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    REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  

     ŽUPANIJA 

        OPĆINA BEREK 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 320-02/20-01/01 

URBROJ: 2123/02-01-20-4 

Berek, 30. ožujka 2020. godine 

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

01/18), Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj  21. sjednici održanoj 30.ožujka 2020. godine 

donosi 

 

ODLUKU  

o usvajanju o Izvješća o utrošku sredstva od prihoda od  

prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2019. 

godinu 

 

Članak 1.  

     Općinsko vijeće Općine Berek usvaja Izvješće o utrošku sredstva od prihoda od prodaje i 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2019. godinu. 

 

Članak 2. 

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 
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KLASA: 400-05/20-02/01 

URBROJ: 2123/02-01/20-2 

Berek, 30. ožujka 2020. godine 

 

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

01/18), Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 21. sjednici održanoj 30. ožujka 2020. godine 

donosi 

 

ODLUKU  
o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za zadržavanje 

 nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 
 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Berek usvaja Izvješće utrošku sredstava za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu. 

 

Članak 2.  
 

 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: 400-05/20-02/02 

URBROJ: 2123/02-01-20-2 

Berek, 30. ožujka 2020. godine 

 

 

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

01/18), Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 21. sjednici održanoj  2020. godine donosi 

 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o utrošku 

namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za 2019. godinu 
 

Članak 1. 
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 Općinsko vijeće Općine Berek usvaja Izvješće o utrošku namjenskih sredstava od 

šumskog doprinosa za 2019. godinu.  

 

Članak 2. 

 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: 351-04/20-01/01 

URBROJ: 2123/02-02-20-6 

Berek, 30. ožujka 2020. godine 

 

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

01/18), Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 21. sjednici  održanoj 30. ožujka 2020. godine 

donosi 

 

ODLUKU  

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

 Općine Berek za 2019. godinu   

 

    Članak 1.   

            Općinsko vijeće Općine Berek usvaja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Berek za 2019. godinu. 

 

Članak 2. 

             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 
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA  

     ŽUPANIJA 

  OPĆINA BEREK 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 810-03/20-01/01 

URBROJ: 2123/02-01-20-3 

Berek, 30. ožujka 2020. godine 

Temeljem članka 13. Zakona o  zaštiti od požara ( „Narodne novine”, broj 92/10) te 

članka 28. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek”, br. 01/18.), na svojoj 21. 

sjednici održanoj dana 30. ožujka 2020.godine, Općinsko vijeće Općine Berek donijelo je  

O D L U K U  

o usvajanju Procjene ugroženosti od požara za Općinu Berek – Usklada 01 i  

Plana zaštite od požara za Općinu Berek – Usklada 01 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom usvaja se Procjena ugroženosti od požara za Općinu Berek – Usklada 

01 i Plan zaštite od požara za Općinu Berek – Usklada 01. 

 

Članak 2. 

Plan zaštite od požara za Općinu Berek – Usklada 01 i Procjena ugroženosti od požara 

za Općinu Berek – Usklada 01 izradila je tvrtka PROFI TEST d.o.o. iz Bjelovara, temeljem 

dobivene suglasnosti od strane Ministarstva unutarnjih poslova, PU Bjelovarsko-bilogorske, 

Inspektorata unutarnjih poslova, broj: 511-02-04/5-43/1-3-14 od 13.06.2014. godine. 

 

Članak 3. 
Procjena ugroženosti od požara za Općinu Berek – Usklada 01 i Plan zaštite od požara 

za Općinu Berek – Usklada 01 sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave. 

 

Članak 4. 

 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 
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KLASA: 320-02/20-01/02 

URBROJ: 2123/02-01-20-2 

Berek, 30. ožujka 2020. godine 

 

 

 Na temelju članka 10.  i članka 12.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

Novine“, br. 20/18, 115/18 i 98/19), Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne Novine“, 

br. 22/19) te članka 30. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, br. 01/18) 

Općinsko vijeće Općine Berek na svojoj 21. sjednici održanoj 30. ožujka 2020. godine donijelo 

je  

 

ODLUKU 

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

 poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu  

na području Općine Berek 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih  rudina propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi 

propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju 

sukladno Pravilniku o agrotehničkim mjerama, te se propisuju mjere za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina. 

 

Članak 2. 

 Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine 

koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, 

maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti 

poljoprivrednoj proizvodnji. 

 Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. 

 Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju 

smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i 

smanjenje njegove plodnosti. 

 Poljoprivrednim rudinama u smislu ove Odluke smatraju se susjedne katastarske čestice 

u određenom lokalitetu koje čine zaokruženu prirodnu cjelinu. 

 Poljskim putem u smislu ove Odluke smatra se put koji se koristi za promet ili prilaz 

poljoprivrednom zemljištu a kojim se koristi veći broj korisnika. 

 

II. AGROTEHNIČKE MJERE 

 

Članak 3. 

 Pod agrotehničkim mjerama smatraju se: 

 

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za 

uzgoj biljaka, 

2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 

3. suzbijanje organizama štetnih za bilje, 

4. gospodarenje biljnim ostatcima, 
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5. održavanje organske tvari i humusa u tlu, 

6. održavanje povoljne strukture tla, 

7. zaštita od erozije, 

8. održavanje plodnosti tla. 

 

 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište 

obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničkim mjere, ne umanjujući njegovu vrijednost. 

 

Članak 4. 

 Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva 

provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno: 

 

1. redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta u skladu s 

 određenom biljnom vrstom i načinom uzgoja, odnosno katastarskom kulturom 

 poljoprivrednog zemljišta, 

2. održavanje ili poboljšanje plodnosti tla, 

3. održivo gospodarenje trajnim pašnjacima i livadama, 

4. održavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju. 

 

Članak 5. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati 

odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprječavanja 

zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta. 

 Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva 

potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, 

biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati 

prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima. 

 

Članak 6. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, dužni 

su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i 

rubove parcela, šuma i poljskih putova) uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama: 

- agrotehničkim – pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i 

gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) 

poljoprivredne površine, 

- mehaničkim – međurednom kultivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanje 

izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i 

plodonošenja biljaka, 

- kemijskim – uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu 

u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je 

priložena uz sredstvo. 

 

Članak 7. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta moraju suzbijati organizme 

štetne za bilje, a kod suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna načela integrirane zaštite bilja 

sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida. 

 Nakon provedenog postupka vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta 

dužni su ambalažu od korištenja sredstava za zaštitu bilja zbrinuti sukladno uputama 

proizvođača koje su priložene uz ta sredstva te u skladu s posebnim zakonima, odlukama i 

propisima. 
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Članak 8. 

 U trogodišnjem plodoredu dozvoljeno je samo u jednoj vegetacijskoj godini uklanjanje 

biljnih ostataka s poljoprivrednih površina osim u slučajevima njihovog daljnjeg korištenja u 

poljoprivredi u smislu hrane ili stelje za stoku i u slučaju njihove potencijalne opasnosti za 

širenje organizma štetnih za bilje. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta moraju ukloniti sa zemljišta sve 

biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja organizama štetnih za bilje u određenom 

agrotehničkom roku u skladu s biljnom kulturom. 

 

Članak 9. 

 Agrotehničke mjere gospodarenja s biljnim ostatcima obuhvaćaju: 

- primjenu odgovarajućih postupaka s biljnim ostatcima nakon žetve na poljoprivrednom 

zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna i reducirana obrada tla, 

- primjenu odgovarajućih postupaka s biljnim ostatcima na površinama na kojima se 

primjenjuje konzervacijska obrada tla, 

- obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka ili njihovo usitnjavanje s ciljem malčiranja 

površine tla nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima, 

- obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na 

šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem te se ovaj materijal mora 

zbrinuti/koristiti na ekološki i ekonomski održiv način, kao što je izrada komposta, 

- malčiranje površine, alternativno gorivo i slično. 

 Žetveni ostatci ne smiju se spaljivati, a njihovo je spaljivanje dopušteno samo u cilju 

sprečavanja širenja ili suzbijanja organizama štetnih za bilje uz provođenje mjera zaštite od 

požara sukladno posebnim propisima. 

 Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz 

provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima. 

 

Članak 10. 

 Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema 

pravilima struke ili uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu ili dodavanjem poboljšivača tla. 

 Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu u vremenu i prostoru: strne žitarice – 

okopavine – leguminoze ili industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese. 

 Redoslijed usjeva u plodoredu mora biti takav da se održava i poboljšava plodnost tla, 

povoljna struktura tla, optimalna razina hranjiva u tlu. 

 Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese sastavni su dio plodoreda i mogu na istoj 

površini ostati duže od tri godine. 

 Poduusjevi, međuusjevi i ugar smatraju se sastavnim dijelom plodoreda. 

 

Članak 11. 

 Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke 

u tlu primjenom konvencionalne, reducirane ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti 

tlo organskim gnojem ili uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu. 

 

Članak 12. 

 Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i 

njegovim svojstvima. 

 U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom zabranjeno 

je korištenje poljoprivredne mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve 

ili berbe usjeva. 
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Članak 13. 

 Na nagnutim terenima (>15%) obveza je provoditi pravilnu izmjenu usjeva. 

 Međuredni prostori na nagnutim terenima (>15%) pri uzgoju trajnih nasada moraju biti 

zatravljeni, a redovi postavljeni okomito na nagib terena. 

 Na nagibima većim od 25% zabranjena je sjetva jarih okopavinskih usjeva rijetkog 

sklopa. 

 Na prostorima gdje dominiraju teksturno lakša tla pored konzervacijske obrade u cilju 

ublažavanja pojave i posljedica erozije vjetrom moraju se podići vjetrozaštitni pojasi. 

 

Članak 14. 

 Plodnost tla se mora održavati primjenom agrotehničkih mjera, uključujući gnojidbu, 

gdje je primjenjivo, kojom se povećava ili održava povoljan sadržaj makro i mikrohraniva u 

tlu, te optimalne fizikalne i mikrobiološke značajke tla. 

 

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 

 

Članak 15. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati mjere za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina: 

1. održavanje živica i međa, 

2. održavanje poljskih putova, 

3. uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje, 

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, 

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa. 

 

Članak 16. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je 

redovito održavati i podrezivati na način da se spriječi zakorovljenost živice, širenje na susjedno 

zemljište i putove i zasjenjivanje parcela te iste formirati na način da ne ometaju promet, 

vidljivost i preglednost poljskih putova. 

 Živice uz poljske putove, odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 0,5 m od ruba puta, 

odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,5 m te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih 

parcela moraju obrezivati, tako da njihova visina ne prelazi 1 m. 

 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu 

vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu 

agrotehničkih zahvata. 

 Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa. 

 Za ograđivanje parcela na međama zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih 

mreža. 

 

Članak 17. 

 Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za 

promet ili prilaz poljoprivrednom zemljištu, a kojim se koristi veći broj korisnika. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti o 

održavanju poljskih putova koje koriste. 

 Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito: 

- redovito održavanje i uređivanje poljskih putova tako da ne ometaju provođenje 

agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila, 

- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim materijalom, 
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- čišćenje i održavanje odvodnih kanala i propusta, 

- sprječavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove, 

- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta, 

- sprječavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje, 

neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i slično), 

- sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu. 

 

Članak 18. 

 Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito: 

- preoravanje poljskih putova, 

- sužavanje poljskih putova, 

- nanošenje zemlje ili raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta, 

- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove, 

- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove. 

 

Članak 19. 

 Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili 

umjetni kanali oborinskih voda, odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala dužni su ih čistiti tako 

da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom i raslinjem, odnosno omogući prirodni 

tok oborinskih voda. 

 Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz stavka 1. ovog članka, osim kada se to radi 

temeljem projektne dokumentacije i valjane dozvole nadležnih tijela koju je ishodio vlasnik 

poljoprivrednog zemljišta. 

 

Članak 20. 

 Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna 

proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe. U protivnom oštećeni 

vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu 

o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili 

drugih visokorastućih kultura zasjenjivati susjedne parcele te tako onemogućavati ili umanjivati 

poljoprivrednu proizvodnju na tim parcelama. 

 Pojedinačna stabla, odnosno trajni nasadi sade se ovisno o njihovom habitusu, na 

dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela da ne zasjene susjedno zemljište. 

 

Članak 21. 

 Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog 

izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna 

proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama. 

 Stablašice koje čine vjetrobranski pojas vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati. 

 

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Članak 22. 

 Radi sprječavanja pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici 

odnosno posjednici dužni su poduzimati slijedeće mjere: 

- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove, 

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe 

i slično, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, 
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- odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, putova i međa na šumskom 

zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem, 

- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom, 

- spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom 

zemljištu vršiti samo uz poduzimanje odgovarajućih propisanih preventivnih mjera 

opreza sukladno Zakonu o zaštiti od požara. 

 

Članak 23. 

 Spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla te loženja vatre 

na poljoprivrednim površinama može se obavljati ako su poznate sljedeće mjere opreznosti: 

- ako se spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru obavlja na većoj 

poljoprivrednoj površini, vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni 

su tražiti odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe koja će osigurati dežurstvo 

odgovarajućeg broja vatrogasaca s opremom za gašenje požara, a na manjim 

površinama treba primijeniti potrebne mjere zaštite od požara, 

- mjesto spaljivanja korova i loženja vatre na otvorenom prostoru mora biti najmanje 50 

metara udaljeno od gospodarskih i stambenih objekata, najmanje 200 m od ruba 

šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim 

parcelama, te na udaljenosti većoj od 100 m od stogova slame i sijena kao i drugih 

objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, 

- mjesto spaljivanja mora biti tako odabrano da se vatra ne može proširiti preko gorivog 

materijala na zemlji, kao ni prelijetanja iskri, 

- osoba koja obavlja spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru mora biti 

punoljetna, stalno prisutna pri spaljivanju s pričuvnom opremom za gašenje požara 

(lopata, kanta napunjena vodom i slično), 

- osobe koje su izvršile spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru dužne 

su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti, 

- potrebno je poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti situacije, a u cilju 

sprečavanja nastanka i širenja požara. 

 

Članak 24. 

 Zabranjeno je spaljivanje korova i biljnog otpada kao i loženje vatre na otvorenom 

prostoru u sljedećim uvjetima: 

- u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza tekuće godine, 

- za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima (od 19.00 do 5.00 sati), 

- za vrijeme sezone žetve i berbe poljoprivrednih kultura 

Loženje vatre u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja može se obavljati ako je osoba 

prethodno obavijestila o tome neposredno ili putem telefona nadležnu vatrogasnu postrojbu i 

od iste ishodila odobrenje za loženje vatre na otvorenom prostoru ovisno o prosudbi opasnosti 

za nastanak požara sukladno raspoloživim podacima o namjeravanom loženju vatre na 

otvorenom prostoru. 

 

V. NADZOR 

 

Članak 25. 

 Nadzor nad provedbom mjera utvrđenih ovom Odlukom obavljati će MUP, Policijska 

uprava Bjelovarsko-bilogorska, Inspekcijska služba za zaštitu od požara, Poljoprivredna 

inspekcija Ministarstva poljoprivrede, Šumarska i lovna inspekcija Ministarstva regionalnog 

razvoja koji su ovlašteni za pokretanje prekršajnog postupka. 
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 U nadzoru sudjeluju i ovlašteni djelatnici pravnih osoba koje upravljaju i gospodare 

šumama, ovlaštene osobe Vatrogasne zajednice općine Berek, komunalni redar općine Berek, 

a u smislu dojave o nastalom požaru-šteti i povredi odredaba ove Odluke, te prikupljanju 

podataka o identitetu osoba koje su povredu izvršile. 

 

Članak 26. 

 U obavljanju nadzora poljoprivredni redar ovlašten je: 

 rješenjem narediti: 

 poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja 

poljoprivredne proizvodnje, 

 poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj 

proizvodnji, 

 poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina, 

 uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, voćnjaka, pojedinačnih 

stabala i grmlja, 

 ostale mjere potrebne za provođenje odredbi ove Odluke i održavanje reda u skladu s 

odredbama ove Odluke. 

 donositi rješenje o prisilnom izvršenju nenovčanih obveza novčanom kaznom ili putem 

treće osobe, 

 zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i 

sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika 

stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, 

 uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne 

mogu izravno utvrditi, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, 

 zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u 

nadzoru, 

 prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način 

(fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.), 

 opominjati fizičke i pravne osobe na pridržavanje odredbi ove Odluke, 

 izdati obvezni prekršajni nalog, 

 naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, 

 obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora. 

 

 Mjere za provođenje odredbi ove Odluke i održavanje reda u skladu s odredbama ove 

Odluke poljoprivredni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila Odluku odnosno osobi 

koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu. Ako se osoba ne može utvrditi, rješenje se donosi 

protiv nepoznate osobe. 

 Ako poljoprivredni redar utvrdi povredu odredaba ove Odluke može donijeti rješenje i 

bez saslušanja stranke. 

 

Članak 27. 

 Protiv rješenja poljoprivrednog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana 

dostave rješenja. Žalba na rješenje poljoprivrednog redara ne odgađa izvršenje rješenja.  

 O žalbi izjavljenoj protiv rješenja poljoprivrednog redara odlučuje upravno tijelo 

Bjelovarsko – bilogorske županije nadležno za poslove poljoprivrede. 

 

Članak 28. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru 

u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do 
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poljoprivrednog zemljišta, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o 

predmetu uredovanja. 

 Zabranjeno je omalovažavanje i vrijeđanje poljoprivrednog redara prilikom vršenja 

nadzora nad provedbom ove Odluke. 

 Ako poljoprivredni redar u svom radu naiđe na otpor može zatražiti pomoć nadležne 

policijske uprave. 

 

VI. KAZNENE ODREDBE 

 

Članak 29. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna 

osoba ili posjednik poljoprivrednog zemljišta ako: 

- ne provodi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta 

(članak 4. Odluke), 

- ne provodi mjere sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 

(članak 5. Odluke), 

- ne uklanja i suzbija ambroziju (članak 6. Odluke), 

- ne provodi mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetočina (članak 7. Odluke), 

- ne uništava biljne ostatke (članak 8. i 9. Odluke), 

- ne koristi mehanizaciju na primjeren način (članak 12. Odluke), 

- ne provodi mjere zaštite od erozije (članak 13. Odluke), 

- ne provodi mjere održavanja živica i međa (članak 16. Odluke), 

- ne provodi mjere održavanja poljskih putova (članak 17. i 18. Odluke), 

- ne provodi mjere uređivanja i održavanja kanala oborinske odvodnje (članak 19. 

Odluke), 

- sprečava zasjenjivanje susjednih parcela (članak 20. Odluke), 

- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa (članak 21. Odluke), 

- ne poduzima mjere iz članka 22. Odluke, 

- postupa suprotno mjerama iz članka 23. i 24. Odluke), 

- ne omogući poljoprivrednom redaru nesmetano obavljanje nadzora i pristup do 

poljoprivrednog zemljišta, odbije dati podatke i druge dokumente, te omalovažava i 

vrijeđa poljoprivrednog redara (članak 28. Odluke). 

 
 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom  od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se 

odgovorna osoba u pravnoj osobi . 

 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 

kuna kaznit će se fizička osoba. 

 

VII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 30. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu korištenja i održavanja 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Berek, Klasa: 320-02/09-01/1, Urbroj: 2123/02-

01-09-1 od 20. rujna 2009. godine. 

 

Članak 32. 

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

Berek. 
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        PREDSJEDNIK  

             OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ.                                                                             

    

 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA BEREK 

               OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Klasa: 320-02/20-01/01 

Urbroj: 2123/02-02-20-3 

Berek, 05. ožujka 2020. g. 

 

Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Narodne novine br.20/18,  

115/18  i 98/19) i  članka 47 .Statuta Općine Berek (Službeni glasnik, br.01/18), načelnik općine 

Berek podnosi 

 

IZVJEŠĆE 

 o utrošku sredstva od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvarena sredstva od prodaje 

i zakupa  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iznose 139.490,01  kn, 

kako slijedi: 

 

-  Prihod prodaja poljoprivrednog zemljišta – 61.565,88 kn 

-  Prihod od zakup poljoprivrednog zemljišta – 77.924,13 kn 

 

Članak 2. 

 Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  u 

iznosu od 139.490,01   kn utrošena su kako slijedi: 

 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva   137.664,55 

2. Sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih usjeva   1.825,46 

                  UKUPNO : 139.490,01 

 

Članak 3. 

 Ovo izvješće objaviti će u Službenom glasniku Općine Berek.  

 
 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

Mato Tonković 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSAKA ŽUPANIJA                         

                    OPĆINA BEREK 

               OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Klasa: 400-05/20-02/01 

Urbroj: 2123/02-02-20-1 

Berek, 05. ožujka 2020. g. 

 
 Temeljem članka 31.  stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine“ br.  86/12 ,  143/13, 65/17  i 14/19)  i  članka 46 .Statuta Općine Berek 

(Službeni glasnik, br.01/18), načelnik općine Berek podnosi  

 

 

IZVJEŠĆE 

o utrošku sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

 u prostoru za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Izvješćem o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2019. godinu, iskazuje se namjensko korištenje sredstava naknade 

uređenja  naselja – tekuće održavanje mjesnih domova . 

 

 Članak 2. 

 Prihod u visini od 30% prikupljenih sredstava naknade planiran je u proračunu  

Općine Berek za 2019. godinu u iznosu od 5.000,00 kn , a ostvaren je u ukupnom iznosu od 

2.143,69 kuna. 

   

Članak 3. 

 Sredstva prikupljena od navedene namjene u razdoblju od 01.siječnja -31. prosinca 

2019. godine  utrošena su kako slijedi: 

 

1. Infrastrukturalno uređenje  naselja- za usluge 

tekućeg i investicijskog održavanja mjesnih domova    
2.143,69 

Ukupno: 2.143,69 

 

 

Članak 4. 

Ovo izvješće objaviti će u Službenom glasniku Općine Berek.  

 

   OPĆINSKI NAČELNIK   

                                                                                                                            Mato Tonković 



Službeni glasnik br. 02/2020     Berek, 03.04.2020. 

16 
 

                       
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

               ŽUPANIJA 

            OPĆINA BEREK 

      OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Klasa: 400-05/20-02/02 

Urbroj: 2123/02-02-20-1 

Berek, 05. ožujka 2020. g. 

 

Na temelju članka 69. Zakona o šumama (Narodne novine, broj , 68/18,  115/18 i 98/19) 

i članka 46. Statuta Općine Berek (Službeni glasnik, br.01/18), načelnik općine Berek podnosi 

 

IZVJEŠĆE 

o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 Sredstva šumskog doprinosa  uplaćuju se  u proračuna Općine Berek, a koriste se 

isključivo za financiranje izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture.  

 U proračunu Općine Berek za 2019. godinu planiran je iznos šumskog doprinosa u 

iznosu od 922.000,00 kn. 

 U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvarena sredstva od šumskog 

doprinosa ostvarena su u iznosu od 910.373,25 kn . 

 

Članak 2. 

 Sredstva ostvarena od šumskog doprinosa utrošena su u iznosu od 399.507,93 kako 

slijedi: 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta (redovito i 

zimska služba)   
96.357,82 

2. Iznošenje i odvoz smeća  12.606,16 

3. Usluge održavanja javne rasvjete  19.957,56 

4. Izgradnja lokalne ceste – Šimljanik –Gornja 

Garešnica   
270.586,39 

                  UKUPNO : 399.507,93 

 

 Neutrošena sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 510.865,32 kn na dan 31.12.2019. 

nalaze se na poslovnom računu Općine Berek  i prenose se u 2020. godinu , te će se utrošiti u 

skladu sa zakonskim propisima  

 

Članak 3. 

 Ovo izvješće objaviti će u Službenom glasniku Općine Berek.  

                                                                                                                 

                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                          Mato Tonković                                                            
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

    ŽUPANIJA 

          OPĆINA BEREK 

      OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 351-04/20-01/01 

URBROJ: 2123/02-02-20-5 

Berek,  24. ožujka 2020. godine 

 

 Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („NN“, br. 94/13, 

73/17, 14/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, br. 

01/18), Općinski načelnik Općine Berek Općinskom vijeću podnosi 

 

IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Berek za 2019. godinu 

 

1. UVOD 

 

Općina Berek površinom od 11.078 ha obuhvaća trinaest naselja: Berek, Potok, Ruškovac, 

Krivaja, Šimljana, Oštri Zid, Gornja Garešnica, Novo Selo Garešničko, Podgarić, Šimljanica, 

Kostanjevac, Begovača i Šimljanik. Naselje Berek sjedište je općine. Na području Općine živi 

1443 stanovnika u 521 kućanstvu. Temeljem odredbi članka 21. stavka 4. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19) predstavničko tijelo Općine Berek donijelo 

je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine. Na doneseni plan dobivena je 

Suglasnost Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša 

i ruralni razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša, Klasa: 351-01/18-03/10, Urbroj: 2103/1-07-18-2 od 

07. svibnja 2018. godine.  

Plan gospodarenja otpadom sadrži: 

- Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, 

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,   

- Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnom kategorijom 

otpada,  

- Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,  

- Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada,  

- Popis projekata važnih za provedbu odredbi plana,  

- Organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera 

gospodarenja otpadom,  

- Rokovi i nositelji izvršenja plana te  

- Zaštićena područja i područje ekološke mreže.  
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2. DOKUMENTI PROSRORNOG UREĐENJJA 

 

          Prostornim planom Općine Berek utvrđeno je kako postoji razlika u planiranju 

razmještaja lokacije zelenih otoka između Prostornog plana i trenutačnog stanja razmještenih 

zelenih otoka. Nije određena lokacija za građevni otpad, pošto građevni otpad ne nastaje u nekoj 

značajnoj mjeri. Ukoliko se pokaže potreba za istim blizina Grada Bjelovar nam omogućava 

mogućnost odvoza navedene vrste otpada na lokaciji. 

 

3. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM 

NA PODRUČJU OPĆINE BEREK UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE 

CILJEVA  

 

 Na području Općine Berek nalaze se ukupno tri lokacije sa zelenim otocima (Berek, 

Oštri Zid i Gornja Garešnica) u kojima se odlaže otpadni papir, plastika i staklo, te dodatno 

dvije lokacije za staklo u Podgariću i Ruškovcu. Navedene spremnike prazne različiti ovlašteni 

sakupljači tako da otpadni papir i plastiku iz zelenih otoka preuzima „SIROVINA“ d.o.o iz 

Bjelovara, a staklo „UNIJA NOVA“ d.o.o iz Zagreba. 

 Zbrinjavanje građevinskog otpada je u nadležnosti Bjelovarsko -  bilogorske županije i 

na području općine nema lokacije za privremeno deponiranje. 

 Pretovarna stranica i reciklažno dvorište na  lokaciji Johovača dovršeno je 2014. godine, 

otvoreno je novoizgrađeno reciklažno dvorište na odlagalištu “Johovača” u Velikoj Mlinskoj, 

koje ima uporabnu dozvolu od 20. studenoga 2014. godine. Reciklažno dvorište je u vlasništvu 

Komunalca d.o.o. Garešnica, a prvo je Reciklažno dvorište izgrađeno u Hrvatskoj u skladu sa 

Pravilnikom o gospodarenju otpadom i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. 

Investicija je vrijedna oko 1.700.000,00 kuna. Najveći dio sredstava, 80 posto, osigurana su iz 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok su ostatak, prema postotku udjela, 

sufinancirali suvlasnici: Grad Garešnica, te Općine Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.  

 Zbrinjavanje otpada za komunalni i neopasni tehnološki na području Općine Berek 

provodi komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. iz Garešnice na odlagalištu „Johovača“ u 

Velikoj Mlinskoj. 

  

Tablica 1: Obuhvat stanovništva organiziranim skupljanjem komunalnog otpad 

 

Područje s 

kojeg se 

otpad 

sakuplja 

Broj 

stanovnika 

Broj 

domaćinstava 

Broj 

domaćinstava 

obuhvaćena 

organiziranim 

sakupljanjem 

odvoza 

komunalnog 

otpada 

Udjel 

domaćinstva 

u % 

Tvrtka 

pružatelj 

usluga 

javne 

usluge 

Općina 

Berek 

1443 521 395 75,82 % Komunalac 

d.o.o iz 

Garešnice 

 

Tablica 2:  Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila 
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Lokacije 

„Zelenih otoka“ 

Broj postavljenih spremnika 

papir metal staklo plastika tekstil 

Berek 1 0 1 1 1 

Oštri Zid 1 0 1 1 0 

Gornja Garešnica 1 0 1 1 0 

Ruškovac  0 0 1 0 0 

Podgarić  0 0 1 0 0 

 

4. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, 

ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I 

BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA OPĆINE 

BEREK 

 

     Odvoz komunalnog otpada vrši se jednom tjedno sa područja cijele Općine prema rasporedu 

odvoza. 

 

Tablica 3: Prikupljene količine otpada na području Općine Berek 

 

Tvrtka ili naziv Područje sa 

kojeg je otpad 

sakupljen 

Ključni broj 

otpada 

Naziv otpada Ukupno 

sakupljeno 

tona 

Komunalac 

d.o.o Garešnica 

Općina Berek 20 03 01 Komunalni 

miješani otpad 

169,66 

 

Tablica 4: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, i tekstila 

 

Godina  Prikupljene količine otpada (kg) 

papir metal staklo plastika tekstil 

2019. 420,00 0 2.040,00 80,00 0 

 

5. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA 

ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJA NEUSKLAĐENIH 

ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 

 

 Općina Berek nema svoje odlagalište otpada. Koristi reciklažno dvorište na odlagalištu 

“Johovača” u Velikoj Mlinskoj. Zbrinjavanje otpada za komunalni i neopasni tehnološki na 

području Općine Berek provodi komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. iz Garešnice. 

 

6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM 

UKLANJANJU 

 

 Na području Općine Berek nema divljih odlagališta otpada, sva su sanirana.

 2006.godine na području Općine Berek postojala su tri nelegalna odlagališta: Berek, 

Šimljanica i Ruškovac. 
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Tablica 5: Podaci o saniranim “divljim odlagalištima“ na području Općine Berek 

 

R

B 

Uklonjen

a količina 

otpada u 

m3 

Najzastupljenij

a vrsta 

odbačenog 

otpada 

Sanirano 

(godina) 

Utrošena sredstva za sanaciju „divljih 

odlagališta“ 

Sredstav

a 

FZOEU 

Sredstva 

JLS 

Drug

i 

izvor

i 

Ukupno 

1. 2.100 komunalni i 

građevinski 

otpad 

2006 

Ruškovac 

119.200,0

0 

29.800,0

0 

0 149.000,0

0 

2. 2.100 komunalni i  

građevinski 

otpad 

2006 

Šimljanic

a 

121.600,0

0 

30.400,0

0 

0 152.000,0

0 

3. 2.100 komunalni i  

građevinski 

otpad 

2006 

Berek 

126.720,0

0 

31.680,0

1 

0 158.400,0

1 

 

7. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI 

SPRIJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-

INFORMATIVNE AKTIVNOSTI AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 

 

 Općina Berek je 2018. godine potpisala Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Tim projektom kućanstva 

bi dobila spremnike za recikabilni otpad, te se nadamo da će se navedeno provesti u tekućoj 

godini. 

 Općina Berek svake godine uključuje se u akciju „Zelena čistka“ podižući tako svijest 

budućih naraštaja o čuvanju okoliša. Općina Berek ima na svojoj stranici www.berek.hr 

uspostavljen sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.  

 

8. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I 

POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA 

 

 Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih 

zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije a osobito na 

sljedećim načelima:  

1. „načelo onečišćivač plaća“ – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno 

posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski 

odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao 

prouzročiti otpad; 

2. „načelo blizine“ – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini 

ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku 

učinkovitost i prihvatljivost za okoliš;  

3. „načelo samodostatnosti“ – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan 

način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a 

uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama 

http://www.berek.hr/
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za posebne kategorije otpada;  

4. „načelo sljedivosti“  – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i 

proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu. 

 

 Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih 

Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a to su: eksplozivno, 

oksidirajuće, jako zapaljivo, zapaljivo, nadražujuće, opasno, toksično, karcinogeno, 

nagrizajuće, zarazno, reproduktivno toksično, mutageno, otpad koji u dodiru s vodom, zrakom 

ili kiselinom oslobađa toksične ili vrlo toksične plinove, senzibilizirajuće, ekotoksično i otpad 

sposoban na bilo koji način, nakon zbrinjavanja, rezultirati drugom tvari, primjerice ocjedna 

voda koja posjeduje bilo koje od gore navedenih svojstava. Općina Berek nije provela akciju 

sakupljanja opasnim otpadnom te tako nemamo izdvojenih financijskih sredstva za tu vrstu 

otpada. 

 

9. MJERE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I 

BIORAZGRADIVOG OTPADA KOMUNALNOG OTPADA TE MJERE 

ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I 

PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM 

 

 Svako domaćinstvo ima vlastitu kantu za komunalni otpad. Kao nadopunu usluge, 

Komunalac d.o.o. Garešnica  nudi mogućnost sakupljanja otpadnog papira jednom mjesečno. 

Stanovništvo treba mijenjati navike u vezi s odlaganjem otpada u svoju kantu. Prevencija 

nastajanja i ponovna upotreba otpada zbog najpovoljnijeg utjecaja na okoliš najvažnija je stavka 

gospodarenja otpadom. Stvaranjem manje količine otpada koji će se odlagati građani će plaćati 

i manju cijenu za odvoz otpada što je dodatni poticaj uz ekološku svijest svakog pojedinca. 

Prikupljanje glomaznog otpada provedeno je u kolovozu 2018. godine. 

 

10. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, 

ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARNJA OTPADOM. 

 

 U 2018. godini Općina Berek je sklopila Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost o nabavci spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za sva kućanstva 

na području općine.  

 

11. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

 

RB. Predviđeno PGO ZA 2019. Izvršeno 

DA/NE/DJELOMIČNO 

1. Osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog 

kompostiranja, te odvojenog prikupljanja otpada  

DJELOMIČNO  

2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog 

dvorišta za građevni otpad  

NE  

3. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad  NE 

4. Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada po količini  

DJELOMIČNO  
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5. Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta  NE  

6. Provedba izborazno-informativnih aktivnosti  DA 

7. Provedba akcija prikupljanja otpada  DA 

8. Sanacija lokacija onečišćenim otpadom odbačenim u okoliš  n/p 

9. Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja 

otpadom  

DJELOMIČNO  

 

12. ZAKLJUČAK 

 

 Planom gospodarenja otpada preporučene su mjere za izbjegavanje i smanjenje 

nastajanja otpada razvrstavanjem i korištenjem vrijednih svojstava otpada. 

 U 2018. godini uslugom odvoza i deponiranja otpada na području Općine Berek 

koristilo se 376 kućanstava i 19 pravnih osoba te je odloženo 169,66 t komunalnog otpada. 

Usporedbom podataka utvrđeno je povećanje količine komunalnog otpada po korisniku sa 0,34 

tona po korisniku u 2018. godini, na 0,42 tona po korisniku u 2019. godini. 

  U 2020. godini očekuje se postupno smanjenje komunalnog otpada zbog obveze 

odvojenog prikupljanja otpada i nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.  

 Obuhvaćenost kućanstava odvozom komunalnog otpada je  72,60 % je niža od državnog 

prosjeka, no to se može pripisati činjenici da se radi o izrazito ruralnom području sa znatnim 

smanjenjem broja domaćinstava i stanovnika. 

                                                                                                          

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                          Mato Tonković               
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