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Berek, 16.06.2021.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 41.
Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, broj 01/21), Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj prvoj
konstituirajućoj sjednici održanoj 15. lipnja 2021. godine donosi

O D L U K U
o izboru Mandatnog povjerenstva
I.
U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Berek izabiru se:

1.
2.
3.

MIRJANA MIKULIĆ - za predsjednika
DAVOR NOVAK
- za člana
JOSIP MARKOVIĆ - za člana.
II.

Mandatno povjerenstvo stalno je radno tijelo koje:






na konstituirajućoj sjednici obavještava općinsko vijeće o provedenim izborima za općinsko vijeće i
imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima,
obavještava općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
obavještava općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i
obavještava općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.
III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Berek“.
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEREK
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-04/01
URBROJ: 2123/02-01-21-3
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Berek, 16.06.2021.

Predsjedavajući:
Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 41.
Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, broj 01/21), Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj prvoj
konstituirajućoj sjednici održanoj 15. lipnja 2021. godine donosi

O D L U K U
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja

I.
U Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Berek izabiru se:
4.
5.
6.

MARIJA RIĐANOVIĆ - za predsjednika
ZVONKO BARILARIĆ - za člana
ANKA MARKAČ - za člana.
II.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje stalno je radno tijelo koje predlaže:





izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela općinskog vijeća,
imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama općinskog vijeća,
propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u općinskom vijeću.
III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Berek“.

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEREK
OPĆINSKO VIJEĆE
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Berek, 16.06.2021.

KLASA: 021-05/21-04/01
URBROJ: 2123/02-01-21-4
Predsjedavajući:
Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 41.
Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, broj 01/21), Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj prvoj
konstituirajućoj sjednici održanoj 15. lipnja 2021. godine donosi

O D L U K U
o izboru
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Berek

I.

Općinsko vijeće Općine Berek izabire za:

Predsjednika Općinskog vijeća Općine Berek – ŠUNJIĆ TOMISLAVA iz Bereka.
Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Berek – JAMBRIŠAK SENKU iz Bereka.
II.

Predsjednik i Potpredsjednik Općinskog vijeća obavljaju poslove propisane Zakonom, Statutom i Poslovnikom
Općinskog vijeća Općine Berek.
III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Berek“.
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEREK
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-04/01
URBROJ: 2123/02-01-21-5

Predsjedavajući:
Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ.
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Berek, 16.06.2021.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka
30. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“ broj 01/21.), Općinsko vijeće Općine Berek
na prvoj konstituirajućoj sjednici održanoj 15. lipnja 2021.godine donosi

ODLUKU

o davanju na jednodnevno korištenje Mjesnih domova
na području Općine Berek

Članak 1.
Odlukom o davanju na jednodnevno korištenje Mjesnih domova na području Općine
Berek uređuju se uvjeti i način davanja na jednodnevno korištenje Mjesnih domova na
području Općine Berek uz naknadu i bez naknade u vrijeme kad se ne koristi za djelatnost
mjesne samouprave, te opreme i uređaja koji se nalaze u sklopu mjesnih domova.
Članak 2.
Mjesni domovi vlasništvo su Općine Berek, a davat će se na korištenje u svrhu
zadovoljavanja kulturnih i ostalih društvenih potreba mještana Općine Berek i ostalih
korisnika, sukladno uvjetima i načinima korištenja iz ove Odluke.
Mjesni domovi iz članka 1. ove Odluke su: Mjesni dom Berek, Mjesni dom Šimljana,
Mjesni dom Novo Selo Garešničko, Mjesni dom Šimljanik, Mjesni dom Ruškovac, Mjesni dom
Šimljanica, Mjesni dom Begovača, Mjesni dom Kostanjevac, Mjesni dom Oštri Zid, Mjesni dom
Krivaja, Mjesni dom Potok, Mjesni dom Podgarić i Mjesni dom Gornja Garešnica (u daljnjem
tekstu: mjesni dom).
Mjesnim domovima iz stavka 1. ovoga članka neposredno upravlja općinski načelnik.

-

Članak 3.
Mjesni dom daje se na jednodnevno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem
tekstu: Korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva Općini Berek bez obzira na lokaciju mjesnog
doma za korištenje.
Zahtjev za davanje na jednodnevno korištenje mjesnog doma Korisnik podnosi
općinskom načelniku u pismenom obliku.
Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obavezno sadrži:
podatke o Korisniku,
podatke o mjesnom domu za koji se podnosi zahtjev za korištenje,
naznaku aktivnosti, odnosno namjenu za koju se želi koristiti poslovni prostor,
datum korištenja mjesnog doma.
Članak 4.
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Na temelju podnesenog zahtjeva, Općina i Korisnik sklapaju Ugovor o jednodnevnom
korištenju mjesnog doma.
Ugovor u ime Općine sklapa Općinski načelnik.
Članak 5.
Korisniku će se odobriti zahtjev ukoliko su podmirene sve obveze prema Općini Berek (s
bilo koje osnove) i ukoliko su ispunjene ranije obveze iz Ugovora o jednodnevnom korištenju
mjesnog doma.
Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, Korisnik nema pravo na korištenje
mjesnog doma.

-

Članak 6.
Ugovor o jednodnevnom korištenju mjesnog doma obavezno sadrži:
podatke o ugovornim stranama,
podatke o prostoru koji se daje na jednodnevno korištenje,
podatke o namjeni korištenja,
iznos naknade za jednodnevno korištenje ili osnovu na temelju koje se mjesni dom daje na
korištenje bez naknade,
prava i obveze Korisnika u svezi korištenja mjesnog doma,
datum sklapanja Ugovora i potpis ovlaštenih osoba.
Članak 7.
Korištenje mjesnih domova daje se uz naknadu.
Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, mjesni dom daje se na korištenje bez
naknade Općini Berek za sastanke, prezentacije, ostale priredbe i manifestacije gdje je općina
organizator i suorganizator, aktivnosti civilne zaštite, mjesnim odborima za aktivnosti,
učenicima osnovne škole i polaznicima male škole s prostora općine Berek za održavanje
raznih priredbi, udrugama, KUD-ovima, religijskim udrugama, društvima i klubovima s
područja Općine Berek za aktivnosti za koje općinski načelnik ocjeni da su od interesa za
zajednicu u cjelini, a sve na temelju pismenog zahtjeva Korisnika.
Također, bez naknade korištenje mjesnih domova daje se za obilježavanje rođenja
djeteta „sipanje“, krstitaka, Prve svete pričesti, krizme i karmina.
Članak 8.
Visina naknade za jednodnevno korištenje mjesnog doma utvrđuje se kako slijedi:
Za korisnike s područja Općine Berek:
 za rođendane, proslave godišnjica, godišnjica matura, zaruka i ostalih manjih svečanosti
u iznosu 300,00 kn po danu za mjesni dom Berek, a 200,00 kuna po danu za ostale
mjesne domove na području Općine Berek;
 za proslave vjenčanja i druge zabave u iznosu 1.000,00 kuna po danu;
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Berek, 16.06.2021.

političkim strankama za redovne aktivnosti sa sjedištem u općini Berek – 100,00 kuna po
danu.

Za korisnike koji nisu s područja Općine Berek:
 za rođendane, proslave godišnjica, godišnjica matura, Prve svete pričesti, krizmi, zaruka I
ostalih manjih svečanosti u iznosu 500,00 kn po danu za sve mjesne domove na
području Općine Berek;
 za proslave vjenčanja i druge zabave u iznosu 1.000,00 kuna po danu;
 političkim strankama za redovne aktivnosti sa sjedištem u općini Berek – 100,00 kuna po
danu.
Članak 9.
Iznos naknade uplaćuje se u korist Proračuna Općine Berek.
U visinu naknade uključen je paušalni dio režijskih troškova.
Članak 10.
U prostor mjesnog doma koji se daje na korištenje nije dopušteno unošenje namještaja,
opreme i predmeta.
Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik može Korisniku odobriti
privremeno unošenje opreme i predmeta koji služe za provođenje aktivnosti vezanih uz
namjenu za korištenje prostora mjesnog doma.
Članak 11.
Kada se u prostorijama Mjesnog doma koristi autorska glazba putem žive glazbe ili
glazbe s elektroničkih medija Korisnik se obvezuje pribaviti dozvolu za korištenje navedenih
autorskih glazbenih djela i platiti autorsku naknadu – HDS ZAMP.

-

-

Članak 12.
Korisnik prostora bez obzira na naknadu dužan je:
za vrijeme trajanja svoje aktivnosti pridržavati se kućnog reda,
pridržavati se uputa osobe zadužene za skrb o prostoru,
čuvati opremu i inventar koji se nalaze u korištenoj prostoriji,
nakon korištenja prostora, pregledati prostor i dovesti ga u prvotno stanje (očistiti prostor,
ugasiti svjetla, zatvoriti prozore, složiti inventar, zaključati prostorije), a ključ vratiti osobi
zaduženoj za skrb o objektu,
onemogućiti pristup u prostorije trećim osobama, odnosno osobama koje nisu u izravnoj vezi s
aktivnostima Korisnika.

Članak 13.
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Korisnik prostora je dužan nadoknaditi svu eventualnu štetu u prostoru koji je koristio,
ako je istu prouzročio, odnosno ako je nastala u svezi s djelatnošću korisnika.
Članak 14.
Zadužuju se predsjednici vijeća mjesnih odbora s područja općine Berek za provođenje
ove Odluke u dijelu koji se odnosi na skrb o prostoru i predaju ključeva mjesnog doma.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za Mjesni dom Berek skrb o prostoru i predaju
ključeva obavlja Jedinstveni upravni odjel po nalogu općinskog načelnika.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora dužan je skrbiti se o društvenom domu koji mu je dan
na uporabu i vidno istaknuti kućni red u prostorijama mjesnog doma.
Članak 15.
Međusobna prava i obveze Korisnika koja nisu regulirana ovom Odlukom, regulirati će se
Ugovorom o korištenju mjesnog doma.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na jednodnevno
korištenje Mjesnih domova na području Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, broj
01/18).
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Berek“ .
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEREK
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 372-01/21-01/02
URBROJ: 2123/02-01-21-1
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ.
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