
  

 

                    
  REPUBLIKA HRVATSKA 

Bjelovarsko-bilogorska županija 

              Općina Berek 

           Općinsko vijeće 

 

Klasa:  021-05/19-01/03                                                            

Urbroj: 2123/02-01-19-10       

Berek, 16. prosinca 2019. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 o radu 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Berek održane 16. prosinca 2019. godine 

(ponedjeljak) u Bereku, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 17,30 sati.  

 

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

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

Davor Novak i Josip Marković. 

 

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

načelnika, Ivana Cindrić pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Berek, Biljana Šunjić 

knjigovođa Općine Berek i predstavnici medija.   

 

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

sjednici nazočno 11 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 18. sjednice općinskog vijeća, 

2. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Berek za 2020. godinu,  

3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Berek za 

razdoblje od 2020. – 2023. godine,  

4. Odluka o komunalnom redu na području Općine Berek,  

5. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog 

otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru,  

6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta isporuke 

usluge obavljanja dimnjačarskih poslova,  

7. Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave, 

8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini,  

9. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Berek za 2019. 

godinu, 



  

10. Prijedlog Proračuna Općine Berek za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 

2022. godinu, 

11. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Berek za 2020. godinu 

 

Čitajući dnevni red nadodaje kako postoji nadopuna dnevnog reda koja se odnosi na Program 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek, a 

radi se o: 

12. Odluci o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek, 

13. Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Berek. 

14. Razno 

 

O dopuni dnevnog reda raspravljat će se na kraju sadržaja rada. 

 

 Predsjednik vijeća Tomislav Šunjić daje dnevni red na usvajanje. 

  

 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 18. 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 18. sjednice općinskog vijeća“ 

 

 

AD.2.  „Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Berek za 2020. godinu“ 

 

Predsjednik općinskog vijeća poziva pročelnicu Ivanu Cindrić da pojasni predmetni 

Plan. 

Pročelnica pojašnjava kako se radi o Planu koji se donosi krajem tekuće godine, a odnosi 

se na narednu godinu te sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite on je zakonska obveza svih 

Jedinica lokalne/regionalne samouprave. Detaljno pojašnjava što sve obuhvaća ovaj Plan te koji 

su zadaci i obaveze pojedinih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Dalje 

pojašnjava tj. upoznaje vijećnike da su u ovaj Plan uključeni: Stožer civilne zaštite, Postrojna 

civilne zaštite, Povjerenici civilne zaštite, Vatrogasna zajednica Općine Berek, HGSS, Hratski 

crveni križ, Veterinarska amblanta „Sedlić“ te Komunalije i vodovod d.o.o. Čazma. Na kraju 

Plana razvoja sustaa civilne zaštite nalazi se i tablica u kojoj su navedeni iznosi namjenjeni u 

Proračunu Općine Berek za realizaciju aktivnosti pojednih udruženja. 



  

Vijećnica Senka Jambrišak javlja se sa pitanjem: „Gdje se nalaze skloništa u našoj 

Općini? Po mojim saznanjima skloništa nemamo, stoga me zanima da li se pod tim pojmom 

misli na društvene domove?“  

Predsjednik Općinskog vijeća potvrdno odgovara na postavljeno pitanje. 

 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  

„Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Berek za 2020. godinu“ 

(„Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Berek za 2020. godinu“ nalazi se u privitku 

zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD.3.  „Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Berek za razdoblje od 

2020. – 2023. godine“ 

 

            Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Pročelnici te moli za pojašnjenje ovih 

Smjernica. 

 Pročelnica Ivana Cindrić pojašnjava kako se ove Smjernice odnose na malo duže 

razdoblje (3 godine) u odnosu na Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Berek za 2020. 

godinu. Ističe kako je Stožer civilne zaštite ipak možda najjbitniji jer su u Stožeru i predstavnici 

svih ostalih udruga koje zasebno imaju određene aktivnosti i zadatke u cjelokupnom sustavu 

civilne zaštite. Navodi kako je bitno da svi budu povezani, kako bi se u što kraćem roku moglo 

reagirati u sluččaju nekih neželjenih situacija. Pročelnica nadodaje: „Izdvojila bi demonstraciju 

požara u školjskoj kuhinji OŠ Berek ove jeseni, u kojoj su sudjelovala i djeca OŠ Berek te svi 

člannovi Stožera civilne zaštite. Zajedno smo prošli vježbu evakuacije kako bi se dočaralo kako 

i što poduzeti, koga zvati kada uistinu dođe do požara.“  

 Načelnik Mato Tonković se javlja za riječ te nadodaje kako će se tijekom zimskih 

mjeseci sastati svi Povjerenici civilne zaštite te njihovi zamjenici kako bi se napravila 

eventualna izmjena i dopuna, ažuriranje podataka ali i reorganizcija ukoliko se pokaže da 

postoje osobe koje su možda sposobnije i spretnije u odnosu na trenutne. Govorimo o 26 osoba, 

iz svakog naselja po dvije osobe.  

  

 Nakon kraće rasprave sa 10  ( deset ) glasova „ZA“ (Zvonko Barilarić, Andrea 

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

Tomislav Šunjić, Davor Novak, Josip Marković) i 1 ( jednim ) glasom „SUZDRŽAN“ (Đuro 

Vadljević) usvojene su 

 

„Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Berek za razdoblje od 

2020. – 2023. godine“ 

(„Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Berek za razdoblje od 

2020. – 2023. godine“ nalaze se u privitku zapisnika i čine njegov sastavni dio) 

 

 

AD.4.  „Odluka o komunalnom redu na području Općine Berek“ 

 

Predsjedik vijeća Tomislav Šunjić poziva pročelnicu Ivanu Cindrić da pojasni 

predloženu Odluku. Pročelnica pojašnjava kako svaka Općina/Grad prema Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu mora imati Odluku kojom će se uređivati odos stanovništva prema 

javnim površinama. Ovom odlukom bi se uređivala naselja, građevin, okućnice, građevinska 



  

zemljišta, izlozi, postavljanje opreme za oglašavanje i reklamiranje, parkovi, parkirališta, 

nerazvrstane ceste te održavanje čistoće istih te općenito čuvanje površina javne namjene. 

Dodaje kako postoje i kaznene odredbe ističući: „ Ukoliko se prekrše propisane odredbe prema 

kojima bi se trebalo postupati sa navedenim površinama široke namjene, fizička ili pravna 

osoba biti će novčano kažnjena u iznosu ovisno o obimu tj. razmjeru počinjenog prekršaja. 

Predsjednik otvara raspravu. Vijećnik Zvonko Barilarić javlja se za riječ. Postavlja 

pitanje što napraviti i kako postuiti sa onima koji ne održavaju svoje parcele/čestice/okućnice 

čistima, a do kojih se ne može doći jer ne žive na području Općine, ali ni ne žele prodati svoje 

zemljište koju ionako ne posjećuju niti uređuju (kose travu...). 

Pročelnica Ivana Cindrić odgovara na postavljeno pitanje govoreći kako je u tom slučaju 

potrebno prijaviti JUO o kojoj se površini radi, eventualno ime vlasnika, te sukladno svemu 

navedenom (prijavljenom) kreće rješavanje cijele problematike. 

Načelnik Mato Tonković javlja se za riječ. Upozaje vijećnike tj podsjeća ih kako su 

mnoge površine i uređene, ali koje su se i prijavile kao zapuštene. Svjestan je kako postoji puno 

površina na području Općine koje je potrebno urediti te pritom poziva vijećnike da reagiraju po 

tom pitanju. 

  

Nakon kraće 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 

 

  „Odluka o komunalnom redu na području Općine Berek“ 

 („Odluka o komunalnom redu na području Općine Berek“ nalazi se u privitku zapisnika i čini 

njegov sastavni dio ) 

 

 

AD.5.  „Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog 

porijekla na otvorenom prostoru“ 

 

Pročelnika pojašnjava ovu Odluku. Navodi kako je obaveza svih nas odgovorno se 

ponašati prilikom određenih aktivnosti koje se izvode na otvorenom, a vezane su za uređenje i 

čišćenje površina tj. paljenje lako zapaljivog biljnog otpada. Dodaje: „Zakon o zaštiti od požara, 

Zakon o šumama te Pravlnik o zaštiti šuma od požara određuje prikladno vrijeme kada je 

dopušteno paliti vatru na otvorenom te pod kojim uvjetima. Sukladno tome, donosimo prijedlog 

ove Odluke u kojoj se navodi vrijeme i pod kojim uvjetima se dozvoljeno vršiti spaljivanje 

poljoprivrednog otpada i korova na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru. 

Predsjednik Općinskog vijeće stavlja na raspravu ovu točku dnevnog reda. 

 

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 

 

„Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada 

biljnog porijekla na otvorenom prostoru“ 

(„Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada 

biljnog porijekla na otvorenom prostoru“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni 

dio ) 

 

 



  

AD.6.  „Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta isporuke usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova“ 

 

Pročelnica se javlja za riječ te dodaje: „Isporučitelj usluge obavljanja dimnjačarskih 

poslova je trgovačko društvo Komunalac d.o.o. iz Garešnice. U ovim Općim uvjetima iz 

privitka ovog prijedloga Odluke navodi se tko su sve korisnici koji moraju provoditi tj. 

omogućiti obavljanje dimnjačarskih poslova te koji su to uopće dimnjačarski poslovi, kome se 

plaća naknada za izvršene usluge te u kojem vremenu isporučitelj komunalne usluge mora 

organizirati dežurstva za korisnike koji koriste dimnjake u ljetonom periodu te koja su 

međusobna prava i obveze kako isporučitelja tako i korisnika komunalne usluge. 

 

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 

 

„Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada 

biljnog porijekla na otvorenom prostoru“ 

(„Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta isporuke usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 

 

AD.7.  „Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave“ 

 

Pročelnica podsjeća kako mi kao Općina ovakav Pravilnik već imamo, ali sukladno 

Zakonu o javnoj nabavi on mora biti usvojen od strane općinskog vijeća, a ne općinskog 

načelnika kako je to bilo u našem slučaju. „Obzirom na sve češće provedbe postupka kako 

jednostavne nabave tako i velikih, javnih nabava, obveza je postojanja internog akta, koji je 

odraz toga Zakona, prema kojem će se provoditi cjelokupan proces nabave bilo da  radi o 

rekonstrukcij/gradnji objekkta bilo da se radi o sanaciji/asfaltiranju nerazvrstanih cesta. 

 

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 

 

„Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave“ 

(„Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave“ nalazi se u privitku zapisnika i čini 

njegov sastavni dio ) 

 

 

AD.8.  „Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

i nezavisnih vijećnika u 2020. godini“ 

 

Pročelnica pojašnjava kako Zakon o financiranju političkih aktivnosti, reklamiranju i promidžbi 

propisuje obvezu svim Jedinicama samuprave kako u svom Proračunu moraju osigurati i 

sredstva ove namjene. Dodaje: „ U našem Proračunu osigurana su sredstva u iznosu od 

11.500,00 kn tj. 1.000,00 kn po svakom vijećniku te za svakkog vijećnika podzastupljenog 

spola i pravo na nanadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku. Naše Vijeće je 

u slijedećem sastavu: 6 muškaraca i 5 žena te sukladno tome radi se o ranije spomenutm iznosu 

od 11.500,00kn.“ 

 



  

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 

 

„Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini“ 

(„Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave“ nalazi se u privitku zapisnika i čini 

njegov sastavni dio) 

 

 

AD.9.  „Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Berek za 2019. godinu“ 

 

Pročelnica upoznaje vijećnike kako je do ovih III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Berek za 2019. godinu došlo zbog toga što se bliži kraj godine i sve je više izvjesno kako 

sredstva koja su planirana za ovu godinu, a odnose se na smanjenje kapitalne pomoći, odnosno 

sredstva za izgradnju Kulturnog centra Berek i Kanallizaciju u naselju Berek, nisu i neće biti 

dobivena u ovoj godini iako je tako bilo planirano. Ugovori sa Ministarstvima koja u 100%tnom 

iznosu financiraju provedu ovih projekata, su potpisani, ostalo je za provesti javnu nabavu, a 

temeljem koje će sredstva biti dobivena. 

Vijećnik Đuro Vadljević ima pitanje vezano za komunalnu naknadu te bi želio da mu se 

ojasni kako je tako velika razlika između planiranog Proračuna, II. Izmjena i dopuna i trenutnog 

stanja, stanja koja se navode u ovim III. Izmjenama. U objašnjenje se Biljanja Šunjić: „Stanje 

naplaćenog iznosa komunalne naknade do trenutka izrade III. Izmjen i dopuna bio je 90.148,10 

kn, a govorimo o datumu 25.11.2019., sada sa zadnjim proknjiženim izvodom, stanje na stavci 

komunalne naknade iznosi 116.000,00 kn. Dakle, do kraja godine će doći do povećanja iznosa 

ove savke jer je valuta plaćanja 31.12.2019., stoga uplate na ovu stavku i dalje pristižu.“ 

Biljana Šunjić dodaje: „Komunalni doprinos odnosi se a zakonsku obvezu legalizacije 

objekata, ove godine je to nešto manje, ali na to mi ne možemo utjecati, stavka odnosno iznos 

na ovoj stavc povezan je sa brojem Rješenja za legalizaciju koja se izdaju tokom godine. Da se 

zaključiti ili da se ove godine puno manje gradilo ii se mještani ne drže zaonske obveze.“ 

Vijećnica Senka Jambrišak javlja se sa pitanjem: „Koliki su prihodi ostvareni od 

iznamljivanja društvenih domova?“ Biljana Šunjić daje odgovor čitaući iz objašnjenja ovih III. 

Izmjena i dopuna: „Zakup poslovnih prostora iznosi 24.250,00kn, a u taj iznos spada i 

jednodnevno iznajmljivanje domova. Po sjećanju prihodi od iznajmljivanja domova su oko 

2.000,00kn ali točan prihod može se saznati u računovodstvu.“ 

 

Uz kraću raspravu 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 III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Berek za 2019. godinu“ 

(„Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Berek za 2019. godinu“ nalazi se u 

privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD.10.  „Prijedlog Proračuna Općine Berek za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 

godinu“ 

 

Pročelnica Ivana Cindrić poziva Biljanu Šunjić, računovođu Općine Berek 

 da pojasni ovaj Prijedlog Proračuna.  



  

 Biljana Šunjić nastavlja: „Proračun 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. rađene su na 

prijedlog III. Izmjena i dopuna, bez velikih povećanja ili smanjenja. Proračun za 2020. godinu 

iznosi 23.843.000,00 kn, te u njemu se nalaze sredstva planirana za izgradnju Kulturnog centra 

Berek, kanalizacija u naselju Berek izgradnja objekta i uređaja za vodoopskrbu u Šimljanici, 

također su planirana sredstva za stručno osposobljavanje, javni rad i pomoć u kući.“ 

 Načelnik se nadovezuje: „Svaki projekat koji želimo provesti u narednoj godini te 

njegovu procjenjenu vrijednost, moramo uvrstiti u Proračun.“ 

 Vijećnica Andrea Bilandžija javljas se za riječ: „Da li je moguće pronaći sredstva u 

Proračunu kojima bi se mogle mlade osobe i mlade obitelji sufinancirati kod rješenja stambenog 

pitanja, odnosno kod kupnje ili izgradnje prve nekretnine pogodne za stanovanje? Susjedne 

Općine to već imaju, a obzirom da i nas prati trend iseljavanja mladih sa područja Općine, 

smatram da bi bilo jako dobro da ih na nekki načim privučemo i potaknemo na ostanak i širenje 

obitelji upravo ovdje. Naravno, uz određene uvjete kao što su: kupnja/izgradnja stambenog 

objekta isključivo na podučju Općine, mladi do 40 godina, zadržavanje prebivališta minimalno 

10 godina. Na taj bi se način ipak osigurali, tj. bili bi mirniji jer bi znali da se novac ne daje 

usputnim prolaznicima.“ 

 Vijećnici Općinskog vijeća usuglasili su se kako je prijedlog vijećnice Andree izvrstan 

te ga podržali i složili se oko iznosa subvencije, odnosno iznosa od ukupno 150.000,00kn  (po 

obitelji 30.000,00kn). 

 Načelnik Mato Tonković je potvrdio svoju suglasnost na dani prijedlog te će se za 

slijedeću sjednicu vijeća pripremiti spomenuti Program na glasanje. 

 

Uz kraću raspravu 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 

 

„Prijedlog Proračuna Općine Berek za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 

godinu“ 

(„Prijedlog Proračuna Općine Berek za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 

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

 

AD.11.  „Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Berek za 2020. godinu“ 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća podsjeća vjećnike kako je Proračun za 2020. godinu već 

usvjen te je Ova odluka samo dodatak, formanost. 

 

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 

 

„Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Berek za 2020. godinu“ 

(„Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Berek za 2020. godinu“ nalazi se u privitku 

zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

AD.12.  „Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek“ 

 

Načelnik Tonković pojašnjava odnosno podsjeća vijećnike i sve prisutne kako je na 17. 

sjednici održanoj u srpnju također donesena Odluka o poništenju prvog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek te ujedno i 



  

donesen novi, drugi, Program u kojem je po očitovanju Ministarstva poljoprivrede bilo potrebno 

uskladiti površine iz Vlasničkih i Posjedovnih listova odnosno Katastra i Gruntovnice, a koje 

su u vlasništvu Republike Hrvatske za područje naše Općine. Mi smo to sada ispravili i uskladili 

i kao takvo ponovno je potrebno poništiti stari Program. 

 

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 

 

„Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek“ 

(„Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Berek“ nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni 

dio) 

 

AD.13.  „Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

za Općinu Berek“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća napominje kako se u pritiku Programa vide točne 

površine poljoprivrednog zemljišta koje su namjenjene za kupnju i zakup, te poziva vjećnike 

na diskusiju. 

Vijećnica Senka Jambrišak traži pojašnjenje slijedećeg: „Molim da mi se pojasni što 

točno znači točka 5. – Na području Općine Berek ne postoje poljopriredna zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske određene za ostale nepoljoprivredne namjene. Što su to nepoljprivredne 

namjene?“ 

Pročelnica Ivana Cindrić objašnjava kako se tu radi o terminu pod nazivom građevinsko 

zemljište. 

 Vijećnik Đuro Vadljević postavlja pitanje: „Tko će provoditi proces 

prodajepoljoprivrednog zemljišta, Općina ili Županija? 

 Načelnik Mato Tonković odgovara: „ Nakon dobivene suglasnosti na Program 

raspolagana poljoprvrednim zemljištem od strane Ministarstva poljopivrede i Državnog 

odvjenišva, Općina će provoditi cijeli proces raspivanja javnog poziva za kupnju i/ili zakup 

poljoprivrednog zemljišta.“ 

 

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 

 

„Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

za Općinu Berek“ 

(„Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

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

 

AD.14.  „Razno“ 

 

 Vijećnik Đuro Vadljević: „Rupe na cesti Ruškovac  - Šimljanica nisu sanirane, voda 

radi problem, a i zemlja koja se odronjava na cestu dodatno otežava promet.“ 

 Načelnik prihvaća ukazanu problematiku te navodi kako bi do nove godine trebalo sve 

biti uređeno, ali kako treba biti odgovoran i prilikom obrađivanja vlastitog poljoprivrednog 



  

zemljišta tj. odlaska sa istog i nošenja blata na cestu te na taj način također otežavati 

prometovanje automobila. 

 Vijećnica Mirjana Mikulić obraća se načelniku sa problemoma , a ujedno i prijedlogom: 

„Htjela bih ukazati na problem grabe pred kućom od Hađasije Milana. Voda stoji i radi problem, 

kad su kiše, voda nema kuda otjecati već preko ceste prenosi i svu zemlju, iako je to županijska 

cesta, ako Vam sse ukaže prilika u ovo vrijeme domjenaka da ovaj problem prenesete onima 

koji su odgovorni odnosno onima čija je ta cesta i općenito uređenje graba i kolnika u 

nadležnosti. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Šunjić zahvaljuje se svima na odazivu, upućuje 

čestitke za Božić te najavljuje i domjenak o kojemu će biti pismeno obavješteni. 

Lijepim željama i čestitkama se pridružuje i načelnik Mato Tonković te pročelnica Ivana 

Cindrić. 

 

 Sjednica zaključena u 19:15 sati.  

 

 

 

ZAPISNIČAR:           PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

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

 

 

    

                         

 

 

 

 

 


