
  

 

                  
  REPUBLIKA HRVATSKA 

Bjelovarsko-bilogorska županija 

              Općina Berek 

           Općinsko vijeće 

 

Klasa:  021-05/19-01/03                                                            

Urbroj: 2123/02-01-19-6       

Berek, 16. srpnja 2019.  

 

 

Z A P I S N I K 

 

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

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

 

 Nazočni vijećnici: Zvonko Barilarić, Andrea Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka 

Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marija Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević. 

 

 Nenazočni vijećnici: Josip Marković, Davor Novak. 

 

 Na sjednici su nazočni: Mato Tonković općinski načelnik, Ivana Cindrić nova 

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek i predstavnici medija.   

 

 Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, posebno novu 

pročelnicu Ivanu Cindrić, konstatira da je na sjednici nazočno 9 vijećnika, utvrđuje kvorum, te 

zahvaljuje na odazivu na sjednicu. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red te nadodaje kako postoji 

nadopuna dnevnog reda koja se odnosi na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek. Program je usvojen prošle godine, ali zbog 

očitovanja Ministarstva poljoprivrede potrebno je napraviti određene izmjene i dopune. O 

dopuni dnevnog reda raspravljat će se na kraju sadržaja rada. 

 

D N E V N I    R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice općinskog vijeća, 

2. Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela, 

zaposlenicima Općine Berek i ostalim prisutnima na sjednicama tijela 

3. Odluka o komunalnim djelatnostima 

4. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Berek za 2019. godinu 

5. Odluka o isplati bespovratne potpore za redovite srednjoškolce sa područja 

Općine Berek za školsku godinu 2019./2020. 

6. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Berek: 

- Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek 



  

- Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek 

7. Razno. 

 

 Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić daje dnevni red na usvajanje. 

  

 Bez rasprave jednoglasno 9  ( devet ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marija Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević) usvojen je dnevni red.   

 

 Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda. 

 

AD.1. „Usvajanje zapisnika sa prethodne 16. sjednice Općinskog vijeća održane 17. travnja 

2019. g.“ 

 Predsjednik otvara raspravu o usvajanju zapisnika.  

 Bez rasprave jednoglasno sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marija Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević) usvojen je zapisnik s 16. sjednice održane 17. travnja 2019. 

godine.  

AD.2.  „Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela, 

zaposlenicima Općine Berek i ostalim prisutnima na sjednicama tijela“ 

              Predsjednik vijeća ukratko podsjeća vijećnike kako je na prošloj sjednici dan prijedlog 

o povećanju naknade sa 100,00 kn na 200,00 kn po sjednici. 

 Bez rasprave jednoglasno sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marija Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević) usvojena je  

„Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela, 

zaposlenicima Općine Berek i ostalim prisutnima na sjednicama tijela“ 

(„Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela, zaposlenicima 

Općine Berek i ostalim prisutnima na sjednicama tijela nalazi se u privitku zapisnika i čini 

njegov sastavni dio) 

 

AD.3.  „Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Berek“ 

 

            Predsjednik Općinskog vijeća ukratko upoznaje vijećnike sa djelatnostima koje obavlja 

Općina Berek, a koje se nalaze u čl.2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Berek. 

U raspravu se uključuje vijećnica Anka Markač sa pitanjem da li Općina plaća 

deratizaciju samo u domovima Općine ili i u kućanstvima, te da li je Škarda-Sanitarna zaštita 

d.o.o. ovlaštena za pružanje takve vrste usluga? 

Načelnik Mato Tonković pojašnjava kako Općina plaća deratizaciju samo osobama koje 

su korisnici socijalne skrbi kao i općinskim prostorijama (domovima). Načelnik potvrđuje kako 

je Škarda-Sanitarna zaštita d.o.o. koncesionar za obavjanje usluga deratizacije. 



  

 Nakon kraće rasprave jednoglasno sa 9 ( devet ) glasova „ZA“  (Zvonko Barilarić, 

Andrea Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marija 

Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević) usvaja se  

 

„Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Berek“ 

(„Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Berek nalazi se u privitku 

zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

AD.4.  „Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Berek za 2019. godinu“ 

Predsjedik vijeća poziva novu pročelnicu JUO Ivanu Cindrić da pojasni II. Izmjene i 

dopune Proračuna Općine Berek za 2019. godinu. 

 Pročelnica JUO Ivana Cindrić podsjeća kako je Općinsko vijeće Općine Berek donijelo 

17. prosinca 2018. godine Proračun Općine Berek za 2019. godine te je isti planiran u iznosu 

26.780.950,00 kn. I. Izmjene i dopune usvojene su 17. travnja 2019. godine. Prijedlog II. 

Izmjena i dopuna proračuna Općine Berek sastavljen je radi usklađivanja prihoda i rashoda 

proračuna. Pročelnica napominje kako ukupna vrijednost proračuna ostaje ista tj. 26.780.950,00 

kn. Pročelnica detaljno opisuje stavke proračuna na koje se odnose određene izmjene. 

 U raspravu se uključuje vijećnik Đuro Vadljević, traži pojašnjenje stavke proračuna koja 

se odnosi na Društveni dom u Ruškovcu te pita da li su to sredstva koja dolaze iz fondova EU  

i da li su sredstva iskorištena u prošloj godini? 

 Načelnik Mato Tonković pojašnjava kako će ta sredtsva biti iskorištena te da su morala 

biti navedena u Proračunau koji je donijet prošle godine u prosincu, a odnosi se na Plan 

Proračuna za 2019. godinu. 

 U raspravu se uključuje vijećnica Senka Jambrišak sa pitanjem za što će se koristiti 

spomenuti dom u Ruškovcu? 

 Načelnik pojašnjava kako je zamišljeno da se objekat obnovi kako bi se spriječilo 

njegovo daljnje propadanje te kao bi se mogao koristiti na opće dobro mještana ali u udruga 

koje se bave očuvanjem kulturne baštine. 

 Nakon kraće rasprave sa 9 ( devet ) 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 II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Berek za 2019. godinu“ 

 (Odluka o II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Berek za 2019. godinu nalazi se u privitku 

zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 

 

AD.5.  „Odluka o isplati bespovratne potpore za redovite srednjoškolce sa područja Općine 

Berek za školsku godinu 2019./2020.“ 

 

            Predsjednik vijeća  pojašnjava kako se ovom Odlukom određuje iznos potpore za 

redovite srednjoškolce sa područja Općine Berek za školsku godinu 2019./2020., mjesečno u 

iznosu od 150,00 kn.  

 

Bez rasprave jednoglasno sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea Bilandžija, 

Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marija Riđanović, Tomislav 

Šunjić, Đuro Vadljević) usvaja se  



  

„Odluka o isplati bespovratne potpore za redovite srednjoškolce sa područja Općine 

Berek za školsku godinu 2019./2020“ 

(„Odluka o isplati bespovratne potpore za redovite srednjoškolce sa područja Općine Berek za 

školsku godinu 2019./2020“ 

nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD.6. „Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Berek: 

- Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek 

- Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek“ 

 

           Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić navodi kako je na početku sjednice upoznao sve 

prisutne sa dopunom dnevnog reda koja se odnosi na  Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek. 

 U raspravu se uključuje načelnik Mato Tonković koji dodatno pojašnjava kako je 

Ministarstvo poljoprivrede zatražilo određene izmjene i dopune Programa te koje su promjene 

učinjene, a samim time traženo je i poništavanje donesene Odluke iz listopada 2018. godine te 

donošenje Odluke o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koja se odnosi na 

učinjene izmjene i dopune prema traženju Ministarstva. 

 

 Nakon kraće rasprave jednoglasno sa 9 ( devet ) glasova „ZA“  (Zvonko Barilarić, 

Andrea Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marija 

Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević) usvaja se  

 

„Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Berek“ i  

„Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Berek“ 

 

(„Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Berek“ i „Odluka o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek“ 

nalaze se u privitku zapisnika i čine njegov sastavni dio) 

 

AD.7.  „Razno“ 

 

 Predsjednik vijeća poziva vijećnike da iznesu svoje prijedloge i eventualna pitanja. 

Načelnik Mato Tonković javlja se za riječ kako bi upoznao vijeće o trenutnim 

projektima u Općini. Trenutno aktualni projekti su: kupnja školskih radnih bilježnica i školskih 

mapa za  sve osnovnoškolce sa područja Općine Berek. Drugi projekt u Općini je izgradnja 

ceste u Ruškovcu čiji radovi napreduju, a konačan završetak radova očekuje se i prije dana 

Općine, 29. rujna 2019. godine. Društveni dom u Ruškovcu slijedeći je projekt te će odabrani 

izvođač radova „Graditeljstvo Rogić d.o.o.“ započeti sa njegovom adaptacijom početkom 

kolovoza, rok izvođenja spomenutih radova je 01. prosinca 2019.g.  Potpisan je i Ugovor sa 

izvođačem radova Ceste d.o.o. za sanaciju nerazvrstane ceste Gornja Garešnica-Veliki Prokop 

u dužini 1500m, te radovi uskoro počinju. Preostali dio dužine od 1000m te ceste biti će saniran 

u drugoj fazi, slijedeće godine. Veći važni projekti na kojima radimo su vodovod u Šimljanici, 



  

Kulturni centar Berek te kanalizacija u naselju Berek. Načelnik poziva vijećnike na angažman 

oko rješavanja problema u svojim mjesnim odborima. 

Vijećnik Đuro Vadljević navodi da je zadovoljan kako radovi teku na cesti u Ruškovcu 

te da postoje mnoge ceste, putevi, konkretno Pužev put u Oštrom zidu i kanali koje bi trebalo 

sanirati. Napominje kako bi cesta u Šimljanici zbog obrušavanja zemlje sa nasipa mogla stvarati 

određene poteškoće u prometovanju u nadolazećim jesenskim mjesecima ukoliko Ceste d.d. ne 

otkloni potencijalni problem. 

Načelnik Mato Tonković navodi kako će se pokušati riješiti, sanirati svaki nedostatak 

na spomenutim lokacijama. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Šunjić zahvaljuje se svima na odazivu. 

 

 Sjednica zaključena u 20:05 sati.  

 

 

ZAPISNIČAR:           PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Ivana Cindrić, mag.oec.          Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

 

 

    

                         

 

 

 

 

 


