REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEREK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2123/02-01-21-1
Berek, 24. veljače 2021. godine

ZAPISNIK
o radu 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Berek održane 24. veljače 2021. godine
(srijeda) u Bereku, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 18,00 sati.
Nazočni vijećnici: Zvonko Barilarić, Andrea Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka
Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marija Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević,
Davor Novak i Josip Marković.
Na sjednici su nazočni: Mato Tonković općinski načelnik, Ivana Cindrić pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek i predstavnici medija.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira da je na
sjednici nazočno svih 11 vijećnika te zahvaljuje na odazivu na sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red.
DNEVNI

R E D:
1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća,
2. Statut Općine Berek,
3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac
2020. godine
4. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Berek za 2019. i 2020. godinu,
5. Odluka o usvajanju Izvješća provedbi Plana gospodarenja otpado Općine
Berek za 2020. godinu,
6. Odluka o naknadama za rad članovima Općinskog vijeća, članovima radnih
tijela i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek te članovima
ostalih radnih tijela Općine Berek,
7. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Berek,
8. Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu,
9. Razno.

Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić daje dnevni red na usvajanje.
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Bez rasprave jednoglasno 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea
Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović,
Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak, Josip Marković) usvojen je dnevni red.
Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda.
AD.1. „Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća“
Predsjednik otvara raspravu o usvajanju zapisnika.
Bez rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea
Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović,
Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak, Josip Marković) usvojen je zapisnik sa 25.
sjednice održane 28. prosinca 2020. godine.
AD.2. „Statut Općine Berek“
Predsjednik općinskog vijeća, Tomislav Šunjić odsjeća kako je krajem prošle godine
došlo do izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te shodo tome mora
se i Statut Općine Berek prilagoditi zakonskoj obavezi.
Detaljnije o ovoj točci dnevnog reda pojasnit će pročelnica, gđica. Ivana Cindrić.
Pročelnica Ivana Cindrić: „Predsjednik vijeća je već dao određene smjernice zašto je
porebno napraviti određene izmjene u našem Statutu. Statut Općine Berek potrebno je
uskladiti sa zakonskim odredbama koje su stupile na snagu krajem prošle godine, a mi kao
Jedinica lokalne samouprave imamo rok od 60 dana da te nove odredbe primjenimo i u svom
Statutu. Promjene o kojima govorim su slijedeće. Broj vijećnika u općinskom vijeću Općine
Berek smanjuje se sa trenutnih 11, a novih 9, obzirom da se nalazimo rangu po broju
stanovnika između 1.000 i 2.500 stanovnika, nastavno na navedeno broj članova vijeća
smanjuje se za dva broja. Novost u Zakonu je i to da se ukida mjesto zamjenika općinskog
načelnika. Postoje još neke izmjene ali ove su najvažnije zato sam ih izdvojila.“
Načelnik Mato Tonković se javlja za riječ te navodi kako se još od prošlih
parlamentarnih izbora govorilo kako će se morati napraviti određene promjene u vidu baš tih
mjesta zamjenika gradonačelnika, zamjenika župana, ali i u malim općinama gdje su
zamjenici načelnika. Zamjenici načelnika su uglavnom volonteri bez ikakvih naknada, pa tako
i zamjenik općinskog načelnika, Vlado Krpan, ili su u nekim slučajevima te naknade bile vrlo
male. Dalje navodi kako je novost i to da u slučaju duže spriječenosti, načelnik općine može
imenovati za svog zamjenika jednog od članova općinskog vijeća kojega u tom mandatu, u te
4 godine može promijeniti nekim drugim od članova vijeća.
Predsjednik vijeća zahvaljuje na pojašnjenju te poziva vijećnike na raspravu.
Bez rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea
Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović,
Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak, Josip Marković) usvojen je
„Statut Općine Berek“
(„Statut Općine Berek“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio)
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AD.3. „Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac
2020. godine“
Predsjednik Općinskog vijeća podsjeća vijećnike kao je po Statutu načelnikova
obaveza da dva puta godiše izvijesti vijećnike o svom radu. Daje riječ načelniku Mati
Tonkoviću.
Mato Tonković: „Vidjeli ste i sami što smo sve radili: od započetih radova na uređenju
našeg doma u Bereku, kanalizacije u naselju Berek, a započeli su i radovi na izgradnji
Kulturnog centra, a unazad par dana započeli su i radovi na izgradnji vodovodne mreže u
Šimljanici. Konstantno se borimo sa uređenjem poljskih puteva, graba. U novog javnom
pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kandidirali smo javnu rasvjetu jer se
još u puno naših sela nalaze one stare lampe. Od društvenog djela, lijepo je i bitno
napomenuti da smo postali partneri Udruge zadovoljna žena iz Bjelovara, ali detaljnije o
cijelom projektu kasnije će Vam pojasniti vijećnica Senka Jambrišak koja će biti voditelj tog
projekta.“
Načelnik dodaje kako Općina Berek i u ovoj godini nastavlja sa projektom „Zaželi“, u
kojemu je posao dobilo 10 žena, od primjenih 13 zamolbi. Svaka žena vodit će brigu o 6
korisnika, što znači da će ukupno 60 korisnika imati određenu pomoć u kući kroz slijedećih
12 mjeseci. Početak rada je 01.03.2021.
Predsjednik vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike na raspravu.
Vijećnik Đuro Vadljević traži da se vijećnike upozna sa podatkom koje su žene
primljene u radni odnos prema tom programu.
Načelnik poimenice nabraja o kojim se ženama radi, te ih upoznaje sa informcijom
kako se od 7 žena iz prošle faze ovog projekta zaposlilo njih 6, te da je novih 4. Prednost su
imale one koje su prošle eduaciju za njegovateljicu.
Načelnik koristi priliku da ponovno kaže vijećnicima kako je općina dobila 25%
penala na projekat izgradnje ceste u Ruškovcu te da je to u konačnici iznosilo 1.200.000,00
kn. Općina je podigla i kratkoročni revolving kredit u iznosu od 2.500.000,00 kn kojemu je
rok dospijeća 10.03.2021, ali uza sve nedaće uspijet ćemo sve riješiti na vrijeme zahvaljujući
šumskom doprinosu koji je došao u pravo vrijeme i u iznosu većem od planiranog.
Nakon kraće rasprave sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea
Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović,
Tomislav Šunjić, Davor Novak, Josip Marković) usvojena je
„Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020.
godine“
(„Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020.
godine“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio)
AD.4. „Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Berek za 2019. i 2020. godinu“
Predsjedik vijeća Tomislav Šunjić poziva pročelnicu da pojasni podatke iz ove
Analize.
Pročelnica Ivana Cindrić pojašnjava: „Ovom analizom osvrnuli smo se na cjelokupni
rad sustava civilne zaštite, prvenstveno na Stožer civilne zaštite koji je u prošloj godini
ponovno aktiviran pojavom korona virusa, na čelu sa predsjednikom i zamjenikom općinskog
načenika, Krpan Vladom odradio zahtjevan posao. Cijeli sustav civilne zaštite čine i udruge
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građana kao što su nogometni klub, lovačko društvo, Komunalac Berek d.o.o. i Komunalac
d.o.o. Garešnica, Rotor d.o.o., Veterinarska ambulanta Sedlić. Svi su oni bitne karike u lancu
nazvanom sustav civilne zaštite, koje trebaju uvijek biti u pripravnosti kako bi cijeli sustav
funkcionirao najbolje što može.“
Pročelnica dalje navodi: „Što se tiče utroška financijskih sredstava, ona su nešto manja
od planiranih no to nije ništa čudno kad se uzme u obzir što nas je se snašlo tokom cijele
prošle godine. Ovom analizom podsjetili smo se ukratko što se sve radilo po pitanju civilne
zaštite na području naše Općine.“
Predsjednik vijeća, Tomislav Šunjić zahvaljuje na pojašjenju te poziva vijećnike na
raspravu.
Načelnik Mato Tonković samo se kratko osvrnuo i na događaje na Banovini te kako
određeni Stožeri nisu ni bili najbolje pripremljeni za djelovanje u takvim situacijama, dok su
vatrogasci, JVP i DVD bili ti koji su odradili najveći i najbitniji posao.
Predsjednik vijeća stavlja ovu točku devnog reda na glasovanje.
Bez rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea
Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović,
Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak, Josip Marković) usvojena je
„Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Berek za 2019. i 2020. godinu“
(„Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Berek za 2019. i 2020. godinu“ nalazi se u
privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio )
AD.5. „Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Berek za 2020. godinu“
Predsjednik općinskog vijeća daje riječ pročelnici.
Pročelnica Ivana Cindrić pojašnjava: „Plan iz privitka ove Odluke je sastavni dio i
obveza po Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U njemu je navedeno koliko je u
prošloj godini sakupljeno komunalnog miješanog otpada, koliko papira, plastike, metala i
stakla. Što se tiče same količine sakupljenog komunalnog otpada, analizom je utvrđeno da je
u 2020. godini u odnosu na 2019. sakupljeno manje otpada, a jedini razlog je to što je
osvještenost mještana za potrebu odvajanja otpada sve veća.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
Načelnik apelira na potrebu odvajanja otpada obzirom da će uskoro biti podijeljene i
kante za odvojeno prikupljanje otpada umjesto dosadašnjih vreća za papir i plastiku.
Vijećnica Senka Jambrišak podržava ovaj način odvajanja otpada, ali ujedno ukazuje
na problem na groblju u Bereku gdje se nalazi veliki kontejner u kojega ljudi odlažu sve samo
najmanje otpad sa groblja.
Načelnik Mato Tonković se uključuje u raspravu: „Poznat mi je taj problem, i znam da
taj kontejner ne koriste samo mještani naše općine nego i susjedne općine. Moguće rješenje za
ovaj problem je postavljanje rampe na ulazu na groblje ili postavljanje kamera ako bi se
moglo lakše dokazati počinjenu štetu osobi koja je to napravila, a samim time bi postojali i
dokazi za direktno sankcioniranje.“
Vijećnik Đuro Vadljević se javlja sa pitanjem: „Postoji li i dalje mogućnost
sufinanciranja odvoza komunalnog otpada za starije osobe?“
Načelnik Mato Tonković daje odgovor na postavljeno pitanje: „Da, sufinanciranje je
za sve starije osobe od 65 godina te samce, u omjeru 50:50, 50% iznosa plaća obveznik, a
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preostalih 50% plaća općina.“ Načelnik ujedno navodi problem što Komunalac d.o.o.
Garešnica, uporno tim ljudima, koji su ostvarili mogućnost sufinancirannja, i o tome su
obaviješteni, dostavlja cijeli iznos bez umanjenja te zato nastaje preplata koja se penje do
nekoliko stotina kuna, ali razliku nikada ne vrate, već zadrže za sebe.
Predsjednik općinskog vijeća, Tomislav Šunjić stavlja na glasovanje ovu točku
dnevnog reda.
Jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea Bilandžija,
Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav
Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak, Josip Marković) usvojena je
„Odluka o usvajanju Izvješća provedbi Plana gospodarenja otpado Općine
Berek za 2020. godinu“
(„Odluka o usvajanju Izvješća provedbi Plana gospodarenja otpado Općine Berek za
2020. godinu“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio )
AD.6. „Odluka o naknadama za rad članovima Općinskog vijeća, članovima radnih
tijela i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek te članovima ostalih
radnih tijela Općine Berek“
Predsjednik vijeća iščitava iz Odluke kako je visina naknade 200,00 kn.
Pročelnica se javlja za riječ: „ Važno je napomenuti da se iznos naknade ne mijenja te
da je ključna riječ u nazivu ove Odluke, a odnosi se na „članove ostalih radnih tijela Općine
Berek“. To se prvenstveno odnosi na Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih
nepogoda. Ovo Povjerenstvo se ne sastaje često, ali ove godine se već moralo sastati uslijed
nastalih šteta izazvanih potresom. Samim time članovi ovog Povjerenstva moraju obići sve
prijavljenje objekte, nasade, ceste, sve ono što je pretrpjelo neku od nepogoda, a za to utroše
puno svog vremena, volje i uz sve to koriste i svoje vozilo. Zato smatram da i oni uvelike
zaslužuju ovu naknadu za svoj rad, koja i nije tako velika.“
Tomislav Šunjić, predsjednik vijeća obraća se vijećnicima uz obrazloženje kako su se
sa novim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi smanjile i naknade za
vijećnike uzimajući u obzir veličinu općine. Mnoge općine su imale šarolike naknade i u
raznim iznosima, sada su se javila ograničenja pa tako općine koje imaju npr 3.000
stanovnika, mogu svojim vijećnicima isplatiti bruto iznos do 6.000,00 kn po članu. Samim
time općine ne mogu više donositi odluke o naknadama koje se kose sa Zakonom. Također
navodi da se slaže sa pojašnjenjem pročelnice kako i ljudi koji rade u npr. Povjerenstvu za
procjenu štete i hodaju po poljima, voćnjacima i tako cijeli dan, zaslužuju dobiti naknadu koja
je simbolična.
Predsjednik vijeća stavlja na glasovanje ovu Odluku.
Jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea Bilandžija,
Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav
Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak, Josip Marković) usvojena je
„Odluka o naknadama za rad članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela i
djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek te članovima ostalih radnih tijela
Općine Berek“
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(„Odluka o naknadama za rad članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela i
djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek te članovima ostalih radnih tijela
Općine Berek“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio )
AD.7. „Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Berek“
Predsjednik vijeća poziva pročelnicu da dodatno pojasni ovaj prijedlog Odluke.
Pročelnica: „Vijeće općine Berek usvojilo je ovu Odluku u srpnju 2019. godine, ali je
ona sada modificirana te pobliže prilagođena stvarnom stanju u Općini Berek. U toj Odluci
bilo je navedeno kako se od uslužnih komunalnh djelatnosti obavljaju i usluge tržnice na
malo, što nikako nije primjenjivo na nas jer naš stočni sajam nije tržnica na malo te je zbog
toga taj navod izuzet iz Odluke. Nadalje, od komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja bili
su navedeni i veterinarsko-higijeničarski poslovi, ali to nije bilo u sladu sa onim što to
zapravo znači. A to znači da bi Općina trebala imati sklopljen Ugovor sa nekom
veterinarskom ambulantom koja je po zakonu ovlaštena za hvatanje i zbrinjavanje pasa i
mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih životinja sa javnih površina. Obzirom da općina
nema sklopljen takav Ugovor sa nekom veterinarskom ambulantom, veterinarskohigijeničarski poslovi moraju se izuzeti iz Odluke o komunalnim djelatnostima.“
Pročelnica dodatno pojašnjava koje se sve komunalne djelatnosti obavljaju u Općini
Berek i koji poslovi pod koju djelatnost spadaju.
Predsjednik općinskog vijeća zahvaljuje pročelnici da detaljnom pojašnjenju te otvara
raspravu po ovoj točci dnevnog reda
Načelnik Mato Tonković se javlja za riječ: „Općina Berek će morati provesti nabavu
za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova jer je problem napuštenih pasa i mačaka
sve veći, a mi nismo u mogućnosti obavljati takve poslove. To su veliki troškovi, ali morat
ćemo iznaći sredstva i za taj dio.“ Načelnik prezentira odličnu suradnju sa Veterinarskom
ambulantom Sedlić koja je uspješno rješavala i druge probleme iz njihove domene te dalje
dodaje: „postojala je inicijativa Općine Šandrovac za izgradnjom prihvatilišta za prihvat pasa
i mačaka sa područja svih općina naše županije, ali je taj projekat propao iz meni nepoznatog
razloga. Jedino prihvatilište za sada postoji samo u Općini Severin.“
Predsjednik vijeća, g. Šunjić zahvaljuje načelniku. Obzirom da se nitko više ne javlja
za riječ, ovu odluku daje na glasovanje.
Jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea Bilandžija,
Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav
Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak, Josip Marković) usvojena je
„Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Berek“
(„Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Berek“ nalazi se u privitku
zapisnika i čini njegov sastavni dio )
AD.8. „Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu“
Predsjednik vijeća, g. Šunjić daje riječ pročelnici.
Pročelnica Ivana Cindrić navodi kako se do velike većine obveznika sa ovog popisa iz
Odluke ne može ni doći jer nisu među živima, a nasljednika nema ili se do njih uopće ne
može doprijeti, u nekim slučajevima je nastala zakonska zastara na koju su se neki i pozvali. „
Na popisu se nalaze i korisnici socijalne skrbi od kojih definitivno nemamo mogućnost
naplatiti se, ili se radi o kućama koje ničemu ne služe tj. nisu za stanovanje već bi bilo
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najbolje srušiti ih, osim ako se i same ne sruše zbog starosti i dotrajalosti. Takve kuće bi bilo
najbolje odjaviti ali to vlasnici ne naprave, a dug samo raste i ne žele ga plaćati. Sigurna sam
da su Vam obveznici sa popisa poznati i da su Vam poznate i njihove životne situacije. Mi
smo pokušali više puta doći do nekih osoba slanjem opomena, raznih obavijesti, ali bi nam se
uvijek vratile uz napomenu da je primatelj odselio ili da je adresa nepoznata ili da jednostavno
nije želio preuzeti pošiljku“, pojašnjava pročelnica.
Predsjednik vijeća zahvaljuje pročelnici na pojašnjenju te napominje još jednom da se
uglavnom radi o korisnicima socijalne skri te da je ukupan dug u iznosu 9.562,91 kn koji se
vuče godinama i nemoguće ga je naplatiti.
Vijećnik Đuro Vadljević postavlja pitanje: „Zašto se korisnicima socijalne skrbi ne
pošalje ovrha? Dobivaju određenu naknadu što znači da imaju primanja, a njihovi iznosi
dugovanja nisu veliki!“
Pročelnica odgovara na postavljeno pitanje: „Ti korisnici socijalne skrbi su već
blokirani od raznih institucija, a kada bi im i mi poslali zahtjev za ovrhu na FINA-u, bili bi
petnaesti u redu za naplatu svojih potraživanja, a to znači da se nikad ne bi ni naplatili, a dug
bi samo bio sve veći i time ne bi postigli ništa.“
Načelnik Mato Tonković zajedno sa vijećnicima prolazi redom po popisu te
diskutiraju o kojim se obveznicima točno radi, koje su njihove situacije i zašto se nalaze na
ovom popisu.
Vijećnik Davor Novak javlja se za riječ te postavlja pitanje: „Kada nastaje zastara za
komunalnu naknadu tj nakon koliko godina?“
Pročelnica daje odgovor na postavljeno pitanje: „Prema Zakonu o obveznim
odnosima, zastara za komunalnu naknadu kao povremeno javno danavanje nastaje nakon 3
godine, a taj rok počinje teći prvog idućeg dana naon roka dosijeća navedenog na računu.“
Predsjednik vijeća stavlja na glasovanje ovu Odluku.
Jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea Bilandžija,
Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav
Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak, Josip Marković) usvojena je
„Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu“
(„Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu“ nalazi se u privitku zapisnika i čini
njegov sastavni dio )
AD.9. „Razno“
Vijećnik Davor Novak traži odgovor na pitanje zašto su ulazna vrata općine
zaključana, a poznato je da poštanski ured koji se nalazi u prizemlju zgrade općine Berek
nema svoj sanitarni čvor i djelatnici poštanskog ureda ne mogu koristiti toalet, niti doći do
vode niti se poslužiti sredstvima za čišćenje? Smatra kako bi kopija ključa ulaznih vrata
riješila nastali problem.
Načelnik Mato Tonković daje odgovor: „Sve općine su organizirale svoj rad na način
da ne rade direktno sa strankama kako bi se smanjio broj zaraženih i nepotrebnih kretnji jer se
većina slučajeva može riješiti elektronski ili pozivom i nema potrebe da stranke dolaze za
svaku sitnicu i u vrijeme ove pandemije. Što se tiče ključa, on je najmanji problem, ali se
nama nije nitko obratio po tom pitanju, pa ni tvoja kćer koja radi u tom poštanskom uredu, ali
da je, kopiju ključa dobila bi odmah.“
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Vodi se rasprava po pitanju kvara na javnoj rasvjeti u dijelu naselja Berek te je
ustanovljeno da će kvar biti riješen u vrlo kratkom roku.
Načelnik poziva vijećnicu Senku Jambrišak da prezentira rad Udruge zadovoljna žena
i spomenuti projekt koji uskoro kreće u našoj općini.
Senka Jambrišak pojašnjava: „Projekt Udruge zadovoljna žena iz Bjelovara prošao je
pri Ministarstvu rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike, vrijednost projekta je
90.000,00 kn te će se provoditi 2 godine. Da bi projekt prošao, uvjet je bio da je mjesto
provedbe ruralno područje, a općina Berek kao partner zadovoljila je sve uvjete. Projekt je
zamišljen na način da se potakne žene starosti 50+ da se uključe u ovaj projekat, da se
razonode, da steknu nova viđenja, nova poznanstva, da se ne zatvore u sebe. U provedbu
projekta su dobro došle sve žene, ali i muškarci kako sa područja naše općine tako i iz
susjednih općina jer smo mi jedina Općina u našem krugu koja će nuditi ovako društveno
koristan projekt. Aktivnosti koje će se provoditi su šivanje, vezenje, slikanje, sportske
aktivnoti, a za muškarce bi to bio šah, kartanje ali i sve ostalo za što bi se iskazao interes.“
Svi vijećnici su podržali ovaj projekat čiju će provedbu radu posjetiti.
Vijećnik Zvonko Barilarić ukazuje na problem na groblju u Gornjoj Garešnici.
„Klesari rade nered na groblju i uništavaju druge spomenike, voze se svojim kamionima po
stazama koje su ne tako davno i asfaltirane i nisu namjenjene za njihove radove (miješanje
betona na stazama) bez da očiste iza sebe. Potrebno je na ulazu staze staviti rampu kako ne bi
mogli kamionima skroz do vrha groblja te kako bi se na taj način spriječila pojava još veće
štete od ove koju su već napravili“, dodaje Zvonko Barilarić.
Načelnik Mato Tonković obećaje da će se traženo izvršiti tj postaviti rampa na ulazu
staze.
Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Šunjić zahvaljuje se svima na odazivu te
upoznaje vijećnike sa potrebom sazivanja još jedne sjednice općinskog vijeća prije njegovog
raspuštanja uoči raspisivanja lokalnih izbora.
Sjednica zaključena u 19:47 sati.

ZAPISNIČAR:
VIJEĆA:
Ivana Cindrić, mag.oec.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG

Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ.
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