
  

 

                    
  REPUBLIKA HRVATSKA 

Bjelovarsko-bilogorska županija 

              Općina Berek 

           Općinsko vijeće 

 

Klasa:  021-05/19-01/03                                                            

Urbroj: 2123/02-01-19-8       

Berek, 18. rujna 2019. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 o radu 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Berek održane 18. rujna 2019. godine 

(srijeda) u Bereku, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 19,00 sati.  

 

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

Markač, Mirjana Mikulić, Milan Puž, Marija Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević. 

 

 Nenazočni vijećnici: Davor Novak, Josip Marković. 

 

 Na sjednici su nazočni: Mato Tonković općinski načelnik, Vlado Krpan, zamjenik 

načelnika, Ivana Cindrić pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek i predstavnici 

medija.   

 

 Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira da je na 

sjednici nazočno 9 vijećnika, utvrđuje kvorum, 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 s 17. sjednice općinskog vijeća, 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2019. godinu 

3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Berek u 2019. godini 

4. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Berek 

5. Razno. 

 

 Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić daje dnevni red na usvajanje. 

  

 Bez rasprave jednoglasno sa 9  ( devet ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

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

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević) usvojen je dnevni red.   

 

 Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda. 



  

 

AD.1. „Usvajanje zapisnika sa prethodne 17. sjednice Općinskog vijeća održane 16. srpnja 

2019. g.“ 

 Predsjednik otvara raspravu o usvajanju zapisnika.  

 Bez rasprave jednoglasno sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

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

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević) usvojen je zapisnik sa 17. sjednice održane 16. srpnja 2019. 

godine.  

AD.2.  „Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2019. godinu“ 

              Predsjednik vijeća podsjeća kako je zakonska obaveza izrade polugodišnjih i 

kvartalnih izvješća o trošenju općinskih sredstava te kako je i tabelarno i tekstualno detaljno 

razjašnjeno na što se koji konto odnosi odnosno u što su sredstva utrošena u prvih 6 mjeseci 

ove godine. 

 Bez rasprave jednoglasno sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

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

Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević) usvojen je  

„Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2019. godinu“ 

(„Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2019. godinu“ nalazi se u 

privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

AD.3.  „Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Berek u 2019. godini“ 

 

            Predsjednik Općinskog vijeća napominje kako je uskoro dan Općine povodom čega se 

dodjeljuju određena priznanja za mještane i sve ostale čiji je rad i trud zapažen, a od velikog je 

značaja za Općinu Berek te poziva vijećnike na raspravu i davanje prijedloge. 

 Pročelnica Ivana Cindrić uključuje se u raspravu te poziva vijećnike da predlože nekoga 

prema svom osobnom nahođenju. Načelnik Mato Tonković nadodaje kako je moguće nagraditi 

nekoga i sa poveljom, zahvalnicom ili priznanjem tko nije sa našeg područja. Ponovno se javlja 

pročelnica za riječ: „Nagraditi se može nekoga iz raznih područja djelovanja, kao što su 

doprinos u stvaralaštvu, kulturi i umjetnosti, sportu, poljoprivredi, poduzetništvu, vatrogastvu.“ 

 Vijećnik Đuro Vadljević predlaže da se iz dijela koji se odnosi na vatrogastvo predloži 

predsjednik DVD-a Ruškovac, Pavo Gogić te ispred poljoprivrede, obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo Tomislav Jurišić 

 Načelnik Mato Tonković predlaže Zorana Miletića, koji na poseban način pridonosi 

razvoju općine veći niz godina dolazeći na stočni sajam i vršeći otkup stoke, ne samo naših 

mještana već i poljoprivrednika iz udaljenijih mjesta. 

 Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić predlaže da se nagradi doktor Ivan Cikoja. 

Umirovljeni liječnik, a ipak dolazi u malu sredinu gdje postoji potreba postojanja liječnika 

obzirom na većinsko starije stanovništvo. 

 Ponovno se javlja vijećnik Đuro Vadljević sa prijedlogom za davanje priznanja KUD-u 

„Prijatelji“ iz Bereka, ali obzirom da je prethodne godine priznanje dodijeljeno članovima 

(Željko Stubičan i Sanela Kos) navedenog KUD-a, prijedlog se odbija. 



  

 Načelnik predlaže župana Damira Bajsa obzirom da velik broj projekata koji su 

financirani od strane Bjelovarsko-bilogorske županije pod njegovim vodstvom, a neki i u 

100%-tnom iznosu. 

 Pročelnica ponavlja koji su kandidati predloženi za dodjelu priznanja Općine Berek u 

2019. godini. To su: OPG Tomislav Jurišić, Pavo Gogić, Zoran Miletić, Ivan Cikoja i Damir 

Bajs. 

 Nakon kraće rasprave jednoglasno sa 9 ( devet ) glasova „ZA“  (Zvonko Barilarić, 

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

Riđanović, Tomislav Šunjić, Đuro Vadljević) usvaja se  

 

„Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Berek u 2019. godini 

(„Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Berek u 2019. godini“ nalazi se u privitku 

zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

AD.4.  „Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda Općine Berek“ 

 

Predsjedik vijeća Tomislav Šunjić poziva pročelnicu Ivanu Cindrić da pojasni 

predloženu Odluku. Pročelnica pojašnjava da sukladno novom Zakonu o ublažavanju i 

uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) koji je stupio na snagu 23. veljače o.g., 

a time prestao važiti prethodni Zakon, samim time i odluka, obveza je usklade spomenute 

Odluke sa novim Zakonom. U povjerenstvo se imenuje 5 članova sa mandatom od četiri godine: 

Edo Devčić za predsjednika, Matija Vukušić za člana, Mirjana Mikulić za člana, Mijo 

Abramović za člana i Mirko Kolarek za člana. 

Vijećnik Đuro Vadljević predlaže da se umjesto Mirjane Mikulić iz Šimljane, imenuje 

Mirko Jambrušić iz Ruškovca. 

 Načelnik Mato Tonković javlja se sa pitanjem: „Ako se Mirjanu Mikulić izuzme iz 

povjerenstva, tko je dovoljno kompetentan da pripremi i obradi svu potrebnu dokumentaciju u 

slučaju da se pokaže potreba za provednom procjene štete?“ Načelnik nadodaje i kako postoji 

mogućnost da je poveća broj članova povjerensva jer nigdje ne piše zakonska obveza za točno 

pet članova povjerenstva. Pročelnica potvrđuje načelnikove riječi. Sukladno tome kao šestog 

člana Povjerenstva imenuje se Mirko Jambrušić. 

 Nakon kraće rasprave sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Anka Markač, 

Mirjana Mikulić, Josip Marković, Marija Riđanović, Davor Novak, Tomislav Šunjić, Đuro 

Vadljević, Senka Jambrišak, Milan Puž i Andrea Bilandžija)  usvaja se 

 

  „Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda Općine Berek“ 

 („Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Općine Berek“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 

 

AD.5.  „Razno“ 

 

Predsjednik vijeća poziva načelnika da se obrati kako bi dobili njegovo izvješće o 

aktualnostima u Općini. 

Načelnik Mato Tonković osvrće se na radove koji su se izvodili i koji se još uvijek 

izvode  u Općini od zadnje sjednice, a to su: Završeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste 

Gornja Garešnica – Veliki Prokop, početak radova na domu tj. staroj školi u Ruškovcu, radove 



  

izvodi „Graditeljstvo Rogić d.o.o.“, počelo je i asfaltiranje ceste u Ruškovcu, kao i sanacija 

ceste u Šimljanici od strane Županijske uprave za ceste u 100%tnom financiranju navedenih 

radova. U Podgariću je započeta sanacija brane tzv. prelivnog mosta na jezeru te je postavljen 

i posvećen križ u vikend naselju Podgarić. U tijeku je raspisivanje natječaja za izvođenje radova 

na vatrogasnom domu Berek. Odobren je prijedlog za gradnju Kulturnog centra, nakon 

predanog prigovora na prvotnu odluku o odbijanju ovog projekta. Kulturni centar biti će 

financiran u 100%tnom izosu od strane Agencije za plaćanje. Ostali veliki projekti koji su 

također odobreni su vodovod u Šimljanici te kanalizacija u Bereku. 

Nakon upoznavanja vijećnika sa trenutnim radovima u općini, prelazi se na razradu 

organizacije proslave dana općine Berek, 29. rujna. Načelnik pojašnjava planirani tijek 

događanja u subotu, 28. rujna za kada je zakazan nastup kulturno-umjetničkih društava te Ivana 

Zaka kao i za nedjelju 29. rujna – misno slavlje, posveta murala svetog Mihaela, školska 

priredba pod šatorom, svečana sjednica i domjenak u domu Berek. Nakon čega se prelazi na 

zabavni program na sajmištu: natjecanje u kuhanju fiš paprikaša i pripremi roštilja, podjela 

hrane (paprikaša) od strane LD Berek i LU „Srnjak“ Garešnica, sve će biti popraćeno uz svirku 

grupe VIVA i pjevačice Meri Miljković čiji nastup će biti financiran od strane sponzora. 

Na kraju svog iscrpnog pojašnjenja plana i programa svih događanja u Općini, načelnik 

poziva vijećnike na angažman oko rješavanja problema u svojim mjesnim odborima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Šunjić zahvaljuje se svima na odazivu. 

 

 Sjednica zaključena u 20:05 sati.  

 

 

ZAPISNIČAR:           PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Ivana Cindrić, mag.oec.          Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

 

 

    

                         

 

 

 

 

 


