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 Na temelju članka 6.  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine Berek 

(„Službeni glasnik Općine Berek“ broj 05/19), članka 47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine 

Berek“ broj 01/21),  Općinski načelnik donosi 

 

 

  O D L U K U  

o početku postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za zgradu javne i društvene 

namjene dječjeg vrtića u općini Berek 

 

                                                 

Članak 1. 

 Podaci o naručitelju: 

 Naziv, sjedište i adresa: Općina Berek, Berek 77, 43 232 Berek 
 OIB: 43345188266 

 

Članak 2.  

 Predmet nabave je „Izrada projektne dokumentacije za zgradu javne i društvene namjene dječjeg 

vrtića u općini Berek“. 

 

Članak 3. 

 Procijenjena vrijednost radova iznosi 150.000,00 kn (bez PDV-a).  

 

Članak 4. 

 Izvor – Proračun Općine Berek; 3237 – Intelektualne i ostale usluge; A 100301.         

                                                 

Članak 5. 

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

subjekta.  

                           

Članak 6. 
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 Odgovorna osoba Naručitelja je općinski načelnik Mato Tonković. 

 

Članak 7. 

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

Berek“ i na internetskoj stranici Općine Berek www.berek.hr . 

 

KLASA: 361-01/21-01/02                                                                                                                  

URBROJ: 2123/02-02-21-1                        

                                                                                Općinski načelnik: 

                                                                              Mato Tonković 

 

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik 

Općine Berek“ broj 05/19) i članka 47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“ broj 01/21), 

Općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka jednostavne nabave za „Izradu projektne 

dokumentacije za zgradu javne i društvene namjene dječjeg vrtića u općini Berek“ 

 

 

Članak 1. 

 Osniva se Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave za „Izradu projektne 

dokumentacije za zgradu javne i društvene namjene dječjeg vrtića u općini Berek“ (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

 

 U Povjerenstvo se imenuju: 

 Ivana Cindrić, voditelj povjerenstva 

 Mira Cindrić, član  

 Željka Šoštarić, član.  
 

Članak 2. 

 Zadaće Povjerenstva su: 

- priprema postupka nabave (dokumentacija, projektni zadatak, prilozi pozivu i dr.) 
- provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavu ponuda, otvaranje ponuda, pregled i 

ocjena ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda), 
- prijedlog o načinu završetka postupka nabave (prijedlog za donošenje odluke o odabiru ili odluke 

o poništenju postupka javne nabave). 

http://www.berek.hr/
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 Povjerenstvo je u svom radu dužno postupati sukladno propisima i pravilima struke i u interesu 

Općine Berek. 

 

Članak 3. 

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

Berek i na internetskoj stranici Općine Berek www.berek.hr .  

KLASA: 361-01/21-01/02 

URBROJ: 2123/02-02-21-2 

                                                             

Općinski načelnik 

 Mato Tonković 

Temeljem članka 47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, broj 01/21), a na temelju 

Poziva za dostavu ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za Izradu projektne dokumentacije za zgradu 

javne i društvene namjene dječjeg vrtića u općini Berek od 27. kolovoza 2021. i zapisnika Povjerenstva za 

provođenje postupka jednostavne nabave od 06. rujna 2021., Općinski načelnik dana 06. rujna 2021. godine 

donosi 

 

 

  O D L U K U  

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za Izradu projektne dokumentacije za zgradu javne i društvene 

namjene dječjeg vrtića u općini Berek 

 

 

Članak 1. 

 Javni naručitelj je Općina Berek, Berek 77, 43232 Berek, OIB: 43345188266. 

 

Članak 2. 

 Predmet nabave je Izrada projektne dokumentacije za zgradu javne i društvene namjene dječjeg 

vrtića u općini Berek 

  

Članak 3. 

 U postupku prikupljanja ponuda za Izradu projektne dokumentacije za zgradu javne i društvene 

namjene dječjeg vrtića u općini Berek pristigle su 2 (dvije) ponude ponuditelja: 

 

1) Ponuda ponuditelja B-PROJEKT d.o.o., za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Tr. Markovac, Trojstvena 
ulica 15, 43000 Bjelovar. Ponuda  je pravovaljana i sadrži tražene dokumente po Pozivu za dostavu 
ponuda. Ponuda je na iznos 148.900,00 kn bez PDV-a tj. 186.125,00 kn s PDV-om. 

http://www.berek.hr/
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2) Ponuda ponuditelja „ARTING“ d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor, J.J. Strossmayera 4, 43000 
Bjelovar. Ponuda nije pravovaljana zbog zastarjele Potvrde Porezne Uprave. Ponuda ni cjenovno 
nije prihvatljiva jer je na iznos od 149.990,00 kn bez PDV-a tj. 187.487,50 kn s PDV-om. 

 

Članak 4. 

 Kao najpovoljnija i jedina potpuna ponuda za Izradu projektne dokumentacije za zgradu javne i 

društvene namjene dječjeg vrtića u općini Berek, odabire se ponuda ponuditelja B-PROJEKT d.o.o., za 

graditeljstvo, trgovinu i usluge, Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, 43000 Bjelovar u iznosu 186.125,00 kn (s 

PDV-om). 

 

 S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor. 

 

Članak 5. 

 

 Ova Odluka dostavit će se svim ponuditeljima te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Berek, 

a stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 361-01/21-01/02 

URBROJ: 2123/02-02-21-11 

Općinski načelnik:  

     Mato Tonković 

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne 

novine broj 147/14, 123/17 i 118/ 18), članka 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja i 

upravljanja razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne novine, 123/17) te članka 47. Statuta Općine 

Berek(„Službeni glasnik Općine Berek“, broj 01/21), načelnik Općine Berek donosi 

 

 

ODLUKU 

o ovlaštenju za izradu Provedbenog programa grada Općine Berek za mandatno 

razdoblje 2021.-2025. godine 

 

 

Članak 1. 

Ovlašćuje se Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, regionalni 

koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, za pružanje stručne pomoći i obavljanje poslova 

nadzora i koordinacije tijekom postupka izrade Provedbenog programa Općine Berek. 
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Članak 2. 

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

Berek. 

KLASA: 022-06/21-03/01 

URBROJ: 2123/02-02-21-1 

 

Načelnik Općine Berek 

             Mato Tonković 

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine 

broj 147/14, 123/17 i 118/ 18), članka 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja 

razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne novine, 123/17), članka 2. stavka 1. točka 9. Uredbe o 

smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja za jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, 89/2018.) te članka 47. Statuta Općine 

Berek(„Službeni glasnik Općine Berek“, broj 01/21), načelnik općine Berek donosi 

 

 

ODLUKU 

o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Berek za mandatno 

razdoblje 2021. – 2025. godine 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom se pokreće postupak izrade Provedbenog programa Općine Berek za mandatno 

razdoblje 2021. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program). 

 

Članak 2. 

 Provedbeni program opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz hijerarhijski viših 

akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinicu lokalne područne 

(regionalne) samouprave. Elementi koji će biti sadržani u provedbenom programu služe za praćenje 

rezultata i ocjenu djelotvornosti mjera u okviru postavljenih ciljeva. Svaka mjera mora biti povezana sa 

aktivnošću u proračunu. 

 

Članak 3. 

Provedbenim programom će se unaprijediti poslovno okruženje, infrastruktura, daljnji rast 

gospodarstva te uravnotežen razvoj Općine Berek učinkovitim korištenjem resursa sukladno načelu 

partnerstva. 
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Članak 4. 

Sukladno odredbama Zakona o strateškom planiranju i upravljanjem razvoja Republike Hrvatske 

informirati će se javnost o pokretanju postupka izrade objavom na službenoj internet stranicama 

Općine Berek, www.berek.hr . 

 

Članak 5. 

Ova odluka na snagu stupa danom donošenjem i objavit će se u Službenom glasniku Općine Berek. 

KLASA: 022-06/21-03/01 

URBROJ: 2123/02-02-21-2 

 

Načelnik Općine Berek 

             Mato Tonković 

 

 

 

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., 40. i 42. 

Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, broj 01/21), a na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, 

Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 2. sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine donosi 

O  D  L  U  K  U  

o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

I. 

 U Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Berek izabiru se: 

 

1. VLADO KRPAN  -  za predsjednika 
2. TOMISLAV ŠUNJIĆ -  za člana 
3. SENKA JAMBRIŠAK - za člana. 

 

II. 

 Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Berek stalno je radno tijelo 

koje:  

 predlaže Statut Općine i Poslovnik općinskog vijeća, 

 predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika općinskog vijeća, 

http://www.berek.hr/
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 razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi općinsko vijeće u pogledu 
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i 
o tome daje mišljene i prijedloge općinskom vijeću, 

 obavlja i druge poslove određene ovim Statutom. 
 

III. 

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

KLASA: 021-05/21-04/01 

URBROJ: 2123/02-01-21-6  

                                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća                        
             Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

 

 
 Na temelju članka 30. Statuta općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, broj 01/21), 

Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 2. sjednici  održanoj 14. rujna 2021. godine donosi 

 

ODLUKU  

o usvajanju Izvješća o radu načelnika 

za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine  

 

    Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Berek usvaja Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 

2021. godine, koje je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Berek“. 

KLASA: 021-05/21-04/01 

URBROJ: 2123/02-01-21-7 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                     Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

 
 

 

 Na temelju članka 30. Statuta općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“ broj 01/21), 

Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 2. sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine donosi 
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ODLUKU 

o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima Vatrogasne zajednice 

Općine Berek za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Berek usvaja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima 

Vatrogasne zajednice Općine Berek za 2020. godinu. 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Berek“. 

KLASA: 021-05/21-04/01 

URBROJ: 2123/02-01-21-7 

 

                                                                                 PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                     Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

 
Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 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 1/21), Općinsko vijeće 

Općine Berek na 2. sjednici održanoj dana 14. rujna 2021. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o prodaji zemljišta k.č.br.  779/1, 780/1, 780/2 k.o. Ruškovac 

u vlasništvu Općine Berek 

 

Članak 1. 

Općina Berek pristupit će prodaji nekretnina (građevinskog i poljoprivrednog zemljišta) koje čine 

jednu cjelinu: 

PODACI IZ Z.K. PODACI IZ KATASTRA 

z.k.ul. k.o. k.č.br. površina 

(čhv) 

posjedovni list 

br. 

k.o. k.č.br. površina 

(m2) 

390 Ruškovac 779/1 723 278 Ruškovac 779/1 2600 
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780/1 

780/2 

1053 

640 

780/1 

780/2 

3787 

2302 

  ukupno 2416   ukupno 8689 

 

Članak 2. 

Zemljišta te početna cijena zemljišta iz članka 1. ove Odluke prodat će se sukladno odredbama 

Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Berek. 

 

Članak 3. 

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

KLASA: 944-18/21-01/01 

URBROJ: 2123/02-01-21-3 

 

                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                     Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Berek (“Službeni glasnik Općine Berek” broj 01/21), Općinsko vijeće 

Općine Berek, na svojoj 2. sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o otpisu dospjelih potraživanja za komunalnu naknadu 

 

Članak 1. 

 

 Na temelju uvida u poslovnu dokumentaciju, Općinsko vijeće odobrava otpis dospjelih, a 

nenaplaćenih potraživanja s osnova komunalne naknade za obveznike kako slijedi:  

 

- Jukić Miroslav, Berek br. 247 a, šifra objekta: 7183, kuća ruševna, otpis potraživanja za ranije 
godine (zastara)  u iznosu od 423,04 kn i odjava objekta; 

- Kohek Dubravko, Podgarić br. 10, šifra objekta: 5180, kuća ruševna, otpis potraživanja za ranije 
godine (zastara) u iznosu od 787,04kn i odjava objekta; 

- Karanović Mihajlo, Podgarić br. 101, šifra objekta: 7485, vlasnik odselio u Srbiju, adresa 
nepoznata, otpis potraživanja za ranije godine (zastara) u iznosu od 1.028,16 kn i odjava objekta; 
 

Ukupno za stornirati:   2.238,24 kune 
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Članak 2. 

 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Berek za provedbu ove Odluke, na način da provede 

odgovarajuća knjiženja storniranja duga do 15.10.2021. godine.    

 

Članak 3. 

 

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

        KLASA: 363-03/21-01/01 

 URBROJ: 2123/02-01-21-4 

 

                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

               Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

 

Na temelju članka 3., 4. stavka 1., podstavka 6.  Zakona o plaćama u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, br. 28/10), te članka 30. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine 

Berek“ broj 01/21), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Berek na 2. sjednici održanoj 

14. rujna 2021. godine donosi  

 

ODLUKU 

 o plaći općinskog načelnika  

  

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se koeficijent i osnovica za obračun plaće općinskog načelnika Općine Berek 

Članak 2. 

Plaću općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 

navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 

Članak 3. 

Osnovicu za obračun plaće iz članka 2. ove Odluke, čini osnovica u iznosu od 3.890,00 kuna bruto, prema 

Odluci o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 151/2014) Vlade 

Republike Hrvatske 

 

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 2,934. 

 

Članak 4. 
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Pojedinačna rješenja o visini plaće općinskog načelnika utvrđene prema odredbama ove Odluke, donosi 

pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek. 

 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 

od 30 dana od dana dostave tog rješenja. 

 

Članak 5. 

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

KLASA: 120-01/21-01/02 

URBROJ: 2123/02-01-21-1 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                          Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 
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1.   Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izradu projektne 

dokumentacije za zgradu javne i društvene namjene dječjeg vrtića u općini 

Berek

2 

2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka 

jednostavne nabave za „Izradu projektne dokumentacije za zgradu javne i 

društvene namjene dječjeg vrtića u općini Berek“ 

3 

3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za Izradu projektne 

dokumentacije za zgradu javne i društvene namjene dječjeg vrtića u općini 

Berek 

4 

4. Odluka o ovlaštenju za izradu Provedbenog programa grada Općine Berek 

za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

5 

 

5. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine 

Berek za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine 

 

6 

6. OdlOdluka  o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

7 

7.  Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 

2021. godine  

 

8 

8. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima 

Vatrogasne zajednice Općine Berek za 2020. godinu 

 

9 

9. Odluka o prodaji zemljišta k.č.br.  779/1, 780/1, 780/2 k.o. Ruškovac 

u vlasništvu Općine Berek 

 

9 

10. Odluka o otpisu dospjelih potraživanja za komunalnu naknadu 

 

10 

11. Odluka  o plaći općinskog načelnika  

 

11 


