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Temeljem članka 35. i članka 219. 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, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak), a u vezi sa člankom 48. 

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), 

članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 

građevina („Narodne novine“, broj: 80/11) i članka 47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik 

Općine Berek“, broj:01/21), načelnik Općine Berek donosi  

 

O D L U K U 

o osnivanju prava služnosti u svrhu 

 izgradnje distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Šimljanica 

 

I. 

Općina Berek ovime osniva pravo služnosti u korist Komunalije Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i 

odvodnju, Sv. Andrije 14, 43240 Čazma, OIB: 80000408229, radi izgradnje distributivnog vodoopskrbnog 

cjevovoda u naselju Šimljanica na području Općine Berek, sukladno projektu izrađenom od Hidroregulacija 

d.o.o., V. Lisinskog 4b, 43000 Bjelovar, broj projekta: ZOP. VD-174/09 od lipnja 2010. godine, na slijedećim 

nekretninama: 

 k.č.br. 1669/4 „Put Hižišće“ , nerazvrstana cesta, k.o. Šimljana,  površine 8 197 m2 – površina 

služnosti iznosi 760,3 m2 

 k.č.br. 2118/2 „Put vinogradi“, nerazvrstana cesta, k.o. Šimljana, površine 14 394 m2 – površina 

služnosti iznosi 1 135,3 m2  

 k.č.br. 2132/1 „Put od 15. km do lipe“, nerazvrstana cesta, k.o. Šimljana, površine 22 984 m2 – 

površina služnosti iznosi 2,4 m2 

 k.č.br. 2156/1 “Put za Lug i Zdenčak“, nerazvrstana cesta, k.o. Šimljana, površine 4 345 m2 – 

površina služnosti iznosi 609,5 m2 

 k.č.br. 2157/2 „Put za Lug i Zdenčak“, nerazvrstana cesta, k.o. Šimljana, površine 6 395 m2  - 

površina služnosti iznosi 1 000,8 m2 

 k.č.br. 2157/3 „Put za Lug i Zdenčak“, nerazvrstana cesta, k.o. Šimljana površine 83 m2 – pravo 

služnosti iznosi 18,7 m2. 

 

Dalje se utvrđuje: 

 da je navedena nekretnina Javno dobro u općoj uporabi, kao neotuđivo vlasništvo Općine Berek, 

Berek 77, 43232 Berek, Hrvatska (Vlasnik), 

 da namjeravani zahvat u prostoru predstavlja infrastrukturnu građevinu, a investitor Komunalije 

Vodovod d.o.o. osobu javnog prava, u smislu Zakona o uređenju imovinskopravnih odnosa u svrhu 

izgradnje infrastrukturnih građevina. 
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II. 

Pravo služnosti na nekretninama iz točke I ove Odluke osniva: 

 se bez naknade, sukladno članku 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u 

svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj: 80/11) 

 se na neodređeno vrijeme i pod uvjetom da isto služi redovitoj uporabi za svrhu zbog koje 

je osnovano.  

III. 

O osnivanju prava služnosti iz točke 1. ove Odluke, Općina Berek i Komunalije Vodovod d.o.o. za 

vodoopskrbu i odvodnju, Sv. Andrije 14, 43240 Čazma, zaključit će Ugovor kojim će regulirati 

međusobna prava i obveze. 

IV. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Berek. 

V 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Berek“. 

KLASA: 361-01/21-01/01 
URBROJ: 2123/02-02-21-1 

 

          OPĆINSKI NAČELNIK 

                Mato Tonković 

 
 

Na temelju članka 8. Odluke o komunalnom redu na području Općine Berek ( „Službeni glasnik 

Općine Berek“, br. 05/2019) i članka 47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, 

br. 01/21) dana 28. lipnja 2021. godine načelnik Općine Berek donosi  

 

O D L U K U 
o davanju na korištenje i zakupu javnih površina u vlasništvu Općine Berek 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se: način korištenja, uvjeti i postupak davanja u zakup i ostalu uporabu 
javnih površina, način određivanja zakupnine, te nadzor odredbe u svezi s davanjem u zakup 
javnih površina u vlasništvu Općine Berek.  

 

Članak 2. 

Javna površina je svaka površina u vlasništvu Općine Berek čije je korištenje namijenjeno svima i 
pod jednakim uvjetima. 
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Članak 3. 

Javna površina daje se u zakup pravnim i fizičkim osobama za privremeni smještaj pokretnih 
naprava. 

Pokretne naprave su prenosivi objekti koji kad se postave na određenom mjestu služe za prodaju 
robe i obavljanje usluga (npr. štandovi, šatori, lunapark, klupe, ugostiteljske prikolice, pečenjare, 
automati, hladnjaci i dr). Pokretne naprave su i terase, kao dijelovi javne površine ili 
neizgrađenog građevinskog zemljišta na kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost. 

 

Članak 4. 

Iznos zakupa javne površine određuje se u iznosu od 50,00 kn po danu. 

 

Članak 5. 

Naplatu zakupa provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Berek ili pravna ili fizička osoba koju za 
to ovlasti načelnik Općine Berek. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine 
Berek“. 

KLASA: 363-01/21-03/01 

URBROJ: 2123/02-02-21-1 

 

Općinski načelnik 

Mato Tonković 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“ broj 01/21), općinski 

načelnik Općine Berek, donosi 

 

O D L U K U 

o nabavi školskih radnih bilježnica i likovnih mapa za osnovnoškolce sa područja Općine Berek za školsku 

godinu 2021./2022. 

Članak 1. 

 Općinski načelnik Općine Berek donosi odluku o nabavi školskih radnih bilježnica i likovnih 

mapa za osnovnoškolce sa područja Općine Berek za školsku godinu 2021./2022. 
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Članak 2. 

 Osnovnu školu na području Općine Berek pohađa ukupno 105 učenika. Od toga Osnovnu školu 

Berek pohađa 79 učenika te Osnovnu školu Trnovitički Popovac 26 učenika. 

Članak 3. 

 Postupak nabave će se provesti slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese 3 (tri) ponuditelja. 

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 danom donošenja. 

 Ova Odluka objavit će se na internetskoj adresi Općine Berek www.berek.hr i oglasnoj ploči 

Općine Berek. 

KLASA: 602-02/19-01/1 

URBROJ: 2123/02-02-21-1 

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK: 

        Mato Tonković 
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