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        REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                     OPĆINA BEREK 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  021-05/21-01/02                                                            

URBROJ: 2123/02-01-21-2       

Berek, 25. ožujka 2021. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 o radu 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Berek održane 25. ožujka 2021. godine 

(četvrtak) u Podgariću, na lokaciji Vile Garić, Podgarić 6A, koja je započela sa radom u 18,00 

sati.  

 

 Nazočni vijećnici: Zvonko Barilarić, Andrea Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka 

Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević i 

Davor Novak (10). 

 Na sjednici nije nazočan samo vijećnik Josip Marković. 

 

 Na sjednici su nazočni i 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 10 vijećnika te zahvaljuje na odazivu na sjednicu. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red. 

 

D N E V N I    R E D: 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice općinskog vijeća, 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2020. godinu, 

3. Odluka o  raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Berek  za  2020. godinu, 

4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu, 

5. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2020. godinu, 

6. Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, 

7. Odluka o usvajanju o Izvješća o utrošku sredstva od prihoda od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2020. godinu, 

8. Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa 

za 2020. godinu, 

9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek, 

10. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek za 2021. godinu 
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Dopuna dnevnog reda: 

11. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Berek. 

12. Razno 

 

 Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić daje dnevni red na usvajanje. 

 Bez rasprave jednoglasno, sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojen je dnevni red.   

 

 Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda. 

 

 

AD.1. „Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća“ 

 Predsjednik otvara raspravu o usvajanju zapisnika.  

  

Bez rasprave jednoglasno sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojen je zapisnik sa 26. sjednice održane 

24. veljače 2021. godine.  

 

 

AD.2.  „Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2020. godinu“ 

 

 Predsjednik općinskog vijeća, otvara raspravu i poziva vijećnike na raspravu. 

 Bez rasprave jednoglasno sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojen je  

„Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2020. godinu“ 

(„Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2020. godinu“ nalazi se u privitku 

zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD.3.  „Odluka o  raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Berek  za  2020. godinu“ 

 

          

 Bez rasprave jednoglasno sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojena je 

 

„Odluka o  raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Berek  za  2020. godinu“ 

(„Odluka o  raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Berek  za  2020. godinu“ nalazi se u 

privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD.4.  „Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, podsjeća sve prisutne vijećnike kako je ova Odluka 

nastavak tj. prilog Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Berek za 2020. godinu, 
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iz koju ide i Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2020.godinu.  

 

Bez rasprave jednoglasno sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojena je  

 

  „Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu“ 

 („Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 

 

AD.5.  „Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2020. godinu“ 

 

Predsjednik vijeća pojašnjava kako je i uz ovaj prijedlog Odluke priloženo Izvješće o 

izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, te 

kako je u njemu detaljno obrazloženo koja su sredstva planirana, a koja su stvarno utrošena u 

modernizaciju nerazvrstanih cesta. 

 

Vijećnica Senka Jambrišak skreće pozornost na to kako u ovom mandatu općinskog 

vijeća nije svečano otvorena niti jedna cesta, na što se načelnik nadovezuje i podsjeća kako 

nije bilo prilike obzirom na nastalu situaciju sa pojavom virusa COVID-19. 

 

 

Bez rasprave jednoglasno sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojena je 

 

„Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2020. godinu“ 

(„Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2020. godinu“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov 

sastavni dio ) 

 

 

AD.6.  „Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu“ 

 

 Predsjednik općinskog vijeća, otvara raspravu i poziva vijećnike na raspravu. 

 

 Bez rasprave jednoglasno sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojena je 

 

„Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2020. godinu“ 

(„Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2020. godinu“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 
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AD.7.  „Odluka o usvajanju o Izvješća o utrošku sredstva od prihoda od prodaje i 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2020. godinu“ 

 Predsjednik općinskog vijeća, otvara raspravu i poziva vijećnike na raspravu. 

 

Bez rasprave jednoglasno sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojena je 

 

„Odluka o usvajanju o Izvješća o utrošku sredstva od prihoda od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2020. godinu“ 

(„Odluka o usvajanju o Izvješća o utrošku sredstva od prihoda od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2020. godinu“ nalazi se u 

privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 

 

AD.8.  „Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog 

doprinosa za 2020. godinu“ 

 

 Predsjednik općinskog vijeća, Tomislav Šunjić pojašnjava kako su se sredstva iz ovog 

Izvješća iz privitka Odluke namjenski trošila i to za Izgradnju nerazvrstane ceste Gornja 

Garešnica – Veliki Prokop II faza, zatim na iznošenje i odvoz smeća te za sufinanciranje 

izgradnje kanalizacije u Bereku. 

 Predsjednik općinskog vijeća, otvara raspravu i poziva vijećnike na raspravu. 

Predsjednik vijeća stavlja na glasovanje ovu Odluku. 

 

 Bez rasprave jednoglasno sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojena je 

 

„Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za 

2020. godinu“ 

(„Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za 2020. 

godinu“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 

 

AD.9.  „Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek“ 

 

 Predsjednik općinskog vijeća, Tomislav Šunjić, daje riječ pročelnici koja će pojasniti 

ovaj prijedlog Odluke. 

 Pročelnica Ivana Cindrić pojašnjava: „Ovim prijedlogom Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek definirano je ustrojstvo i djelokrug 

rada jedinstvenog upravnog odjela, detaljan opis poslova iz samoupravnog djelokruga Općine 

Berek, organizacija i način rada, odgovornost za obavljanje poslova kao i druga pitanja važna 

za rad JUO. Ova odluka morala je biti usklađena sa novim zakonskim odredbama i Statutom 

Općine Berek, ali i zbog toga što prethodna Odluka iz 2010. godine nije bila dobro 

koncipirana.“ 

 Tomislav Šunjić se zahvaljuje na pojašnjenju te poziva vijećnike na raspravu. 

 

 Bez rasprave jednoglasno sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana Riđanović, 

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojena je 
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„Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine“ 

(„Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine“ nalazi se u privitku 

zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 

 

AD.10. „I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek za 2021. godinu“ 

 

 Tomislav Šunjić, poziva gđu. Miru Cindrić, referenticu za računovodstvo i financije, 

da ukratko pojasni ove I. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu. 

 Gđa. Mira: „ u prilogu ovih I. Izmjena i dopuna je su i bilješke, ali evo ukratko ćemo 

proći izmjene kojih nema puno. Prva izmjena odnosi se na troškove općinskog vijeća i 

općinskog načelnika, gdje dodajemo novu stavku zbog dobivene kazne od Ministarstva zaštite 

okoliša jer smo imali previše komunalnog miješanog otpada iako imamo mogućnost i 

obavezu odvajati otpad, stoga se dodaje stavka „ostale pristojbe i naknade“. Nova stavka 

„ostale tekuće pomoći i donacije“ odnose se na kupovinu artikala za stanovništvo pogođeno 

potresom, odnosno na darove u naravi. Podiže se i stavka „uređenja javne rasvjete“ za 

385.000 kn zbog dobivenih sredstava za uređenje javne rasvjete uslijed kandidiranja projekta 

pri MRRFEU od kojeg smo dobili 200.000 kn, dok će ostatak financirati Općina. Izmjena se 

odnosi i na program „Zaželi“, u iznosu od 20.000 kn na ime troškova loko vožnje, odnosno 

korištenje privatnog automobila za prijevoz korisnika ovog programa za npr. liječniku, gdje 

će zaposlene žene ostvariti pravo na naknadu u iznosu 1,50 kn po prijeđenom kilometru. 

Nadalje, izmjene se odnose i na povećanje stavke koja se odnosi na ovjere kod javnog 

bilježnika i to u iznosu od 10.000 kn. Evo to je ukratko to, za sada drugih promjena nije bilo.“ 

 Predsjednik vijeća zahvaljuje na izlaganju te poziva vijećnike na raspravu. 

 Vijećnik Đuro Vadljević se javlja za riječ te traži odgovore zašto u ovim izmjenama 

nije navedeno da se podigla pozajmica kojom je plaćen izvođač radova na vatrogasnom domu 

u Bereku , a kako se širi informacija da će se morati zaposliti i jedna osoba u DVD-u Berek, 

zašto i taj dio nije dodan u ovaj rebalans jer će biti potrebno iznaći sredstva i za plaću te 

osobe.“ 

 Načelnik pojašnjava: „mi ne možemo planirati sredstva za plaću te osobe jer ta osoba 

neće biti zaposlenik Općine Berek već će to biti zaposlenik Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Berek, koje će u svojim sredstvima planirati tj morati osigurati sredstva za plaću te 

osobe. Što se tiče pozajmice, to nije ništa novo. Na jednoj od prošlih sjednica, bilo je govora i 

sredstva su se iznašla Rebalansom proračuna ali za prošlu godinu. Pozajmica koja je dana 

DVD-u Berek biti će vraćena Općini Berek odmah po primitku sredstava od Agencije za 

plaćanje koja financira taj projekat.“ 

 Pročelnica Ivana Cindrić također pojašnjava: „Đuro, ako ste mislili na pozajmicu o 

kojoj smo govorili ovih dana, to je pozajmica koju je DVD Berek dignuo kod Erste banke 

kako bi isfinancirao radove do kraja, a kako bi u konačnici i mogao tražiti povrat Agenciju za 

plaćanje na ime uloženih sredstava. DVD Berek je provoditelj projekta samog projekta, a 

Općina Berek nema nikakve veze s tim osim što im pomažemo u administrativnom djelu. 

 Tomislav Šunjić zahvaljuje na iscrpnom pojašnjenju te poziva vijećnike na raspravu. 

Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, stavlja ovu točku dnevnog reda na glasanje. 

 

 

 Uz kraću raspravu jednoglasno sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, 

Andrea Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana 

Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojene su 

 

„I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek za 2021. godinu“ 

(„I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek za 2021. godinu“ nalaze se u privitku 

zapisnika i čine njegov sastavni dio) 
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AD.11. „Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Berek“ 

 

 Predsjednik vijeća poziva pročelnicu da pojasni ovu Odluku obzirom da je vijećnici 

nisu dobili do sada i nisu mogli pročitati što se s njom mijenja ako se mijenja. 

 Pročelnica: „Ovom Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Berek ne 

mijenja se bitno njezin sadržaj, već Popis nerazvrstanih cesta iz njezinog privitka. Izmjene 

ovog popisa nastale su iz razloga što je došlo do promjene čestica na kojima se nalazi 

pojedina nerazvrstana cesta, a te promjene su nastala uslijed spajanja ili dijeljenja pojedine 

čestice stoga. Zadnja promjena je nastala zbog usklade čestica kroz koje ide izgradnja 

vodovoda u Šimljanici. Metra d.o.o. koja nam radi sve izmjere, ne može izmjene stvarnog 

stanja izvršiti ako ova Odluka nije kompatibilna sa onim što je na stvari, odnosno izmjene je 

nemoguće izvršiti niti u katastru odnosno u gruntovnici jer će biti definirane kao neosnovane. 

Naziv cesta i puteva iz ove Odluke nije se bitno mijenjao kako bi i dalje bio poznat 

mještanima, a čiji se naziv koristi godinama i naraštajima prenosi.“ 

 Načelnik dodaje: „ Kada određenu cestu kandidiramo za rekonstrukciju ili uređenje, 

ona se kandidira sa česticom na kojoj se ta cesta nalazi, zato ako je došlo do određenje 

izmjene u česticama, a mi tu izmjenu nemamo usklađenu sa Odlukom i registrom, nije 

moguće niti dobiti nikakva sredstva jer zapravo kandidiramo cestu koja ne postoji. Ovdje smo 

pokušali napraviti izmjene koje najbolje odgovaraju stvarnom stanju, zato i Vas tu pozivam 

da ako nešto nedostaje da sada kažete da ubacimo, ako za to postoji osnove.“ 

 Načelnik i vijećnici detaljno prolaze po svakom mjesnom odboru te prema nazivu 

cesta i puteva podsjećaju se o kojoj se to cesti/putu radi. 

 Predsjednik vijeća zahvaljuje na pojašnjenju te stavlja Odluku na glasovanje. 

  

 Uz kraću raspravu, jednoglasno sa 10  ( deset) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, 

Andrea Bilandžija, Senka Jambrišak, Anka Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marijana 

Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević, Davor Novak) usvojena je  

 

„Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Berek“ 

(„Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Berek“ nalazi se u privitku zapisnika i 

čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD.12. „Razno“ 
 

 Vijećnik Zvonko Barilarić se javlja za riječ te dodaje kako na području naše Općine 

ima jedna cestu koja je i državna cesta, a jedina je neasfaltirana i to u dužini 12km. Cesta 

spaja Općinu Berek sa Čazmom i to je zapravo najkraći put iz naše Općine do Zagreba. 

Nadalje dodaje: „postoji li kakva mogućnost da mi kao vijećnici Općine Berek zatražimo tj. 

apeliramo na potrebu asfaltiranja te ceste kojom je sve teže prometovati što u zimskim, što u 

ljetnim mjesecima?“  

 Načelnik daje odgovor: „Mi možemo poslati dopis u kojemu tražimo asfaltiranje te 

ceste, ali problem nastaje jer Hrvatske ceste ovu cestu vode kao asfaltiranu. Problem također 

nastaje kada se zapitamo gdje je završio asfalt kojim je ova cesta asfaltirana?!“ 

 Načelnik se kratko osvrće na projekte koji su ovih dana završili, te sve one projekte 

koji će u skorije vrijeme i krenuti. Ujedno se zahvaljuje svima na korektnoj suradnji u 

protekle četiri godine. „Smatram da smo svi zajedno u ovom mandatu napravili puno za sve 

nas, za naše mještane i Općinu“, dodaje načelnik Tonković. 

 Vijećnik Milan Puž skreće pozornost na ponovnu pojavu klizišta iza njegove kuće te 

ga zanima može li se to nekako sanirati. Načelnik mu obećava da će se svakako morati nešto 

napraviti sa pojavom ljepšeg vremena dok se teren posuši. 
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 Vijećnica Senka Jambrišak se javlja za riječ i postavlja pitanje na temu uređenja 

privatnih površina iz razloga što je oko naše općine sada sve uređeno (park, prilaz u općinu, 

okoliš crkva i stražnji dio zgrade općine) i jedino je ostao neuređen napušteni posjed 

privatnog vlasnika, konkretno „može li se tražiti od tog vlasnika tj. narediti mu da taj prostor 

drži urednim?“ 

 Pročelnica odgovara na postavljeno pitanje: „Obzirom da se radi o privatnom posjedu, 

mi nemamo pravo nikome narediti kako da on taj prostor održava sve dok se ne ugrožavaju 

tuđi životi i to u smislu da se oštećuje tuđa imovina, imovina susjeda, slučajnih prolaznika. 

Vlasnik tog posjeda povremeno uređuje dvorište posjeda tj. kosi travu zato nemamo ni osnovu 

za slanje dopisa ili neke vrste poziva na uređenje zbog ugroze života“. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Šunjić zahvaljuje se svima na odazivu na ovu 

zadnju sjednicu prije raspuštanja, također podsjeća kako niti jedna sjednica općinskog vijeća 

općine Berek nije održana bez kvoruma, te kako je svake godine održano onoliko sjednica  

koliko nalaže zakon, izuzev okolnosti kada je bilo potrebno sazvati i održati sjednicu kako se 

ne bi narušio sklad u radu naše Općine. Također dodaje: „nadam se da ćemo i u slijedećem 

sazivu imati ovakav odaziv i da ćemo puno raditi kao i do sada. Svima želim svima puno 

sreće i zdravlja, te zahvaljujem svima na sudjelovanju i radu Općinskog vijeća.“ 

Načelnik Mato Tonković također zahvaljuje svima prigodnim riječima. 

 

Predsjednik općinskog vijeća zatvara 27. sjednicu Općinskog vijeća u 19:33 sati. 
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