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I Z V J E Š Ć E O R A DU   N A Č E L N I K A 

 

 

OPĆINE  BEREK 

 

 

za razdoblje Siječanj-Ožujak 2015. godine 

 

 

I. UVOD 

 

  Sukladno novim zakonskim obvezama, utvrđenih i Statutom Općine Berek, načelnik je 
obvezan dva puta godišnje podnijeti općinskom Vijeću izvje šće o svom radu (u daljnjem tekstu: 
Izvješće). Ovo je prvo Izvješće koje ponosim Općinskom vijeću u tekućoj godini. 

U prethodnom razdoblju izvješćujem Vas nastavno po oblastima djelovanja općinske uprave. 
 

Dom Gornja Garešnica 

 

Dom Gornja Garešnica ide svojim tijekom i za sada će biti sve u roku kako je i 
predviđeno. Bio je natječaj Ministarstva regionalnog razvoja gdje se kandidiralo za drugu fazu 

izgradnje ovog doma. Rezultati se još ne znaju ali sva obećanja jesu da bi taj dom trebao dobiti 
dio sredstava, tamo u 4.-om, najkasnije 5.-om mjesecu. 

 

Garić Grad 

 

Došlo je do završne faze. Gornji vijenac i gornji dio središnje kule je uređen. Još ima 
jedan dio ove godine. Od Ministarstva kulture su osigurana sredstva za sada. Ostalo je još da se 
ove godine taj dio dovrši pa da bi se krenulo za iduću godinu sa krovnom konstrukcijom. Sada se 
aktivirala i Sisačko-moslavačka Županija odnosno, grad Popovača.  

 

Klizište u Krivaji 
 

U ovom trenutku najveći problem je klizište u Krivaji. Sa Županijskom upravom za ceste 
stalno smo u pregovorima. Njihovi stručnjaci dolaze. Angažirali su firmu iz Zagreba, koja je to 
obišla u par navrata. Snimala je svaka tri tjedna da se vidi koliko to propada. Čeka se da dođe 
bušenje toga terena i da se vidi što je pod zemljom. 

 

Gospodarenje otpadom 

 

Na području Općine od otpada, Županijski odjel za gospodarstvo tražio je da se vidi 
koliko ga ima. Mi smo pri vrhu samim tim gospodarenjem jer imamo rješenja o zbrinjavanju 
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komunalnoga otpada koje Komunalac odvozi, zbrinjavanje stakla koje odvozi Unija te Sirovinu 

Bjelovar koja odvozi papir i plastiku. 

 

Osposobljavanje i rukovanje pesticidima i strojevima u poljoprivredi 

 

Što se tiče osposobljavanja i rukovanja pesticidima i strojevima u poljoprivredi, donesena 
je Odluka o isplati potpore te ako bi išli samo za jedan da bude 100 kuna, a koji idu za više tih 
200 kuna. Ljudi većinom idu za pesticide i za motornu pilu.  

 

Prijedlog za otkup Općinskog zemljišta 

 

Jedino se može ponuditi da se otkupi stan po normalnoj cijeni. Jednostavno poslat dopis 
da li je on spreman prodati taj stan i da smo mi zainteresirani za kupnju pa da vidimo što on traži. 
Iako u ovom trenutku nije potreban ali jednostavno da vidimo što on misli pa da jednom taj dio 
riješimo. 

 

Postrojba civilne zaštite 

 

Na Skupštini Vatrogasne zajednice dogovorit će se koje će to dvije, ako treba i tri osobe 
kojima će prosljeđivat te pozive pa da se može dalje postupat. Onaj stožer se mijenjalo radi 
doktora. Mora se još sada vidjeti da li su svi na svojim položajima. Vjerojatno i ova Postrojba 
civilne zaštite opće namjene koja je, ona broji 45 ljudi da vidimo samo da li ima možda netko 
pokojni pa će se za 2015. godinu morati popuniti drugim imenom. 

 

Komunalne građevine 

 

Od Komunalija Čazma je došao ponovo dopis u kojem piše da komunalne vodne 
građevine mogu biti isključivo u vlasništvu isporučitelja vodnih usluga; a jedinice lokalne 
samouprave dužne su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona prenijeti 
komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga u obliku 
temeljnog uloga ili prijenosa bez naknada. Ovaj prijenos je neoporeziv.  

 

Grdić Ivan 

 

 To je situacija u Potoku, kod Grdić Ive. Oni ne dobivaju socijalnu pomoć. Već se 
razgovaralo oko kuće za nekakvu pomoć, preko majstora i cigle koje će dosta ostat pa da se 
pokuša nešto napraviti. Ako se pokrene nekakva akcija, dosta bi se ljudi uključilo, a možda i 
daleko više od nekuda dalje jer u današnje doba takvima pomaže više nego domaćih ljudi.   
 

                                                                                      Načelnik 

 Mato Tonković 
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 KLASA: 021-06/15-01 

 URBROJ: 2123/02-02-15-1 

 Berek, 17.03.2015. 

Na temelju članka 47. Statuta općine Berek („Službeni glasnik“ općine Berek, br. 2/09), Općinsko 
vijeće općine Berek na 12. sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine, donijelo je  
 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu 

načelnika općine Berek za 

razdoblje siječanj-ožujak 2015. godine 

 

 

I 

 

Usvaja se Izvješće o radu načelnika općine Berek za razdoblje siječanj-ožujak 2015. godine, koje je 
sastavni dio ovog Zaključka. 
 

 

II 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ općine 
Berek. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEREK 

 

 

 

 

KLASA: 023-01/15-01       Predsjednik:  

URBROJ: 2123/02-01/15       Antun Dergić 

Berek, 17.03.2015. 

 

 

Dostaviti:  

1. načelnik - ovdje  

2. Prilog 
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REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA BEREK 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

         Klasa: 400-05/15-01/02 

Urbroj: 2123/03-01-15-1 

Berek, 27. 03. 2015. 

                Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne 
novine« broj 87/08 i 136/12) te članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i 
godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i 
članka 32. Statuta Općine Berek (»Službene glasnik« broj 01/13), Općinsko 
vijeće Općine Berek na sjednici održanoj 27. 03. 2015. godine donosi 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BEREK ZA 
2014. GODINU 

Članak 1. 

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Berek za 2014. godinu sastoji se od:  

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i izdataka i Račun 
financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. 

2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te 
razini odjeljka ekonomske klasifikacije 

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima 
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka  

Članak 2. 

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za 2014. godinu, po 
ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu 
financiranja za 2014. godinu, kako slijedi (opći dio izvješća): 
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Članak . 

Iz je e i dopu e Proraču a Opći e Berek stupaju a s agu os og da a od da a o jave u Služ e o  
glas iku Opći e Berek. Ove iz je e i dopu e Proraču a za . godi u o javit će se i a i ter etski  
stra i a a Opći e Berek www.berek.hr 

Sastav i dio ovih iz je a i dopu a Proraču a Opći e Berek su i Razvoj i progra i. 

         Predsjed ik Opći skog vijeća: 

         A tu  Dergić, v.r. 

http://www.berek.hr/
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REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA BEREK  

 

Klasa: 400-05/15-01/ 

Urbroj: 2123/02-01-15- 

Berek, 27.03.2015. 

 

 

                    Temeljem članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
računskom planu (NN 124/14) i članka 30. Statuta Općine Berek, Općinsko vijeće 
Berek na sjednici održanoj  17. ožujka 2015. donosi slijedeću 

 

O D L U K U  

o raspodjeli rezultata 

 

Članak 1. 
 

                    Općina Berek na dan 31. 12. 2014. godine  ima iskazana stanja viškova 
odnosno  manjkova prihoda i primitaka: 

 
-  višak prihoda poslova ja u iz osu . ,  k  

-  manjak prihoda o nefinancijske imovine  u iznosu 540.553,91 kn 

 

 

                                                                Članak . 
 

                   Sredstva viška prihoda poslova ja pre ese a iz - u iznosu od 141.837,68 

uvećavaju se za višak prihoda poslova ja ostvare  u . godi i u iz osu od . ,  te 
ukupni višak prihoda poslova ja a . . . godi e iz osi . ,  k .  
                  Ukup i višak prihoda poslova ja u a juje se za iz os a jka prihoda od 
nefinancijske imovine ostvaren u 2014. u iznosu 540.553,91 kn, te se na 31.12.2014. 

evide tira ostvare i višak prihoda poslova ja u iz osu od . ,  k . 
 

Članak . 
 

                   Nako  pokriva ja a jka prihoda od efi a ijske i ovi e preostali višak prihoda 
poslova ja iz osi . ,  k , koristit će se u uduće  razdo lju za fi a ira je rashoda 
poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. 

 

Članak 4. 

 

                 Ova Odluka stupa a s agu os og da a od da a o jave u Služ e o  glas iku 
Opći e Berek. 

Predsjed ik Opći skog vijeća: 
                                                                                                         A tu  Dergić 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA BEREK 

         OPĆINSKO VIJEĆE BEREK 

                                                                                            

                                                                                                              

KLASA: 021-05/15-01/2   

URBROJ: 2123/02-01-15-1    

 

Berek, 17.03.2015.godine 

 

 Na temelju članka 31. Statuta općine Berek, Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 

sjednici od 17.03.2015. godine donosi 

 

 

Z a k l j u č a k 
O prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

 Općine Berek za 2014. godinu   

 

I.  

 

                   Općinsko vijeće Općine Berek prihvaća: 
 

- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Berek za 2014. godinu. 
 

                   Očevidnici Komunalca d.o.o. Garešnica, Unije nove d.o.o. Zagreb i Sirovine d.o.o. 
Bjelovar o količinama deponiranog otpada sastavni su dio ovog zaključka. 
 

II. 

 

                  Ovaj zaključak će biti objavljen u Službenom glasniku Općine Berek. 
 

 

 

                                                                                PREDSJEDNIK 

                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                   Antun Dergić, v.r. 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Berek (″Službeni vjesnik Općine Berek″ broj 1/13), 
Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj sjednici održanoj 17.03.2015.g. donosi 
 

O D L U K U 

o isplati potpore za osposobljavanje i rukovanje pesticidima i strojevima u poljoprivredi 

 

Članak 1. 
 

Općinsko vijeće Općine Berek donosi odluku o isplati potpore za rukovanje pesticidima i 
strojevima u poljoprivredi  za polaznike s prebivalištem na  području Općine Berek. Potpora će se 
isplatiti u visini novčanog iznosa od 100,00 kn po tečaju. 

 

Članak 2. 
 

Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Berek za 2015. godinu. 
 

Članak 3. 
 

 Tečaj će se održati u mjesnom domu u Bereku  18.03.2015 a trajati će 7 dana. 
 

 

Članak 4. 
 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provođenje odluke iz članka 1., a po 
nalogu općinskog načelnika.  
 

Članak 5. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ″Službenom vjesniku Općine 
Berek″ 

 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  B E R E K 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/01 

URBROJ: 2123/02-01-15-1 PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
U Bereku,17.03.2015. Antun Dergić 

 

 

 

 

 

 
  



21 

 

 

 

 

 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 O P Ć I N A  B E R E K  
 OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:  810-01/14-01/1 
URBROJ: 2123/02-01-14-1 
Berek, 17.03.2015. 
 
 
 Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 32. Statuta Općine Berek („Službeni 
glasnik Općine Berek“, broj 1/13),  Općinsko vijeće Općine Berek  na 11. sjednici 
održanoj dana  17.03..2015. godine usvojilo je  
 

 

ANALIZU 
o stanju sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Berek u 2014. godini 
 

UVOD 
 

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 
79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna, 
razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih 
snaga zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom 
području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i 
spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.  

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i  
spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i 
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju 
na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o 
ZIS).  

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne 
(regionalne)  

samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu 
potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U 
katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno 
zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o zis) 

Operativne snage sastoje se od: 
- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, 
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- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u          
  svojoj redovitoj djelatnosti, 
- zapovjedništava i postrojbi vatrogastva, 
- zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,  
- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj  
  djelatnosti. 
Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su: 
- fizičke i pravne osobe,  
- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave  
- središnja tijela državne uprave. 

U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne 
osobe i službe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim oblicima zaštite i 
spašavanja sa ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom. Osim tih 
subjekata, u aktivnosti zaštite i spašavanja prema potrebi uključuju se udruge i 
mobilizirani građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.  
 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE BEREK 
 

OPĆI DIO 
  

Za područje Općine Berek izrađen je  Plana zaštite i spašavanja  (KLASA: 810-
03/11-01/021 URBROJ: 2123/02-01/11-03) od 28.03.2011  i Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša katastrofa i velikih nesreća na 
području Općine Berek   (KLASA: 810-03/11-01/01;  URBROJ: 2123/02-01/11-04) od 
28.03.2011. 
Plan zaštite od požara za područje Općine Berek napravljen je i usvojen na sjednici 22. 
srpnja 2014.( KLASA: 810-01/14-01/08 ; URBROJ: 2123/02-01-14-2) 

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te članka 10. stavka 
1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 
44/08), Općinsko vijeće Općine  Berek donijelo je Rješenje o imenovanju stožera zaštite 
i spašavanja Općine Berek (KLASA: 810-01/13-01/01., URBROJ: 2123/02-01-13-1 od 
11. srpnja 2013. godine).  

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine  Berek po funkciji je i na temelju 
posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika. 
Po donošenju Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Berek, a 
temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja, Općinski načelnik donio je Plan pozivanja članova Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Berek (KLASA: 810-06/13-01/03., URBROJ: 2123/02-02-13-3 od 15. 
srpnja 2013. godine). 

U 2014. godini na području Općine  Berek zbog ekstremnih vremenskih prilika 
nekoliko puta su bile angažirane snage  VZ Berek kako bi se spriječilo uništavanje 
imovine naših mještana prilikom klizišta tla.  
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1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE 
BEREK- OPERATIVNE SNAGE 

 
1.1.      STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 
 Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 

stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i 
usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa 
zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, 
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Berek. 
 
 
1.2.     SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE  

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI  
 
Tijekom 2014. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se  

zaštitom i spašavanje bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u 
sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Berek, izuzev svoje redovne 
djelatnosti. 
 
1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA 
 
1.3.1. Vatrogasna zajednica Općine Berek 

 

Na području Općine Berek djeluje Vatrogasna zajednica Berek koja ima 2 DVD-a 
u svom sastavu. Glavna aktivnost VZO-a  Berek je represivna vatrogasna djelatnost. 
VZO Berek u 2014. godini broji cca 20 operativnih vatrogasaca s liječničkim uvjerenjem. 

U 2014. godini za potrebe financiranja vatrogasnih društava, odnosno za 
represivnu vatrogasnu djelatnost izdvojena su sredstva u iznosu 90.000,00 kn.  

 
1.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Garešnice 

 

 Općina Berek financira redovne vatrogasne djelatnosti na svom području 
Potpisnici Sporazuma su Javna vatrogasna postrojba Grada Garešnice i Općina Berek. 
JVP Grada Garešnice navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Berek 
(prilog 2.). 

 
1.3.3. Dobrovoljna vatrogasna društva  
 

 Analizom je utvrđeno da vatrogascima svih aktivnih DVD-a na području Općine 
nedostaje osnovna vatrogasna oprema koja je nužna da bi uopće smjeli sudjelovati u 
akcijama gašenja požara (odgovarajuća zaštitna odijela, kacige, rukavice, čizme i sl. 

 
 Što se ostalih aktivnosti Vatrogasne zajednice Berek tiče one su bile sljedeće : 

vježbanje, usavršavanje i vršenje pokaznih vježbi, redovno servisiranje vatrogasne 
opreme, nabava nove vatrogasne opreme, posjet drugim vatrogasnim društvima, aktivno 
sudjelovanje u radu Vatrogasne zajednice Berek. 
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1.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE  I DRUGE   

    OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 
 

  Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih 
osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i 
spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i 
ekoloških nesreća. 

 
1.4.1. Postrojba civilne zaštite 

 

 Sukladno Procjeni ugroženosti, ustrojena je Postrojba civilne  
zaštite na području Općine BEREK odnosno postrojbe opće namjene sa 45  članova,  
koji su navedeni  u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Berek (prilog 31.). 
 
1.4.2. Povjerenici civilne zaštite  
 

Sukladno Procjeni ugroženosti, za područje Općine Berek određeno je trinaest 
povjerenika civilne zaštite, koji su navedeni  u Prilozima Plana zaštite i spašavanja 
Općine Berek (prilog 16.). 

 
1.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I    

      SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI  
 

Određivane su operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i 
spašavanje na području Općine Berek s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju 
posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem 
bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i 
Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Berek . Pozivaju se, mobiliziraju i 
aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te 
uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravne osobe s područja Bjelovarsko-
bilogorske županije, koje su od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine 
Berek :  

 
1.   Javna vatrogasna postrojba Grada Garešnice  
2.   Gradsko društvo crvenog križa Garešnica 
3. Hrvatske gorska služba spašavanja- stanica Bjelovar   

Udruge i druge pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje na razini 
OpćineBerek: 

1. Vatrogasna zajednica Općine Berek, 
2. Lovačko društvo, 
3. Stožer zaštite i spašavanja Općine Berek, 
4. Postrojba civilne zaštite Općine  Berek, 
5. Povjerenici civilne zaštite Općine Berek, 
6. Ostale operativne snage iz planskih dokumenata zaštite i spašavanja Općine 

Berek. 
 
Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u Prilozima Plana 
zaštite i spašavanja Općine Berek. 
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2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE  BEREK- 
OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM 
(OSTALE GOTOVE SNAGE)  

 
Određene su  pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području 

Općine Berek, osim pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom 
djelatnošću, i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u 
sustavu zaštite i spašavanja. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu zaštite i 
spašavanja. Tim su se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s 
operativnim snagama, dostavili izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine 
Berek.   

 
2.1. Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje  
 

Sukladno Procjeni, određene su pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na 
području Općine Berek , a određene su i pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne 

timove za zaštitu i spašavanje.  
 

To su Udruge i druge pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje na razini 
Općine Berek:           

 
1.   Vatrogasna zajednica Općine Berek, 
2.   Lovačko društvo Berek, 

           3.   Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Zdravstvena ambulanta  Berek 
5.   Veterinarska ambulanta u Bereku. 
 
Dužnost je ovih pravnih osoba ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji 

će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Berek u slučaju 
katastrofa i velikih nesreća. 
 

2.2. Udruge građana   
 

            Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja su:. 
Hrvatski crveni križ - organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu 

funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve 
pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba.  

Za Crveni križ je u 2014. godini izdvojeno  11.000,00 kn.    
 
3.        OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
  
3.1. Edukacija građana 

 

Tijekom 2014. godine održana je smotra zaštite i spašavanja vezano uz edukaciju 
građana na temu zaštite i spašavanja. 

 
 3.2. Edukacija djece u školama  
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Tijekom 2014. godine provođena je edukacija školske djece na temu zaštite i 
spašavanja.   

 
3.3. Ostalo  

 

U Općini Berek se sustavno provode mjere deratizacije, te izdvajaju sredstva za 
veterinarske usluge na području općine.   

 
 
 
4.         ZAKLJUČAK  
 

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Berek predlaže se sljedeći zaključak: 

  Sustav zaštite i spašavanja Općine Berek u svojim je začecima. Stanje 
izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja je zadovoljavajuće, 
odnosno svi dokumenti su doneseni i usklađeni sa zakonskom regulativom.    

Uočeni problem sustava zaštite i spašavanja je nedostatna uvježbanost, 
povezanost, mobilnost i opremljenost operativnih snaga zaštite i spašavanja. Većina 
zadaća iz smjernica donesenih prethodnih godina nije se realizirala. Iz razloga vanjskih 
utjecaja kao što su otežana komunikacija s pojedinim pravnim subjektima i nedostatak 
volonterizma na području Općine, a što se tiče popunjavanja operativnih snaga CZ-a.  

Iz svega navedenog može se zaključiti da je, kako bi se sustav zaštite i 
spašavanja Općine Berek adekvatno osposobio za djelovanje, potrebno snage usmjeriti 
na obučavanje i opremanje istog. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područnim 
uredom Bjelovar, jednu stožernu vježbu godišnje, kao i uvježbavanje postrojbe i 
povjerenika civilne zaštite  

 
 
Opremanje operativnih snaga odvijat će se u skladu s planiranim proračunskim 

sredstvima. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEREK 
 

 

 
 PREDSJEDNIK 

       OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
  Antun Dergić 
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                REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                      OPĆINA BEREK 

                             NAČELNIK 

 

Klasa: 214-05/13-01/1 

Urbroj: 2110/02-01/13-01-1 

Berek, 25. ožujka 2013.      

       

         

  Načelnik Općine Berek na temelju čl. 26. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ RH 
broj: 106/99, 117/01, 96/03, 139/04 – proč. tekst, 174/04 i 38/09), i članka 45. Statuta Općine 
Berek („Službeni glasnik“ br. 02/09) dana 25. ožujka 2013. godine donosi 
 

 

O D L U K U 

o visini naknade  za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama  

dobrovoljnim vatrogascima na području Općine Berek  
 

 

Članak 1.   
   

Ovom Odlukom propisuju se visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade za dobrovoljne 
vatrogasce Vatrogasne zajednice Općine Berek za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama na 
području Općine Berek i to slijedećim redom:  

- Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji 

za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od Općine Berek ako je na 
njenom području obavljena vatrogasna intervencija. 

- Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji 

poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od četiri sata, imaju pravo na neradne sate u 

dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće 
za to vrijeme od Općine Berek ako je na njenom području obavljena vatrogasna 
intervencija. 

- Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnim 

intervencijama, imaju pravo na naknadu od Općine Berek ako je na njenom području 
obavljena vatrogasna intervencija. 

 

Članak 2.  
  

 Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji 

na području općine Berek za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće ukoliko to 
zatraži poslodavac. 
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Članak 3.  
 

 Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj 

intervenciji na području Općine Berek, imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 30,00 kuna po 

satu. 

  

Članak 4. 
 

Naknada iz članka 3. ove Odluke ne može biti manja od naknade za obavljanje poslova 
profesionalnog vatrogasca, a određuje se na temelju osnovne mjesečne plaće profesionalnog 
vatrogasca podijeljene sa brojem radnih sati u mjesecu i pomnožene sa brojem sati provedenih u 
vatrogasnoj intervenciji na području Općine Berek.  

Ukoliko je naknada iz članka 3. manja od naknade za obavljanje poslova profesionalnog 
vatrogasca, isplatit će im se naknada sukladno stavku 1. ovog članka.  

 

Članak 5. 
 

 Sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Berek, a isplaćuje 
ih Vatrogasna zajednica Općine Berek na temelju zapisnika o obavljenoj vatrogasnoj intervenciji.  

Radi ostvarivanja prava propisanih ovom Odlukom, dobrovoljni vatrogasci moraju 

priložiti ovjerenu potvrdu od nadležnog vatrogasnog zapovjednika sa slijedećim podatcima: 
 Ime i prezime te OIB, 

 Vrijeme provedeno na vatrogasnoj intervenciji, 

 Vrijeme izbivanja s radnog mjesta, 

 Naziv ili tvrtku poslodavca, 

 Područje na kojem se obavljala intervencija, 

 Potvrdu o nezaposlenosti (dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu). 
 

 

 

Članak 6. 
 

            Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku“  općine Berek. 
 

 

                                 NAČELNIK 
 

                         Mato Tonković 
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REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA BEREK 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

                   Na temelju članka 3.  Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01 i 96/03) i 
članka 30. Statuta općine Berek, Općinsko vijeće općine Berek na sjednici održanoj dana 
17.03.2015. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 
 

 

Članak 1. 
 

                  Prihvaća se Izvješće o trošenju sredstava DVD-a i Vatrogasne zajednice Općine 
Berek koja su doznačena iz Proračuna Općine Berek, a sukladno zakonskoj obvezi temeljem 
čl.45 Zakona o vatrogastvu. 
                   Predmetno izvješće je sastavni dio ove Odluke. 

 

 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Berek.  

 

 

Klasa: 214-01/15-01/ 

Urbroj: 2123/02-01-15- 

Berek, 17.03.2015. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEREK 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                                                   Antun Dergić 
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REPUBLIKA  HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BEREK 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

43232 Berek, Berek 77 

Telefon: 043/548-017-811, Fax: 043/548-030 

e-mail: berek@opcina.tcloud.hr 

 

 

 

Na temelju članka 32. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12.), na 

temelju članka 32. Statuta Općine Berek Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj sjednici 
održanoj dana 17. ožujka 2015. godine donijelo je 

 

ODLUKU 
O IZRADI STRTEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA  

OPĆINE BEREK ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE 

 

 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Berek donosi Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa za 
razdoblje od 2015 do 2020. godine. 

 

 

Članak 2. 
Strateškim razvojnim programom utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-

gospodarskom razvoju Općine Berek.   
 

 

Članak 3.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku“ Općine Berek.  
 

 

KLASA: 350-03/15-01/01 

URBROJ: 2123/02-01-15-01 

BEREK, 17. ožujka 2015. 
 

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK 

 

                                                                                                        Antun Dergić 
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