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    REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  

     ŽUPANIJA 

          OPĆINA BEREK 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 403-01/20-01/01 

URBROJ: 2123/02-01-20-1 

Berek, 03. ožujka 2020. godine 

 

 Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 

15/15) i članka 30. Statuta Općine Berek  („Službeni glasnik Općine Berek“ br. 01/2018), 

Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 20. sjednici održanoj 03. ožujka 2020. godine, 

donijelo je sljedeću 

ODLUKU 

o kratkoročnom revolving kreditu Općine Berek 

 

Članak 1. 

 Općina Berek ima otvoren račun za redovito poslovanje kod Erste & Steiermarkische 

Bank d.d., IBAN: HR1924020061801800003, te će se u 2020. godinu kratkoročno zadužiti 

kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. uzimanjem kratkoročnog revolving kredita. 

Članak 2. 

 Općina Berek zadužit će se po slijedećim uvjetima: 

 iznos kratkoročnog kredita: 2.500.000,00 kn 

 vrsta kredita: kratkoročni revolving kredit 

 kamatna stopa: max. 2,00 % godišnje, fiksna, kune 

 jednokratna naknada: 0,25 % 

 za neiskorišteni iznos kredita nema naknade 

 način i rok korištenja: 12 mjeseci 

 instrumenti osiguranja naplate: jedna zadužnica korisnika kredita 

 

Članak 3. 

 Kratkoročni revolving kredit koristit će se za održavanje tekuće likvidnosti Proračuna 

Općine Berek. 

Članak 4. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik za sklapanje i potpis Ugovora o kratkoročnom 

revolving kreditu s Erste & Steiermarkische Bank d.d. 
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Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Berek te na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Berek, www.berek.hr .  

 

         PREDSJEDNIK  

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

              Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

                  
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  

     ŽUPANIJA 

  OPĆINA BEREK 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 022-06/20-04 

URBROJ: 2123/02-01-20-2 

Berek, 03. ožujka 2020. godine 

 

 Na temelju članka 30. Statuta općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, broj 

01/18), Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 20. sjednici  održanoj 03. ožujka 2020. godine 

donosi 

 

ODLUKU  

o usvajanju Izvješća o radu načelnika 

za razdoblje rujan – prosinac 2019. godine  

 

    Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Berek usvaja Izvješće o radu načelnika za razdoblje rujan – 

prosinac 2019. godine, koje je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja te će biti objavljena u 

„Službenom glasniku Općine Berek“. 

 

 

                                                                                    PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                     Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

            

http://www.berek.hr/
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  

     ŽUPANIJA 

  OPĆINA BEREK 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 402-01/20-01/01 

URBROJ: 2123/02-01-20-1 

Berek, 03. ožujka 2020. godine 

 

Na temelju članka  30. Statuta Općine Berek ("Službeni glasnik općine Berek"  broj 

01/18), Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 20. sjednici održanoj  03. ožujka 2020.g.  

donosi 

ODLUKU 

o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Berek 

u dječjim vrtićima 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Berek donosi odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece 

s područja Općine Berek u dječjim vrtićima.   

 

Članak 2. 

 Visina sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjem vrtiću utvrđuje se  

mjesečno u  visini 70% troškova smještaja po djetetu koje roditelj plaća nadležnom dječjem 

vrtiću.  

 

Članak 3. 

 Sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Berek. 

 

Članak 4. 

Pravo na sufinanciranje smještaja djeteta u dječji vrtić može ostvariti i koristiti roditelj 

ili skrbnik djeteta pod sljedećim uvjetima:  

  -  dijete mora imati prebivalište na području Općine Berek,  

  -  roditelj ili skrbnik mora imati prebivalište na području Općine Berek,   

 -   dijete mora biti upisano u dječji vrtić, 

 -   podmirene sve obveze prema Općini Berek.  

 

Članak 5. 

 Zahtjev za ostvarivanje prava za pomoć za sufinanciranje smještaja djece s područja 

Općine Berek u dječjim vrtićima podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu.   

 Uz zahtjev podnositelj mora priložiti potvrdu o prebivalištu za dijete ili kopiju osobne 

iskaznice, potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice za roditelja ili skrbnika i potvrdu 

ustanove da je dijete upisano u dječji vrtić ili drugi odgovarajući dokaz da je dijete upisano u 

dječji vrtić. 

 Jedinstveni upravni odjel samostalno može zahtijevati i druge dokaze u svezi 

ostvarivanja prava u smislu ove Odluke. 
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Članak 6. 

 Zadužuje se općinski načelnik za provođenje i izvršenje ove Odluke.  

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Berek“.  

 

 

                           PREDSJEDNIK  

         OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                               Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ.  

                
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  

     ŽUPANIJA 

  OPĆINA BEREK 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 402-01/20-01/03 

URBROJ: 2123/02-01-20-1 

Berek, 03. ožujka 2020. godine 

                                                                                                                                                                      

Na temelju članka 30. Statuta Općine Berek (″Službeni glasnik Općine Berek″ broj 

01/18), Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj sjednici 20. sjednici održanoj 03. ožujka  2020. 

godine  donosi 

 

ODLUKU 

o isplati bespovratne potpore za redovite srednjoškolce  

sa područja Općine Berek 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Berek donosi odluku o isplati bespovratne potpore za redovne 

učenike srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Berek.  

Visina  potpore određuje se u iznosu od 150,00 kn mjesečno. 

Članak 2. 

Sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Berek. 

Članak 3. 

Zahtjev za ostvarivanje prava o isplati bespovratne potpore za redovne učenike srednjih 

škola, podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Berek najkasnije do 1. prosinca 

tekuće školske godine. 
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 Učenik je obavezna uz zahtjev priložiti: 

- presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu,  

- presliku žiro i/ili tekućeg  računa, 

- potvrdu  srednje škole o upisu u tekuću školsku godinu. 

Ukoliko učenik  nema otvoren računa  tada se prilaže preslika žiro i/ili tekućeg  računa 

jednog od roditelja .  

Zahtjev može podnijeti učenik ili jedan od roditelja koji živi u zajedničkom kućanstvu. 

Članak 4. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provođenje odluke iz članka 1., a 

po nalogu općinskog načelnika.  

Članak 5. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati bespovratne potpore za 

redovite srednjoškolce sa područja Općine Berek za školsku godinu 2019./2020., Klasa: 602-

03/19-01/01, Urbroj: 2123/02-01/19-1 od 16. srpnja 2019. godine. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena u ″Službenom 

glasniku Općine Berek″. 

 

 

             PREDSJEDNIK 

     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                     Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ. 

 

                  
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  

     ŽUPANIJA 

  OPĆINA BEREK 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 402-01/20-01/02 

URBROJ: 2123/02-01-20-1 

Berek, 03. ožujka 2020. godine 

                                                                                                                                  

Na temelju članka 30. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“ broj 

01/18) Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 20. sjednici održanoj  03. ožujka 2020. godine 

donosi 
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ODLUKU 

o isplati bespovratne potpore za studente  
 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Berek donosi Odluku o isplati bespovratne jednokratne potpore 

za redovne i izvanredne studente te studente poslijediplomskih studija s prebivalištem na 

području Općine Berek.  

 Nagrada će se isplatiti jednokratno u visini novčanog iznosa od 1.500,00 kuna (slovima: 

tisućupetstokuna).   

 

Članak 2. 

 Sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Berek. 

 

Članak 3. 

 Zahtjev za ostvarivanje prava o isplati bespovratne potpore za sve studente na području 

Općine Berek, podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Berek najkasnije do 15. 

rujna. 

 Uz zahtjev podnositelj mora priložiti: 

- dokaz odnosno potvrdu o upisu na fakultet / obrazovnu ustanovu, 

- presliku osobne iskaznice, 

- presliku žiro računa podnositelja zahtjeva studenta ili jednog od roditelja u slučaju 

da student nema otvoren račun u banci, 

- dokaz odnosno potvrdu da su podmirene obveze prema Općini Berek. 

 

Članak 4. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provođenje Odluke iz članka 1., a 

po nalogu općinskog načelnika. 

  

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena na službenoj stranici 

Općine Berek, www.berek.hr i „Službenom glasniku Općine Berek“. 

         

 

                                                                                                           

                           PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA                       

                                                                                                     Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ.  

                                    
              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSAKA ŽUPANIJA                         

                    OPĆINA BEREK 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Klasa: 551-06/20-02/01 

http://www.berek.hr/
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Urbroj:  2123/02-02-20-1 

Berek, 02.01.2020. godine 

 

            

 Na temelju članka 59. Zakona o rodiljinim i roditeljskim potporama ("Narodne novine“ 

broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17) i članka 46. Statuta Općine Berek („Službeni 

glasnik“ broj 01/18), općinski načelnik donosi  

 

O D L U K U 

o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu u Općini Berek 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i prava na dodjelu novčane 

pomoći za novorođeno dijete na području Općine Berek, visina novčane pomoći i postupak 

ostvarivanje pomoći. 

 

Članak 2. 

 Pravo na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete može ostvariti i koristi roditelj: 

 koji je državljanin Republike Hrvatske, 

 koji ima najmanje dvije godine prijavljeno prebivalište na području Općine Berek. 

 

Članak 3. 

 Visina jednokratne financijske pomoći iznosi 1.000,00 kn i prigodni paket u vrijednosti 

do 200,00 kn. 

 

Članak 4. 

 Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći podnosi roditelj Jedinstvenom 

upravnom odjelu na posebnom obrascu. 

  

 Zahtjev se podnosi u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, a uz isti se prilažu 

slijedeći dokumenti: 

 preslika domovnice ili osobne iskaznice za roditelje, 

 uvjerenje o prebivalištu za roditelje, 

 rodni list za novorođeno dijete, 

 rodni list za prethodno rođenu djecu (ako ih ima), 

 presliku tekućeg računa ili štedne knjižnice roditelja. 

 

Članak 5. 

 Nakon provedenog postupka Jedinstveni upravni odjel izdat će rješenje o odobrenju za 

isplatu jednokratne financijske pomoći za novorođeno dijete koje će se dostaviti podnositelju 

zahtjeva i službeniku za računovodstvo i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Berek. 
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Članak 6. 

 Sredstava za provođenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Berek. 

 

Članak 7. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednokratnoj financijskoj 

pomoći za novorođenu djecu u 2019. godine Općine Berek, KLASA: 551-06/19-02/01, 

URBROJ: 2123/02-02-19-1 od 02. siječnja 2019. godine 

 

Članak 8. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena web stranci Općine 

Berek www.berek.hr te u Službenom glasniku Općine Berek. 

 

 

                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                  Mato Tonković 

    

 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA BEREK 

               OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 022-06/20-01/01 

URBROJ: 2123/02-02-20-5 

Berek, 03.02.2020. godine      

 

 

Temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 137/145, 123/17, 

98/19) i članka 46. Statuta Općine Berek (Službeni glasnik br.01/18), općinski načelnik donosi 

 

Odluka  

o isplati razlike sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019. 

godini 

 

I. 

Ovom Odlukom načelnik Općine Berek  odobrava  da se  iz Proračuna Općine Berek,  

isplati  iznos od 1.500,00 kn, a na temelju redovitog godišnjeg financiranja političih stranaka 

za 2019. godinu.  

II. 

Prema novom Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koji je 

stupio na snagu 23. ožujka 2019., jedinice lokalne samouprave s manje od 3000 stanovnika 

trebaju izdvojiti iznos od 1.000,00 kn po jednom članu predstavničkog tijela.  

http://www.berek.hr/
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III. 

Odlukom o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini, koja je donešena na sjednici Općinskog vijeća 

Općine Berek održanoj 18.12.2018. godine ukupan iznos od 10.000,00 kn nije dostatan da bi 

se zadovoljio uvjet prema ranije spomenutom Zakonu, a koji je naknadno stupio na snagu. 

 

IV. 

Iznos od 1.500,00 kn potrebno je rasporediti sukladno broju zastupljenih vijećnika i 

vijećnika podzastupljenog spola  kojemu  pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 

predviđenog po svakom vijećniku. 

 

V. 

Odobrena sredstva  iz stavka 1. uplatitit će se prema slijedećem izračunu: 

HDZ – IBAN: HR9123600001400497924 – 954,56 kn 

HSS – IBAN: HR48 2402006 1100749247 – 545,44 kn. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

Mato Tonković 

                            

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSAKA ŽUPANIJA                         

                    OPĆINA BEREK 

               OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Klasa: 011-01/20-01/01 

Urbroj: 2123/02-02-20-1 

Berek, 26. veljače 2020. godine 

 

Temeljem članka 46. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, broj: 1/18), 

Općinski načelnik Općine Berek, donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Berek za razdoblje 

2020.-2026. godine 

 

Članak 1. 

 Osniva se radna skupina za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Berek za 

razdoblje 2020.-2026. godine. 
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Članak 2. 

 Za radnu skupinu za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Berek za razdoblje 

2020.-2026. godine imenuju se: 

 

- Ivana Cindrić, 

- Sanela Oručević, 

- Željka Šoštarić. 

 

Članak 3. 

 Zadužuju se članovi radne skupine za pripremu i izradu, te praćenje provedbe i 

realizacije Strategije upravljanja imovinom Općine Berek za razdoblje 2020.-2026. godine. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Berek. 

 

   OPĆINSKI NAČELNIK   

                                                                                                                            Mato Tonković 

DOSTAVITI: 

 - Imenovanim članovima 

 - Pismohrana 

                       
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

               ŽUPANIJA 

            OPĆINA BEREK 

      OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 363-01/20-12/01 

URBROJ: 2123/02-02-20-1 

Berek, 04. ožujka 2020. g. 

 

 Na temelju članka 6.  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine 

Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, broj 05/2019), članka 46. Statuta Općine Berek 

(„Službeni glasnik Općine Berek“ broj 01/18),  Općinski načelnik dana 04. ožujka 2020. godine 

donosi 

 

  O D L U K U  

o početku postupka jednostavne nabave za obavljanje poslova obvezne preventivne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Berek za razdoblje od 2020. 

- 2024. godinu 
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Članak 1. 

 Podaci o naručitelju: 

 Naziv, sjedište i adresa: Općina Berek, Berek 77, 43 232 Berek 

 OIB: 43345188266 

 

Članak 2. 
 Predmet nabave je: Obavljanje poslova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije 

i deratizacije na području Općine Berek za razdoblje od 2020. - 2024. godinu. 

 

Članak 3. 
 Procijenjena vrijednost nabave na godišnjoj razini iznosi 50.000,00 kn (bez PDV-a).  

 

Članak 4. 

 Projekat se financira iz Proračuna Općine Berek, sa stavke 3234.          

                                                 

Članak 5. 
 Postupak nabave će se provesti slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese 3 (tri) 

gospodarska subjekta.  

 

Članak 6. 
 U Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne  nabave  imenuju se: 

1. Ivana Cindrić, mag.oec., voditelj povjerenstva, 

2. Mira Cindrić, član, 

3. Željka Šoštarić, član,  

 

 

 Zadaci Povjerenstva su: 

 

 priprema postupka nabave (dokumentacija, troškovnici i dr.) 

 provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavu ponuda, otvaranje 

ponuda, pregled i ocjena ponuda,  sastavljanje zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni 

pristiglih ponuda), 

 na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda Općinskom načelniku se podnosi 

prijedlog o načinu završetka postupka nabave (prijedlog za donošenje Odluke o 

odabiru ili Odluke o poništenju postupka javne nabave) 

 obavlja i druge poslove potrebne za provedbu postupka. 

 

 Članovi Povjerenstva za svoj rad odgovorni su načelniku kao odgovornoj osobi 

naručitelja. 

 

Članak 7. 

 Odgovorna osoba Naručitelja je općinski načelnik Mato Tonković. 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena na internetskoj 

stranici Općine Berek www.berek.hr  i oglasnoj ploči Općine Berek. 

 

 

                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                          Mato Tonković                                                             

http://www.berek.hr/
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Dostaviti: 

1. Članovima Povjerenstva iz članka 6. ove Odluke 

2. Pismohrana, ovdje 

 

 

                  
   REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

    ŽUPANIJA 

          OPĆINA BEREK 

      OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 363-01/20-12/01 

URBROJ: 2123/02-02-20-2 

Berek , 04. ožujka 2020. g. 

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni 

glasnik Općine Berek“ broj 05/2019) i članka 46. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik 

Općine Berek“ broj 01/18), Općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka jednostavne nabave za 

obavljanje poslova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 

području Općine Berek za razdoblje od 2020. - 2024. godinu 

 

Članak 1. 

 Osniva se Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave za obavljanje 

poslova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Berek 

za razdoblje od 2020. - 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

 U Povjerenstvo se imenuju: 

 Ivana Cindrić, mag.oec., voditelj povjerenstva 

 Mira Cindrić, član 

 Željka Šoštarić, član. 

 

Članak 2. 

 Zadaće Povjerenstva su: 

- priprema postupka nabave (dokumentacija, troškovnici i dr.) 

- provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavu ponuda, otvaranje 

ponuda, pregled i ocjena ponuda,  sastavljanje zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni 

pristiglih ponuda), 

- na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda Općinskom načelniku se podnosi 

prijedlog o načinu završetka postupka nabave (prijedlog za donošenje Odluke o 

odabiru ili Odluke o poništenju postupka javne nabave) 

- obavlja i druge poslove potrebne za provedbu postupka. 
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 Povjerenstvo je u svom radu dužno postupati sukladno propisima i pravilima struke i u 

interesu Općine Berek. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena na internetskoj 

stranici Općine Berek www.berek.hr   i oglasnoj ploči Općine Berek. 

                                                                                                          

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                          Mato Tonković 

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 rujan - prosinac 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 treće Izvješće koje podnosim 

Općinskom vijeću u tekućoj godini. 

U prethodnom razdoblju izvješćujem Vas nastavno po oblastima djelovanja općinske 

uprave. 

 

II. AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

U razdoblju od rujna do prosinca prethodne godine završena su dva projekta: 

„Adaptacija društvenog doma u Ruškovcu“ i „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u općini 

Berek“ također u naselju Ruškovac. Radove na društvenom domu u Ruškovcu izvodilo je 

„Graditeljstvo Rogić d.o.o.“, a radovi su završili 18. studenog. Ukupna vrijednost projekta je 

438.287,66 kn, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinanciralo 

350.000,00 kn, dok je ostatak financirala Općina Berek. Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane 

ceste u Ruškovcu završili su 05. prosinca. Ovaj projekat financiran je od strane Agencije za 

plaćanje, a njegova vrijednost je 5.050.000,00 kn. Sada ostaju aktivnosti vezane za ishođenje 

uporabne dozvole i kontrola od strane Agencije za plaćanje kako bi se utvrdilo da je sve proteklo 

prema Zakonu te pravilima Agencije. 

Angažirano je društvo Euro Consulting d.o.o. iz Varaždina za provedbu javne nabave 

za Izgradnju kulturnog centra u Općini Berek koji će biti sufinanciran u 100%tnom iznosu od 

strane Agencije za plaćanja. Javna nabava bi očekivano trebala biti raspisana u proljeće kako 

bi i sami radovi krenuli čim je prije moguće. 

Od ostalih važnih projekta u općini je i kanalizacija u Bereku. Ugovor sa Hrvatskim 

vodama biti će potpisan u prvom tromjesečju 2020. u ukupnom iznosu od 625.000,00 kn, od 

čega općina Berek kao Investitor osigurava učešće od 125.000,00 kn.  

http://www.berek.hr/
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Nakon trećih izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu RH na području Općine Berek, Ministarstvo poljoprivrede je, prema našim 

saznanjima i komunikaciji sa stručnim suradnikom iz Ministarstva koji radi na kontroli našeg 

Programa, dalo suglasnost koja treba doći i u pisanom obliku kako bi se moglo krenuti u 

realizaciju natječaja. 

 

III. ZAKLJUČAK 

 

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

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

Općine Berek. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Mato Tonković 

 

KLASA: 022-06/20-04/01 

URBROJ: 2123/02-02-20-1 

Berek,  siječanj 2020.g. 
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1. Odluka o kratkoročnom revolving kreditu Općine Berek 2-3 

2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje rujan – prosinac 2019. 
godine 

3 

3. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Berek u 
dječjim vrtićima 

4-5 

4. Odluka o isplati bespovratne potpore za redovite srednjoškolce sa područja 
Općine Berek 

5-6 

5. Odluka o isplati bespovratne potpore za studente 6-7 

 

1. Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu u Općini Berek 7-8 

2. Odluka o isplati razlike sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka u 2019. godini 

9-10 

3. Odluka o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Berek 
za razdoblje 2020.-2026. godine 

10-11 

4. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za obavljanje poslova obvezne 
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Berek za 
razdoblje od 2020. - 2024. godinu 

11-13 

5.  Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka jednostavne 
nabave za obavljanje poslova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije na području Općine Berek za razdoblje od 2020. - 2024. godinu 

13-14 

6. Izvješće o radu načelnika Općine Berek za razdoblje rujan – prosinac 2019. godine 14-15 

 


