
  

 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                    OPĆINA BEREK 
                        OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                      
                                                                                                              

KLASA: 021-05/19-01/01 

URBROJ: 2123/02-01-19-3    

 

Berek, 11. travnja 2019. g.  

 

                                  
Na temelju čl. 5.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Berek, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Berek 

S  a  z  i  v  a 

 

16. sjednicu Općinskog vijeća Berek koja će se održati 17. travnja 2019. godine (srijeda) , u 

prostorijama Općinskog vijeća Berek, s početkom u  19:00 sati 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći: 

S a d r ž a j   r a d a 

 

 

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice općinskog vijeća, 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za 2018. godinu,  

3. Odluka o usvajanju financijskog Izvješća Vatrogasne zajednice Općine Berek za 2018. 

godinu,  

4. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Berek za 

2018. godinu,  

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

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2018. godinu 

6. Odluka o usvajanju Izvješća  o izvršenju  programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu 

7. Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2018. godinu 

8. Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za 2018. 

godinu 

9. Odluka o usvajanju  Izvješća o izvršenju  programa održavanja komunalne  

infrastrukture za 2018. godinu 

10. Odluka o I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Berek za 2019. godinu  

11. Odluku o isplati bespovratne potpore za studente u akademskoj godini 2018/2019, 

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

vrtićima u 2019. godini 

13. Odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – ožujak 2019 

14. Razno. 

 

Mole se vijećnici Općinskog vijeća Berek  da se pozivu obavezno odazovu, a eventualnu spriječenost 

najave i opravdaju usmeno ili na tel. 548-017 i 548-152. 

S poštovanjem, 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:   

       Tomislav Šunjić,dipl.ing.građ. v.r. 
          


