
 

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 travanj - kolovoz 2019. 

 

I. UVOD 

 

 Sukladno novim zakonskim obvezama, utvrđenih i Statutom Općine Berek (Službeni 

glasnik Općine Berek, broj 01/18), načelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti općinskom 

Vijeću izvješće o svom radu (u daljnjem tekstu: Izvješće). Ovo je drugo Izvješće koje ponosim 

Općinskom vijeću u tekućoj godini. 

U prethodnom razdoblju izvješćujem Vas nastavno po oblastima djelovanja općinske 

uprave. 

 

II. AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

U ovom razdoblju od pet mjeseci pokrenuti su mnogobrojni projekti od kojih možemo 

izdvojiti kupnju školskih radnih bilježnica i školskih mapa za  sve osnovnoškolce sa područja 

Općine Berek. Drugi projekt u Općini je izgradnja ceste u Ruškovcu čiji radovi napreduju, a 

konačan završetak radova očekuje se do kraja godine. Provedena je jednostavna nabava za 

izvođenje radova na adaptaciji društvenog doma u Ruškovcu te je izabrano „Graditeljstvo Rogić 

d.o.o.“ kao najpovoljniji ponuđač za potrebne radove adaptacije. Radovi su započeli 16.08. 

Potpisan je i Ugovor sa izvođačem radova Ceste d.o.o. za sanaciju nerazvrstane ceste Gornja 

Garešnica-Veliki Prokop u dužini 1500m. Radovi su započeli 29.08, a planirano je da isti budu 

gotovi do kraja rujna. Preostali dio dužine od 1000m te ceste biti će saniran u drugoj fazi, slijedeće 

godine. 

Važno je napomenuti da smo uložili prigovor na Odluku Agencije za plaćanje u kojoj se 

odbija naš Zahtjev za potporu u Izgradnji Kulturnog Centra Berek, te je predmet ponovno vraćen u 

postupak. Nakon ponovljenog razmatranja našeg Zahtjeva, Agencija za plaćanje je naš projekat 

pozitivno ocijenila te donijela odluku o 100% sufinanciranju ovog projekta. Ostali važni projekti u 

općini su vodovod u Šimljanici te kanalizacija u Bereku. 

Sporazumno  je raspisan natječaj za novog Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela u 

Općini Berek, čiju funkciju je do 01.06. 2019. godine obnašala Mirela Mavrin na pola radnog 

vremena. Nakon provedenog pismenog i usmenog testiranja, na puno radno vrijeme zaposlena je 

Ivana Cindrić, magistra ekonomije. 

 

III. ZAKLJUČAK 

 

 Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Berek za razdoblje od travnja – 

kolovoza 2019. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti načelnika, izvršnog tijela 

Općine Berek. 

 

Općinski načelnik 

 Mato Tonković 
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Berek,  02. rujna 2019.g. 


