 

            Predsjednik Općinskog vijeća ukratko upoznaje vijećnike da se navedena odluka 

donosi sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak te da je prijedlog da se iznos 

paušalnog poreza po krevetu odredi u visini 150,00 kuna. Zakonom je definirano da iznos ne 

može biti manji od 150,00 niti veći od 1500,00 kuna. 

            Pročelnica Mirela Mavrin detaljnije upoznaje vijećnike sa odlukom, te govori ako se 

ova odluka ne donese do 31. siječnja 2019. godine  visina poreza po Zakonu će iznositi 

750,00 kn.  

 Nakon kraće rasprave jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“  (Zvonko Barilarić, 

Anka Markač, Mirjana Mikulić, Josip Marković, Marija Riđanović, Davor Novak, Tomislav 

Šunjić , Đuro Vadljević, Senka Jambrišak i Milan Puž,) usvaja se  

 

„Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici “ 

(„Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici“ 

nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

    AD.4. „Razno“ 

 

Vijećnica Anka Markač uključuje se pitanjem vezanim za čišćenje ceste s trokuta u 

Potoku za vrijeme zimskih uvjeta jer se ne može prolaziti.   

           U raspravu se uključuje vijećnik Đuro Vadljević s pitanjem vezanim za kamione koji 

voze teret, jer uništavaju cestu.  

 U raspravu se ponovno uključuje vijećnica Anka Markač te se nadovezuje da se za 

kamione treba staviti ograničenje, na što joj načelnik odgovara da se može staviti ograničenje 

na 7,5 tona, ali da se onda isto tako ne bi ni traktori sa žitom mogli voziti.  



           Predsjednik Općinskog vijeća  ukratko obavještava vijećnike kako od 

01.01.2019.godine poštanski ured u Bereku radi na pola radnog vremena.  

 U raspravu se uključuje načelnik koji također govori da je to radno vrijeme problem te 

da će se pošti uputiti službeni dopis u vezi radnog vremena.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Šunjić zahvaljuje se svima na odazivu.   

 

 Sjednica zaključena u 19:32 sati.  

 

 

ZAPISNIČAR:           PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Mirela Mavrin                  Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

 

 

    

                         

 

 

 

 

 


