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Temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj
68/18) i članka 30. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek “ 01/18), Općinsko vijeće
Općine Berek, na svojoj sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Berek
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se obveza plaćanja komunalnog doprinosa i njegova visina, zone za
plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama,
način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim
slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa.
II. NAMJENA SREDSTAVA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 2.
Komunalni doprinos su novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne
infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog
zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.
Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Berek koji se koristi samo za financiranje
građenja i održavanja komunalne infrastrukture.
Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi
ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza
plaćanja komunalnog doprinosa.
Sredstva komunalnog doprinosa troše se u skladu s Programom građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Berek.
III. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 3.
Na području Općine Berek utvrđuju se zone za plaćanje komunalnog doprinosa, kako slijedi:
I.
zona: naselja Berek, Potok, Ruškovac, Šimljanica, Kostanjevac, Begovača, Krivaja,
Šimljana, Oštri Zid, Gornja Garešnica, Šimljanik, Novo Selo Garešničko i Podgarić.
IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 4.
Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine kako slijedi:
I. zona
1. za stambene objekte:
2. za ostale objekte:

5,00 kn
0,00 kn

V. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 5.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Berek, na
temelju ove odluke, a u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.
Rješenje o komunalnom doprinosu se donosi sukladno članku 84. i 86. Zakona o
komunalnom gospodarstvu.
2

Službeni glasnik br.01/2019.

Berek,veljača 2019.

Rješenje o komunalnom doprinosu mora biti sastavljeno sukladno članku 85. stavku 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Berek u
postupku i na način određen zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i
poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.
Članak 6.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj
izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje
tog rješenja te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo
županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
Članak 7.
Obveznik je dužan platiti prvu ratu komunalnog doprinosa na žiro-račun proračuna Općine
Berek po konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu, nakon čega će Jedinstveni upravni odjel
Općine Berek izdati potvrdu o uplati, Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
Uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša, Ispostava
Garešnica, kao preduvjet za izdavanje akta o građenju.
Članak 8.
Komunalni doprinos obveznik koji gradi stambeni objekt može platiti u 6 jednakih
mjesečnih obroka od dana konačnosti rješenja o visini komunalnog doprinosa, uz uvjet da prvi obrok
ne može biti manji od 30% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 9.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji gradi poslovni objekt, komunalni doprinos
plaća u 12 jednakih mjesečnih obroka od dana konačnosti rješenja o visini komunalnog doprinosa, uz
uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 30% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 10.
Općina Berek ne plaća komunalni doprinos na svom području.
Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:
1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
2. vojnih građevina
3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske
infrastrukture
4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova
5. sportskih i dječjih igrališta
6. ograda, zidova i potpornih zidova
7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama,
sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu
zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su
namijenjeni uporabi te građevine
8. spomenika.
Članak 11.
Načelnik općine Berek može, u potpunosti ili djelomično, osloboditi od plaćanja
komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti,
socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem
obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova, trgovačkih društava u vlasništvu Općine Berek
i Bjelovarsko-bilogorske županije, te investitore koji grade uređaje komunalne infrastrukture.
Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se vlasnici građevinskih čestica, odnosno
investitori u obnovi ratom srušenih ili oštećenih objekata, investitori gospodarskih građevina za čiju
gradnju se koriste kreditne linije nositelja Općine Berek ili Bjelovarsko-bilogorske županije,
3

Službeni glasnik br.01/2019.

Berek,veljača 2019.

poticajna sredstva iz različiti fondova Republike Hrvatske te ostali investitori koji grade pomoćne i
proizvodne građevine.
VII. IZVORI SREDSTAV U SLUČAJU OSLOBAĐANJA OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 12.
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 11. ove odluke, sredstva
potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 76. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Berek iz poreznih prihoda i prodaje
nekretnina u vlasništvu Općine Berek.
Članak 13.
Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, primjenjivat će se odredbe Zakona o
komunalnom gospodarstvu.
Članak 14.
Ova Odlika stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Berek“.
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu Općine
Berek, Klasa: 363-05/12-01/01, Urbroj: 2123/02-01-12-01 od 28. prosinca 2012. godine.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEREK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-05/19-01/01
Urbroj: 2123/02-01-19-01
Berek, 29. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK:
Tomislav Šunjić,dipl.ing.građ.v.r.
Temeljem članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak («Narodne Novine» broj:
115/16 i 106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i
organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 01/19) i članka 30. Statuta Općine Berek
(„Službeni glasnik Općine Berek“ broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Berek, na svojoj sjednici
održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici
na području Općine Berek
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova,
soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova.
II VISINA POREZA
Članak 2.
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i
postelja putnicima i turistima utvrđuje se u visini od 150,00 kn godišnje po jednom krevetu.
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi organiziranja kampova utvrđuje se
u visini od 150,00 kn po jednoj smještajnoj jedinici.
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III. NADLEŽNO POREZNO TIJELO
Članak 3.
Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja
stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova obavljat će nadležna
ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od poreza na dohodak od
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primjenjuju se
odredbe Općeg poreznog zakona.
Postupak naplate prihoda od poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja
putnicima i turistima i organiziranja kampova provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog
zakona i Ovršnog zakona.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Berek“.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEREK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 410-01/19-01/01
Urbroj: 2123/02-01-19-01
Berek, 29. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK:

Tomislav Šunjić,dipl.ing.građ.v.r.

Na temelju članka 59. Zakona o rodiljinim i roditeljskim potporama ("Narodne novine“ broj
85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17) i članka 46. Statuta Općine Berek („Službeni
glasnik“ broj 01/18), a sukladno planiranim sredstvima za javne potrebe u socijalnoj skrbi u
2019. godini, općinski načelnik donosi
ODLUKU
o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu u 2019. godini
Općine Berek
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i prava na dodjelu novčane pomoći za
novorođeno dijete na području Općine Berek, visina novčane pomoći i postupak
ostvarivanje pomoći u 2019. godini.
Članak 2.
Pravo na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete može ostvariti i koristi roditelj:
- za dijete rođeno od 1. siječnja 2019. do 31.12.2019. god.
- roditelj koji je državljanin Republike Hrvatske,
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- da jedan od roditelja ima najmanje dvije godine prijavljeno prebivalište na području
Općine Berek.
članak 3.
U 2019. god visina jednokratne financijske pomoći iznosi 1.000,00 kn i prigodni paket u
vrijednosti do 200,00 kn.
članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći podnosi roditelj Jedinstvenom
upravnom odjelu na posebnom obrascu.
Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, a uz isti se prilažu slijedeći
dokumenti:
- presliku domovnice ili osobne iskaznice za roditelje,
- uvjerenje o prebivalištu za roditelje,
- rodni list za novorođeno dijete,
- rodni list za prethodno rođenu djecu (ako ih ima)
- presliku tekućeg računa ili štedne knjižnice roditelja.
Članak 5.
Nakon provedenog postupka Jedinstveni upravni odjel izdat će rješenje o odobrenju za
isplatu jednokratne financijske pomoći za novorođeno dijete koje će se dostaviti
podnositelju zahtjeva i službeniku za računovodstvo i financije u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Berek.
članak 6.
Sredstava za provođenje ove Odluke osigurana su Proračunu Općine Berek za 2019. godini
u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi.
Članak 7.
Ova Odluka primjenjivat će se od 1. siječnja 2019. do 31.12. 2019. god.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Berek.“
BJELOVARSKO-BILOGORSAKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEREK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 551-06/19-02/01
Urbroj: 2123/02-02-19-1
Berek, 02.01.2019. godine
Načelnik :
Mato Tonković v.r.
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Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Berek
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Oduka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici
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2019.godini
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