
  

                                
        REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                     OPĆINA BEREK 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa:  021-05/20-01/01                                                            

Urbroj: 2123/02-01-20-2       

Berek, 03. ožujka 2020. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 o radu 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Berek održane 03. ožujka 2020. 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, Milan Puž, 

Marijana Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević i Davor Novak. 

 

 Vijećnici koji nisu nazočni: Andrea Bilandžija, Senka Jambrišak i Josip Marković. 

 

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

načelnika, Ivana Cindrić pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek i predstavnici 

medija.   

 

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

sjednici nazočno 8 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 19. sjednice općinskog vijeća, 

2. Odluka o kratkoročnom revolving kreditu Općine Berek, 

3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje rujan – prosinac 

2019. godine, 

4. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Berek u 

dječjim vrtićima, 

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

Općine Berek,  

6. Odluka o isplati bespovratne potpore za studente,  

7. Razno. 

 

 Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić daje dnevni red na usvajanje. 

  



  

 Bez rasprave jednoglasno 8  ( osam ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka Markač, 

Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević i Davor 

Novak) usvojen je dnevni red.   

 

 Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda. 

 

 

AD.1. „Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća“ 

 Predsjednik otvara raspravu o usvajanju zapisnika.  

  

Bez rasprave jednoglasno sa 8  ( osam ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka Markač, 

Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević i Davor 

Novak) usvojen je zapisnik sa 19. sjednice održane 16. prosinca 2019. godine.  

 

 

AD.2.  „Odluka o kratkoročnom revolving kreditu Općine Berek“ 

 

Predsjednik općinskog vijeća poziva pročelnicu Ivanu Cindrić da pojasni prijedlog 

Odluke kratkoročnog revolving kredita. 

Pročelnica pojašnjava: „Ova vrsta kredita potrebna je za financiranje izvedenih radova 

na cesti u Ruškovcu, čiji su radovi završili krajem 2019. godine. Iako je projekat financiran od 

strane Agencije za plaćanje u 100%tnom iznosu odnosno iznosu od 5.049.983,88 kn, polovica 

navedenog iznosa već je dobivena ali i utrošena u plaćanje izvedenih radova, a kako bi dobili i 

ostatak, Općina mora dokazati da je prvi dio sredstva i  utrošen u radove/usluge i Izvođača 

radova ( Ceste d.d.) i nadzornog inženjera, na način da se dostave svi računi i Izvodi po žiro 

računu općine koji će dokazati isto. Obzirom da Općina nema toliko novca da bi mogla sve 

platiti od jednom, ova vrsta kredita najbolje je rješenje. Revolving kredit diže se u iznosu od 

2.500.000,00 kn, uz 2,00% kamate, fiksne, godišnje, uz naknadu za obradu kredita od 0,25%, 

na rok otplate do 12 mjeseci i uz jednu zadužnicu korisnika kredita kao instrument osiguranja. 

Dobivenim sredstvima iz kredita platili bi se svi preostali računi za izvedne radove. Nakon čega 

se Agenciji za plaćanje podnosi Zahtjev za isplatu preostalog dijela potpore pri čemu se podnosi 

razna dokumentacija koja potvrđuje da su sredstva iskorištena namjenski. Isplata sredstava od 

Agencije očekuje se u roku od 2-3 mjeseca od podnošenja Zahtjeva, kojima se odmah zatvara 

revolving kredit. Sredstva se neće zadržavati na našem računu već će isti tren biti proslijeđena 

u Banku. 

 Bez rasprave jednoglasno sa 8  ( osam ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka Markač, 

Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević i Davor 

Novak) usvojena je  

„Odluka o kratkoročnom revolving kreditu Općine Berek“ 

(„Odluka o kratkoročnom revolving kreditu Općine Berek“ nalazi se u privitku zapisnika i 

čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD.3.  „Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje rujan – prosinac 2019. 

godine“ 

 

            Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ načelniku Mati Tonkoviću te moli za 

pojašnjenje Izvješća. 



  

 Načelnik Mato Tonković pozdravlja sve prisutne te kreće sa pojašnjavanjem priloženog 

Izvješća o radu za razdoblje od rujna do prosinca prošle godine: „Kratko ću se osvrnuti na 

aktivnosti  koje su bile aktualne u zadnjem tromjesečju 2019. godine, ali i na aktivnosti koje se 

trenutno provode u našoj općini. Što se tiče ceste u Ruškovcu i kredita koji je spomenula 

pročelnica, dodao bih samo da to nije klasičan kredit za koji bi morali ishoditi suglasnost Vlade 

za podizanje istog. Radi se zapravo o pozajmici Banke. Spomenuo bi i to da je tehnički pregled 

za cestu u Ruškovcu prošao u najboljem redu te je Uporabna dozvola dobivena. Radovi na 

domu u Ruškovcu također su gotovi, ostalo je još unutarnje uređenje, ali to će za sada pričekati, 

jer idemo po prioritetu što se tiče obnove i adaptacije objekata. Ovom adaptacijom doma 

zaustavili smo daljnje propadanje same zgrade jer je promijenjeno krovište, stavljeni su novi 

prozori i vanjska izolacija tj. fasada.“ Načelnik dodaje kako je Općina Berek dobila Suglasnost 

od Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Prije 

raspisivanja samog natječaja još je potrebno stratešku procjenu odnosno ocjenu o potrebi 

strateške procjene utjecaja Programa na okoliš, a za koje se mora dobiti mišljenje nadležnog 

tijela prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša o obvezi provedbe. Cijeli ovaj proces 

također traje, zato je za očekivati da u slijedećih 3 mjeseca neće biti moguće raspisati natječaj 

za prodaju odnosno zakup poljoprivrednog zemljišta. „Ugovori o zakupu poljoprivrednog 

zemljišta koji su potpisani na rok od dvije godine uskoro ističu, nekima sada u 3. i 4.mjesecu, 

a neki u 5. mjesecu, moći će se produžiti na rok od 2 godine odnosno do raspisivanja natječaja 

kako poljoprivrednici koji koriste zemlju ne bi bili zakinuti ni za poticaja ni za količinu zemlje 

na koju su računali. To naravno nismo odlučili sami, već je Ministarstvo poljoprivrede donijelo 

takvu Odluku“, navodi načelnik. 

 „Ministarstvo graditeljstva uputilo je javni poziv za prijavu projekata u 2020. godini, ja 

sam se i ove godine odlučio za sanaciju ceste na potezu Gornja Garešnica – Veliki Prokop koju 

smo prošle godine obnovili do pola, sada je ostala i druga polovica u dužini od 1293 m. 

Procijenjena vrijednost radova je u iznosu od oko 615.000,00 kn sa PDV-om“, Mato Tonković 

upoznaje vijećnike sa mogućnim većim radovima u našoj općini u ovoj godini. Načelnik dodaje: 

„ I Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uputilo je javni poziv za prijavu projekata, 

obzirom da je moguće prijaviti dva projekta, mi smo prijavili oba i to jedan vezan za Unutarnje 

i vanjsko uređenje doma u Bereku u koji spada promjena podova, uređenje bine, zidova i 

opremanje kuhinje koja je zaista u jako lošem stanju. Vrijednost radova procijenjena je na oko 

300.000,00 kn bez PDV-a. Drugi projekat koji smo prijavili je Rekonstrukcija javne rasvjete u 

općini konkretno u Ruškovcu, Kostanjevcu, Begovači, Šimljanici. U svim spomenutim 

naseljima još uvijek su one stare lampe koje su podložne čestom kvarenju, te su samim time 

ekonomski ali i ekološki neisplative. Vrijednost ovog projekta procijenjena je na oko 

280.000,00 kn ( bez PDV-a) što je dostatno za oko 160 novih lampi“, govori načelnik. 

 Nadodaje i da DVD Berek uskoro počinje sa svojom obnovom. Javna nabava je prošla, 

pristigle su dvije ponude od kojih je povoljnija ona pristigla od Graditeljstva Rogić d.o.o.. 

Dokumentacija za javnu nabavu za Izgradnju Kulturnog centra je također u pripremi te se 

uskoro očekuje i provedba samog natječaja kako bi i radovi počeli čim prije. 

 Predsjednik vijeća, Tomislav Šunjić poziva vijećnike na raspravu po ovoj točki dnevnog 

reda. 

 Za raspravu se javlja vijećnik Đuro Vadljević: „Predsjednik mjesnog odbora i ja, obišli 

smo dom u Ruškovcu nakon završetka radova i uočili smo da nisu izvedeni neki unutarnji 

radovi. Zanima me da li je to propušteno napraviti ili nisu ni bili svrstani u uređenje?“ 

 Načelnik Tonković daje odgovor: „Unutarnje uređenje doma nije ni bilo predviđeno u 

ovoj fazi jer bi vrijednost projekta bila znatno veća, stoga smo se vodili željom da se za početak 

zaustavi daljnje propadanje zgrade. Od unutarnjeg uređenja uvrstili smo samo sanitarni čvor. 

Kada se bude prijavljivalo unutarnje uređenje tu će svakako biti puno posla jer će biti potrebno 

mijenjati kompletno sve instalacije, uređenje podova, zidova.“ 



  

 Predsjednik vijeća, Tomislav Šunjić, postavlja pitanje načelniku Tonkoviću vezano uz 

Ugovor sa Hrvatskim Vodama u iznosu od 625.000,00 kn: „Postoji li neki troškovnik u kojem 

se može vidjeti što sve spada u ovaj iznos, obzirom da nije prošla javna nabava za kanalizaciju 

u Bereku, a samim time nije izabran ni izvođač radova. Radovi za širenje mreže za kanalizaciju 

su veoma skupi i zahtjevni, ali i ovaj iznos je dosta velik. I sam vodim investicije zato me 

zanima koji su poslovi svrstani u ovaj iznos?“ 

 Načelnik općine da je odgovor na postavljeno pitanje: „Troškovnik za sada nemamo, a 

ovaj iznos od 625.000,00 kn odnosi se na troškove vezane za pripremu cjelokupne 

dokumentacije, od kojega 80% sufinanciraju Hrvatske vode, a 20% sufinancira Općina. Nakon 

provedene javne nabave i nakon što se utvrdi stvarna vrijednost investicije i ovog projekta, po 

našim procjenama to bi mogao biti iznos od oko 9.000.000,00 kn, omjer sufinanciranja i dalje 

će biti prisutan.“ 

 Tomislav Šunjić: „ To znači da će se Općina Berek morati ponovno zadužiti jer ne 

raspolaže sa toliko vlastitih sredstava?“ 

 Načelnik: „Da, ako želimo raditi ovako velike i značajnije projekte, i ako želimo 

napredovati, drugog rješenja nema.“ 

 Predsjednik vijeća zahvaljuje se da dobivenim odgovorima.   

 

 Nakon kraće rasprave sa 8  ( osam ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka Markač, 

Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević i Davor 

Novak) usvojena je 

 

„Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje rujan – prosinac 2019. 

godine“ 

(„Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje rujan – prosinac 2019. 

godine“ nalaze se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD.4.  „Odluka o sufinancirannju troškova smještaja djece s područja Općine Berek u dječjim 

vrtićima“ 

 

Predsjedik vijeća Tomislav Šunjić podsjeća kako je ovakva Odluka usvojena i prošle 

godine, a obzirom da Općina Berek nastavlja i dalje sa sufinanciranjem troškova smještaja djece 

sa područja Općine u vrtićima, konkretno radi se od dječjem vrtiću Ivančica iz Ivanske u koji 

ide samo dvoje djece, potrebno je podržati ovakav način sufinanciranja i pomoći roditeljima i 

djeci. Sufinanira se 70% troškova što za dvoje djece iznosi oko 1.260,00 kn.  

Predsjednik vijeća poziva vijećnike na raspravu. 

  

Bez rasprave jednoglasno sa 8  ( osam ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka Markač, 

Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević i Davor 

Novak) usvojena je 

 

  „Odluka o sufinancirannju troškova smještaja djece s područja Općine Berek u 

dječjim vrtićima“ 

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

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

 

 



  

AD.5.  „Odluka o isplati bespovratne potpre za rdovite srednjoškolce sa područja Općine 

Berek“ 

 

Predsjednik vijeća, Tomislav Šunjić, podsjeća kako je i ova Odluka samo nastavak 

bespovratne potpore za srednoškolc ali se prilagođava na tekuću školsku godinu.  

Vijećnica Anka Markač javlja se za riječ: „Koliko srednjoškolaca sa područja naše 

općine koriste ovu vrstu potpore?“  

Pročelnica Ivana Cindrić ukazuje da se za sada radi o još uvijek malog broju, stoga je 

bitno da se za ovakve Odluke pročuje kako bi svi koji ostvaruju uvjete mogli koristiti 150,00kn 

mjesečno, dok se uplata vrši na tekući/žiro račun roditelja ili srednjoškolca. 

Predsjednik Općinskog vijeće stavlja na raspravu ovu točku dnevnog reda. 

 

Bez rasprave jednoglasno sa 8  ( osam ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka Markač, 

Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević i Davor 

Novak) usvojena je 

 

„Odluka o isplati bespovratne potpore za redovite srednjoškolce sa područja 

Općine Berek“ 

(„Odluka o isplati bespovratne potpre za rdovite srednjoškolce sa područja Općine 

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

 

 

AD.6.  „Odluka o isplati bespovratne potpore za studente“ 

 

 Predsjednik vijeća upoznaje vijećnike za prijedlogom Odluke, kojom se osigurava svim 

studentima, redovnim i vanrednim,  sa područja Općine Berek novčana bespovratna potpora u 

iznosu od 1.500,00kn koja se već sada tradicionalno dodjeljuje studentima na svečanoj sjednici 

Općine Berek, 29. rujna. Također navodi kako je potpora možda  još uvijek dosta niska ali 

ukoliko bude prilike i mogućnosti, iznos potppore će se povećati. 

 

Bez rasprave jednoglasno sa 8  ( osam ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka Markač, 

Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević i Davor 

Novak) usvojena je 

 

„Odluka o isplati bespovratne potpore za studente“ 

(„Odluka o isplati bespovratne potpore za studente“ nalazi se u privitku zapisnika i čini 

njegov sastavni dio ) 

 

AD.7.  „Razno“ 

 

 Vijećnica Anka Markač postavlja pitanje načelniku općine: „Kojim redoslijedom se 

uređuju bankine jer su u nekim naseljima uređene, a u nekima nisu, a trebale bi biti jer su zaista 

u jako lošem stanju?“ 

 Načelnik daje odgovor kako se ide redom, ali redom po prioritetu, odnosno gledajući na 

način u kojim selima su bankine u najlošijem stanju i sve u skladu sa mogućnostima. Također 

navodi kako je veoma važno da svi ispred svojih kuća urede bankinu  i prilazne puteve koliko 

mogu odnosno da ih iza sebe ostave onako kako bi ih i željeli zateći. 

 Vijećnik Đuro Vadljević također se javlja za riječ: „ Zanima me za koga i za gdje je 

namijenjen kamen koji je ovih dana dovezen pred dom u Ruškovcu?“ Načelnik mu daje 

slijedeći odgovor: „Kamen tamo svakako nije bez razloga. Namijenjen je upravo za nasipavanje 



  

bankina o kojima je već bilo riječi na ovoj sjednici. Taj kamen namijenjen je za uređenje 

bankina u Bartolovcu i za nasipavanje puta tj. pripremu terena za asfaltiranje dijela oko 

vage.“ Vijećnik Đuro zahvaljuje se na odgovoru i pojašnjenju. 

 Vijećnik Davor Novak javlja se za riječ: „Na prošloj sjednici vijeća bilo je govora o 

uvođenju mjera za pomoć mladim obiteljima za kupnju i uređenje kuća. Zanima me da li je to 

u pripremi i kada se takva mjera može očekivati?“ 

 Načelnik Mato Tonković: „Pravilnik o provođenju mjera za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja na području općine Berek je već skoro gotov. Mjera se odnosi na pomoć pri 

kupnji ili izgradnji kuće. Kao što sam rekao, Pravilnik je pri kraju sa izradom, samo još treba 

iznaći sredstva u Proračunu za tu svrhu. Ono na što se mjera odnosi je slijedeće: poticaj u visini 

30.000,00 kn po zahtjevu, isključivo za kupnju ili gradnju kuće, a nikako za dogradnju ili 

obnovu, niti ga mogu koristiti mlade obitelji koje već koriste neku vrstu državnih poticaja i 

pomoći kao što je pomoć pri kupnji građevinskog materijala za obnovu stambenog prostora. 

Ova vrsta mjera je zamišljena na način da se dobivenim poticajem zadrže mlade obitelji na 

području općine i da se privuku obitelji iz drugih općina i gradova koji možda nemaju takav 

način za privlačenje i zadržavanje stanovništva. Važan kriterij kod odabira kandidata je i taj da 

moraju biti mlađi od 40 godina. Pravilnik je u izradi, stoga i Vas pozivam da iznesete svoje 

mišljenje ili prijedloge koje bi ih mogli primijeniti u našoj sredini.“ 

 Pročelnica Ivana Cindrić uključuje se u raspravu te dodaje kako je važno napomenuti i 

to da se ova vrsta mjera može iskoristiti isključivo kod kupnje odnosno gradnje prve nekretnine. 

 Vijećnik Davor Novak zahvaljuje se na pojašnjenju i upoznavanju sa kriterijima za 

odabir potencijalnih kandidata ovih mjera. 

 Za riječ se javlja vijećnik Milan Puž: „Postoji li mogućnost za raspisivanje javnog 

poziva za najam poslovnog prostora u domu u Oštrom Zidu, u kojemu je do listopada 2019. 

godine bila trgovina Fadljević?“ 

 Načelnik odgovara potvrdno na postavljeno pitanje i navodi kako već sa sutrašnjim 

danom može donijeti Odluku o javnom pozivu na iskazivanje interesa za najam poslovnog 

prostora. Dodaje i slijedeće: „ Dapače, drago nam je ako ima interesa za najam kako prostor ne 

bi bio neiskorišten.“ Vijećnik Milan Puž zahvaljuje na odgovoru. 

 Za raspravu se nitko ne javlja stoga se predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Šunjić 

zahvaljuje svima na odazivu. 

 

 Sjednica zaključena u 19:55 sati.  

 

 

 

ZAPISNIČAR:               PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

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

 

 

    

                         

 

 

 

 

 


