
 

                    
  REPUBLIKA HRVATSKA 

Bjelovarsko-bilogorska županija 

              Općina Berek 

           Općinsko vijeće 

 

Klasa:  021-05/19-01/01                                                            

Urbroj: 2123/02-01-19-4       

Berek, 17. travnja 2019.  

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 o radu 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Berek održane 17. travnja 2019. godine 

(srijeda) 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, Andrea Bilandžija.  

 

 Na sjednici su nazočni: Mato Tonković općinski načelnik,  Mirela Mavrin pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek i predstavnici medija.   

 

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

sjednici nazočno 11 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 15. sjednice općinskog vijeća, 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2018. godinu,  

3. Odluka o usvajanju financijskog Izvješća Vatrogasne zajednice Općine 

Berek za 2018. godinu,  

4. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Berek za 2018. godinu,  

5. Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstva od prihoda od prodaje i 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 

2018. godinu 

6. Odluka o usvajanju Izvješća  o izvršenju  programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

7. Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 

8. Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog 

doprinosa za 2018. godinu 

9. Odluka o usvajanju  Izvješća o izvršenju  programa održavanja komunalne  



infrastrukture za 2018. godinu 

10. Odluka o I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Berek za 2019. godinu  

11. Odluku o isplati bespovratne potpore za studente u akademskoj godini 

2018/2019, 

12. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Berek 

u dječjim vrtićima u 2019. godini 

13. Odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 

siječanj – ožujak 2019 

14. Razno. 

 

 Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić daje dnevni red na usvajanje. 

  

 Bez rasprave jednoglasno 11  ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka 

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

, Đuro Vadljević, Senka Jambrišak, Milan Puž, Andrea Bilandžija) usvojen je dnevni red.   

 

 Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda. 

 AD.1. „Usvajanje zapisnika sa prethodne 15. sjednice Općinskog vijeća održane                     

28. veljače 2019. g.“ 

 Predsjednik otvara raspravu o usvajanju zapisnika.  

 Bez rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka 

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

Đuro Vadljević, Senka Jambrišak, Milan Puž i Andrea Bilandžija) usvojen je zapisnik s 15. 

sjednice održane 28. veljače 2019. godine.  

 AD.2.  „Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2018. godinu“ 

              Predsjednik vijeća ukratko upoznaje vijećnike da su s materijalima dostavljene i 

bilješke koje detaljno opisuju pojedinu stavku proračuna te moli pročelnicu JUO Mirelu 

Mavrin da obrazloži.  

 Pročelnica JUO Mirela Mavrin upoznaje vijećnike sa sadržajem godišnjeg obračuna 

proračuna za 2018. godinu. Napominje da je sastavni dio Izvještaj o zaduživanju, Izvještaj o 

korištenju proračunske zalihe, Odluka o raspodjeli rezultata te bilješke. Također, detaljno 

obrazlaže značajnije prihode i rashode za 2018. godinu te utvrđuje rezultat poslovanja. 

Ostvaren je ukupni višak prihoda u iznosu od 19.815,00 kune koji će se koristiti za tekuće 

poslovanje u 2019. godine.  

 Bez  rasprave Općinsko vijeće sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, 

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

Šunjić, Đuro Vadljević, Senka Jambrišak, Milan Puž i Andrea Bilandžija)  usvaja  

 

  „Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2018. godinu“ 

 (Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2018. godinu nalazi se u privitku 

zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 

 

 



 AD.3.  „Odluka o usvajanju financijskog Izvješća Vatrogasne zajednice Općine Berek 

za 2018. godinu“ 

 

            Predsjednik Općinskog vijeća ukratko upoznaje vijećnike da se iz izvješća detaljno 

vidi gdje su utrošena sredstva.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Đuro Vadljević, ujedno i predsjednik Vatrogasne 

zajednice Općine Berek te napominje da su sve isplate izvršene putem banke, nema dodatnih 

gotovinskih isplata kao ni neplaćenih računa. Ostvaren je višak prihoda iz razloga uplate od 

strane općine krajem dvanaestog mjeseca 2018. godine, te su s današnjim danom ta sredstva i 

utrošena.  

 Nakon kraće rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“  (Zvonko 

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

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

 

„Odluka o usvajanju financijskog Izvješća Vatrogasne zajednice Općine Berek  

za 2018. godinu“ 

(„Odluka o usvajanju financijskog Izvješća Vatrogasne zajednice Općine Berek  

za 2018. godinu 

nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

 AD.4.  „Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 

Berek za 2018. godinu“ 

 

            Pročelnica JUO Mirela Mavrin detaljno upoznaje vijećnike s obvezama podnošenja 

izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom te sa sadržajem izvješća. Davatelj javne 

usluge Komunalac Garešnica dostavio je količine sakupljenog otpada s našeg područja te je 

sukladno tim podacima i podacima poduzeća Sirovina d.o.o. i Unija Nova uvrštena količina 

sakupljenog otpada. Također, napominje da je Općina Berek u 2018. godini potpisala Ugovor 

s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Đuro Vadljević te napominje da nisu sva kućanstva 

uvedena u sustav naplate, jer se razlikuje evidencija broja kućanstva obuhvaćena odvozom 

otpada na što načelnik Mato Tonković odgovara da je ovo evidentirano stanje na početku te 

da će se tijekom ove provedbe popisa kućanstva obuhvaćena odvozom kojeg provodi 

djelatnik Komunalca taj broj točno evidentirati.  

 Nakon kraće rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“  (Zvonko 

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

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

 

„Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Berek za 

2018. godinu“ 

(„Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Berek za 

2018. godinu“ 

nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

 

 



 AD.5. „Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstva od prihoda od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2018. godinu“ 

 

           Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić ukratko upoznaje vijećnike u što su utrošena 

dobivena sredstva po stavkama izvješća.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Đuro Vadljević s pitanjem kolika je bila cijena za 

prodaju zemljišta što je vidljivo iz izvješća, na što mu načelnik Mato Tonković odgovara da je 

to iznos prihoda od prodaje zemljišta ostvarenog po prijašnjim ugovorima te da prošle godine 

nije bilo prodaje zemlje.     

 Bez rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“  (Zvonko Barilarić, Anka 

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

, Đuro Vadljević, Senka Jambrišak, Milan Puž i Andrea Bilandžija) usvaja se  

 

„Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstva od prihoda od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2018. godinu 

 

(Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstva od prihoda od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2018. godinu 

nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

 AD.6. „Odluka o usvajanju Izvješća  o izvršenju  programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu“  

 

           Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić ukratko upoznaje vijećnike u što su utrošena 

dobivena sredstva po stavkama izvješća.   

 Bez rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“  (Zvonko Barilarić, Anka 

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

, Đuro Vadljević, Senka Jambrišak, Milan Puž i Andrea Bilandžija) usvaja se  

 

„Odluka o usvajanju Izvješća  o izvršenju  programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu“ 

 

(Odluka o usvajanju Izvješća  o izvršenju  programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu  

nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 AD.7. „Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu“ 

 

           Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić ukratko upoznaje vijećnike u što su utrošena 

dobivena sredstva po stavkama izvješća.   

 Bez rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“  (Zvonko Barilarić, Anka 

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

, Đuro Vadljević, Senka Jambrišak, Milan Puž i Andrea Bilandžija) usvaja se 

 

„Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2018. godinu 

 



(Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2018. godinu 

nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 AD.8. „Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog 

doprinosa za 2018. godinu“ 

 

           Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić ukratko upoznaje vijećnike u što su utrošena 

dobivena sredstva po stavkama izvješća.   

 Načelnik Mato Tonković navodi kako očekuje da će se dobivena sredstva ove godine 

povećati.  

 Nakon kraće rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“  (Zvonko 

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

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

 

„Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za 

2018. godinu 

 

(Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za 2018. 

godinu, nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

 AD.9. „Odluka o usvajanju  Izvješća o izvršenju  programa održavanja komunalne  

infrastrukture za 2018. godinu“ 

           Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić ukratko upoznaje vijećnike u što su utrošena 

dobivena sredstva po stavkama izvješća.    

 Bez rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“  (Zvonko Barilarić, Anka 

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

Đuro Vadljević, Senka Jambrišak, Milan Puž i Andrea Bilandžija) usvaja se  

 

„Odluka o usvajanju  Izvješća o izvršenju  programa održavanja komunalne  

infrastrukture za 2018. godinu 

(Odluka o usvajanju  Izvješća o izvršenju  programa održavanja komunalne  

infrastrukture za 2018. godinu, nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 AD.10. „ Odluka o I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Berek za 2019. godinu“ 

 

           Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić ukratko upoznaje vijećnike da su se mijenjale dvije 

stavke proračuna zbog čeka se morao raditi izmjene i dopune proračuna te daje riječ 

načelniku.  

 Načelnik Mato Tonković obrazlaže da se radi o sudskom sporom s ZAMP-om gdje 

smo dužni bili prijaviti događanja kod raznih proslava u društvenom domu. Druga stavka radi 

se o sufinanciranju dječjeg vrtića sa 70% troškova smještaja djece s područja općine Berek u 

dječjim vrtićima.  

 U raspravu se uključuje vijećnica Senka Jambrišak s napomenom da ponovo ne bi 

došlo do plaćanja sudskih sporova prema ZAMP-u traži od svakog zakupca da pri 

potpisivanju ugovora dostave i dokaz da su uplatili ZAMP. Na što se načelnik nadovezuje da 

od vodimo i tu evidenciju i ugovore tko će koristiti živu glazbu na proslavama.  



 Nakon rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“  (Zvonko Barilarić, 

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

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

 

„Odluka o I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Berek za 2019. godinu“ 

(Odluka o I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Berek za 2019. godinu,  

nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 AD.11. „Odluka o isplati bespovratne potpore za studente u akademskoj godini 

2018/2019“ 

 

            Pročelnica JUO Mirela Mavrin ukratko objašnjava da je ovo Odluka koja se donosi 

svake godine te da je prijedlog 1.500,00 kuna za sve studente s područja općine.  

 U raspravu se uključuje vijećnica Andrea Bilandžija s prijedlogom da se u odluci doda 

i pravo poslijediplomskih i doktorskih studija za studente s područja općine, na što 

predsjednik vijeća napominje da će se ugraditi u odluku te takvu daje na glasanje.  

 Nakon kraće rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“  (Zvonko 

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

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

 

„ Odluka o isplati bespovratne potpore za studente u akademskoj godini 2018/2019, 

(Odluka o isplati bespovratne potpore za studente u akademskoj godini 2018/2019, 

nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

 AD.12. „Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Berek u 

dječjim vrtićima u 2019. godini“ 

 

            Predlagatelj Mato Tonković upoznaje vijećnike s već obrazloženim sufinanciranjem 

dječjih vrtića i prijedlogom od 70% sufinanciranja troškova. Pročelnica JUO upoznaje 

vijećnike koja je potrebna dokumentacija za ostvarivanje tog prava roditelja na sufinanciranje 

te da će se s dječjim vrtićima sklopiti Ugovori.  

 Nakon kraće rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“  (Zvonko 

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

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

 

„Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Berek u dječjim 

vrtićima u 2019. godini“ 

(Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Berek u dječjim vrtićima 

u 2019. godini“ 

nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 AD.13. „Odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj 

– ožujak 2019“  

 

            Načelnik Mato Tonković opširno izvještava vijeće o svom radu i o radu općine za 

razdoblje siječanj do ožujak 2019. godine. Navodi kako su započeli radovi za mjeru 7.2.2. 

Cesta Plošćica - Ruškovac te da su i službeno počeli radovi. Također, navodi da se radi na 

programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 



području Općine Berek jer je vraćen na dopunu od Ministarstva poljoprivrede. Navodi ostale 

projekte koji su u tijeku. Također navodi da smo zaposlili dvoje ljudi na javnim radovima.  

 Bez rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“  (Zvonko Barilarić, Anka 

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

Đuro Vadljević, Senka Jambrišak, Milan Puž i Andrea Bilandžija) usvaja se  

 

„Odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – ožujak 

2019“ 

(„Odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – ožujak 

2019“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

        AD.14. „Razno“ 

 

 Vijećnica Anka Markač predlaže da se na idućoj sjednici u dnevni red unese i odluka o 

visini dnevnica za rad općinskog vijeća s dosadašnjih 100 kuna na 200 kuna. 

 Pročelnica JUO Mirela Mavrin navodi da će se razmotriti prijedlog i uvrstiti u dnevni 

red iduće sjednice, te da se trebaju osigurati sredstva za provedbu odluke.  

 Pročelnica JUO Mirela Mavrin nadovezuje se s informacijom za vijećnike te ih 

upoznaje da se sporazumno raspisao natječaj za novog pročelnika u Općini Berek, te da je će 

ona dok se cijela procedura riješi puno radno vrijeme preuzeti u Općini Štefanje. Zahvaljuje 

se svima na dosadašnjem radu i suradnji te želi svima blagoslovljene Uskrsne blagdane.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Šunjić zahvaljuje se svima na odazivu te 

svima želi sretan i blagoslovljen Uskrs i Uskrsne blagdane, na što se nadovezuje i načelnik 

Mato Tonković.  

 

 Sjednica zaključena u 20:35 sati.  

 

 

ZAPISNIČAR:           PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Mirela Mavrin                  Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

 

 

    

                         

 

 

 

 

 


