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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

   

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/11-01/01 

URBROJ: 2109/16-03-11-02 

 

Pleškovec, 29. ožujka  2011. godine 

 

 

ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u utorak 29. ožujka 2011. godine u 19:00 sati 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Marijan Rodinger 

pozivom KLASA: 023-06/11-01/01, URBROJ: 2109/16-03-10-01 od 21. ožujka 2011. 

godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: 

Milan Zanjko, potpredsjednik, Petra Nedeljko, dipl.ing.agr., potpredsjednica,     

Dragutin Barlek, Mario Dretar, Damir Novak, Viktor Korunić, Danijel Srpak, Zoran 

Šarić dipl.ing.geod., Stjepan Tomašić Vjeran Vrbanec, dipl.iur. i Dragica Vugrinec, 

ing.građ. 

 

SJEDNICI SU TAKOĐER NAZOČILI: 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik, Miljenko Janušić, ing., zamjenik načelnika, 

Karolina Karničnik, administrativni tajnik JUO Općine Sveti Juraj na Bregu, Stjepan 

Perko, zastupnik Skupštine Međimurske Županije. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Milan Zanjko pozdravio je sve prisutne, započeo voditi 

sjednicu,  te predložio dnevni red iz saziva. 

Dnevni red je dati na glasovanje i jednoglasno je  prihvaćen. 

 

D N E V N I    R E D 

 

01. Utvrđivanje kvoruma 

 

02. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 
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03. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu 

 

04. Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 

2010. godinu 

- predlagatelj je Općinski načelnik, 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

05. Izvještaj Općinskog načelnika od 7. do 12. mjeseca 2010. godine 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

06. Donošenje odluke o kupnji zemljišta (ket.čest. 5587, 5586 i 5589 k.o. 

Lopatinec) 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik, Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

07. Izbor članova Povjerenstva za dogradnju osnovne škole i izgradnju športske 

dvorane u Pleškovcu 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Danijel Srpak 

predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

08. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja – viška prihoda Općine 

Sveti Juraj na Bregu iz 2010. godine 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

 

O točkama  04., 05., 06., 07. i 08. dnevnog reda i svim materijalima pripremljenim za sjednicu 

prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik načelnika i povjerenstva. 

 

TOČKA 1. 

UTVRĐIVANJE KVORUMA  

 

Milan Zanjko, potpredsjednik Općinskog vijeća - konstatirao je da je na sjednici nazočno 

11 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost svih donesenih odluka.  

 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

(pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

 

Zoran Šarić, vijećnik – izvode se radovi u Rogoznici u Vučetincu. Zanimalo ga je, da li je 

nad radovima vršen nadzor i koliko je sredstava utrošeno (radove je izvodila tvrtka Šafarić 

d,o,o iz Okruglog Vrha). Ima li VMO Vučetinec odluku za te radove. Pohvalio je je rješavanje 

problema vezano uz tvrtku Piramida d.o.o. Lopatinec, i ako je to tako kao što piše u 
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novinama, onda je to stvarno za pohvaliti.  Kad bude gosp. Belec napravio sačmaru, da to 

bude već jedanput gotovo? Ako će se ići u izmjenu Prostornog plana Općine Sveti Juraj na 

Bregu, to će biti prva etapa proširenja, i još jedna etapa proširenja zone, pa možda se dođe i 

do Brezja. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što se tiče Rogoznice u Vučetincu, plan već 

postoji duže vrijeme. Za početak je bilo dogovoreno da se dovozi građevinski materijal s 

kojim bi se zaravnao teren i nakon toga se dovozila zemlja iz Gospodarske zone Brezje i s 

gradilišta od gosp. Đurkina, uglavnom je sve poravnato. Tvrtci Šafarić je plaćeno prošle 

godine oko 70.000,00 kuna za radove koje je izveo. Tu su uključeni radovi zaravnavanja, 

uređenje odvodnog kanala i uređenje propusta, mosta, cesta do Rogoznice. Ove godine općina 

nije ništa investirala u Rogoznicu. Sve što je rađeno ove godine investirao je nogometni klub. 

Između općine i nogometnog kluba potpisan je Sporazum gdje će nogometni klub voditi sve 

poslove, a izgradnja igrališta nije samo za korištenje nogometnog kluba, nego i za udruge, a i 

ostale potrebe. Mjesni odbor je napravio svoj plan za 2011. gdje je među prioritetima 

Rogoznica. Ako će se ići u izmjenu Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu, tada će se 

obuhvatiti i ŠRC Rogoznica kako za nekoliko godina ne bi netko igralište pretvorio u nešto 

drugo, nego to mora trajno ostati športsko rekreacioni centar. Namjera je napraviti veliko 

nogometno igralište, malo asfaltirano rukometno igralište i parkiralište. Zasad se samo 

dogovorilo oko položaja igrališta a ne i pratećeg objekta. Potrebno je još kupiti zemljište kako 

bi se moglo napraviti planirano veliko igralište, a nakon toga će se napraviti detaljni plan 

Športsko rekreacionog centra Rogoznica. 

Tvrtka Piramida iz Lopatinca odnosno gospodin Belec nije zadovoljan s općinom, jer on tvrdi 

da ne može gospodarski napredovati zbog općine. Sam je napravio prijedlog što će sve urediti 

kod svoje tvrtke, ali nažalost, od toga je napravio vrlo malo, jako malo. Prijavio je općinu 

Udruzi poslodavaca  koja je oformila komisiju za mirenje kod Ministarstva gospodarstva, rada 

i poduzetništva i tada je gospodin Belec napadao, ali je Ministarstvo uvidjelo o čemu se 

zapravo radi, odnosno uvidjeli  su da se gospodin Belec nije pridržavao dogovora. Prvo i 

osnovno mora se legalizirati postojeći objekt, dobiti uporabna dozvola, ali to je moguće 

napraviti tek nakon izmjene Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu. Radi presiju i dati 

će garanciju da će u toku godinu dana sve dogovoreno izvršiti. Teško je nekome vjerovati ako 

te više puta obmane i da se to može sa sigurnošću prihvatiti. Kad će se ići u izmjenu 

Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu tada će se i taj prijedlog razmotriti.  

 

Petra Nedeljko, potpredsjednica Općinskog vijeća – zanimalo ju je u Proračunu Općine 

Sveti Juraj na Bregu je planski prihod za komunalnu naknadu bio 400.000,00 kuna, a 

izvršenje je samo 271.000,00 kuna, zbog čega je to tako, odnosno kako teče naplata od 

dužnika za staro dugovanje komunalne naknade? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nije izvršenje kao što je bilo i planirano. Bilo je 

početkom godine planirano poslati ovrhe odnosno dogovaralo se s odvjetnicom u Varaždinu. 

Za početak bi se poslalo šezdesetak ovrha  po grupama i to onim dužnicima koji su dužni više 

od 2.000,00 kuna. Poslane su im opomene pred ovrhu i na opomenu ih je reagiralo petnaestak 

s kojima je potpisan sporazum o obročnoj otplati a ostalima će se poslati ovrha. Nažalost to 

nije napravljeno, jer je službenica Danijela Buhanec bila mjesec i pol na bolovanju. Zaduženje 

za 2011. godinu ide krajem travnja, najkasnije početkom svibnja i do tada ovrhe moraju biti 

riješene.  

 

Vjeran Vrbanec, vijećnik – predložio je da se ih ne grupira, već da se svima pošalje ovrha, 

prema dospijeću, da dugovanja ne odu u zastaru. Postavio je pitanje kako to, da je Ugovor o 

dogradnji škole i izgradnji športske dvorane potpisan bez prethodne suglasnosti Općinskog 

vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. Što će biti ako budu dodatni radovi, a to može biti u 
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iznosu od 400.000,00 kuna. Vidio je iz sadržaja ugovora na Internet stranicama da dodatne 

radove plaća općina u 100%-om iznosu, a tek će se sada formirati Povjerenstvo za dogradnju 

osnovne škole i izgradnju športske dvorane u Pleškovcu, koje je već prije moralo djelovati. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Ugovor o dogradnji škole i izgradnji športske 

dvorane u Pleškovcu, odnosno dopis za potpisivanje istog primljen je 14. ožujka 2011. 

godine. Dragica Vugrinec je još prije  potpisala Ugovor o dogradnji škole i izgradnji športske 

dvorane tako da je ovaj ugovor bio samo formalnost,  samo je definirano financijski, u ugovor 

je dodan izvođač i s njim je potpisani. Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja, 

šumarstva i vodnoga gospodarstva je tipski, mi ga nismo mogli mijenjati i svi drugi su isto 

takav ugovor potpisali. Ugovor se morao tamo potpisati i nije bilo mogućnosti da ga mi prije 

potpisa dobijemo na razmatranje. Oni su provodili natječaj i da li nama gotovu stvar, isto kao 

što je bilo ugovaranje radova, i ugovaranje nadzora. Općina je ostavljena po strani i to je sve 

na temelju prethodnog ugovora, zapravo je općina tu samo kao partnerska strana i nije bilo 

nikakve mogućnosti da nešto mijenjamo. Zajedno s potpisanim ugovorom dostavljen je i 

popunjen troškovnik od tvrtke Fenix.  Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga 

gospodarstva je zadržalo svu pravo da apsolutno odlučuje o svemu. Što se tiče o formiranju 

Povjerenstva za dogradnju osnovne škole i izgradnju športske dvorane u Pleškovcu, i to iz 

razloga da se nadzire odvijanje radova barem onoliko koliko se može. U situaciji smo takvoj 

da već od početka nije sama priprema bila najbolje napravljena.  

 

Dragutin Barlek, vijećnik  - praktički smo nosioci posla, a niti građevinska dozvola ne stoji 

na općinu, niti je općina investitor, a izdvaja 4,7 milijuna kuna  odnosno 40% plus dodatni 

radovi. Sve se to priprema desetak godina i treba što prije započeti sa radovima, jer i drugi 

željno čekaju da dođu na red. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga 

gospodarstva, kao da nudi 7 milijuna kuna, ili ćemo uzeti ili već drugi čekaju, te će sredstva 

otići drugamo. 

 

Dragica Vugrinec, vijećnica – zanimao ju je u kojoj je fazi  javna nabava za koncesionara 

odvoza otpada s područja općine i kad će se napraviti korekcije u programu za vođenje 

groblja jer neki korisnici dobivaju po tri naloga za plaćanje, a korisnici su samo jednog 

grobnog mjesta. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – raspisan je drugi natječaj za koncesionara 

odvoza otpada i odabran je tvrtka Eko flor plus d.o.o. Gornji Stupnik na što su se tvrtka 

Čakom d.o.o. Čakovec i tvrtka Murs-ekom d.o.o. Mursko Središće žalile. Žalile su se sa dvije 

osnove: žale se na natječajnu dokumentaciju i žale se na odabir koncesionara. Jedno i drugo 

im je odbijeno, ali je i poništena javna nabava zbog proceduralnih pogrešaka, tako da smo 

opet na početku. Državna kontrola Javne nabave je natječaj vratila na početak. Nemamo 

koncesionara po novome ali imamo aneks ugovora tako dugo dok javna nabava ne bude 

prošla. Po ovom natječaju pomogla je kolegica koja radi javnu nabavu na Varaždinskoj 

županiji i nažalost opet javna nabava za koncesionara nije prošla. Žalba je odbijena, ali je 

osnovana i Općina Sveti Juraj na Bregu je morala žaliteljima platiti troškove svakome po 

5.000,00 kuna. Što se tiče groblja, kupljeni je novi program za vođenje svih evidencija i 

financijskih kartica. Čitavu prethodnu godinu su se radili ispravci po evidencijama, da kod 

prijenosa početnog stanja ti podaci nisu bili zapisani, to je napravio informatičar i to se tek 

uvidjelo kod novih zaduženja. Evidencije će se ove godine obnoviti, na način da će se ići od 

grobnog mjesta do grobnog mjesta te upisivati svi podaci koji će se moći utvrditi i pribaviti, te 

će se evidentirati i ona grobna mjesta koja dosad nisu bila evidentirana i  nije se zaduživala 

naknada.  

Stjepan Tomašić, vijećnik  - postavio je pitanje kada će se preseliti poštanski ured Lopatinec 

i tražio je informaciju o šljunčanju šumskih putova. 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bili su ovdje prije par dana, za mjesec dva će 

postaviti namještaj, tako da će se uskoro preseliti. 

Poljski putovi, jedan od njih je u Dragoslavcu na desno prije samog velikog zavoja na tzv. 

„Rasadniku“, cca 1,2 km, drugi put je u radničkoj ulici u Lopatincu prema Malom 

Mihaljevcu, cca 1,8 km, a treći je u Pleškovcu dolje prema Čordavi. To u potpunosti ide preko 

Hrvatskih šuma odnosno preko Udruge šumoposjednika. Iskapa se oko 40 cm duboko i širine 

od 3,00 do 3,50 m  i zapuniti će se šljunkom. 

 

Viktor Korunić, vijećnik – zanimalo ga je nedavno nastala situacija na Groblju u Pleškovcu 

– klizanje terena, na koji će se način to riješiti? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – imali smo natječaj na koji su se dvije firme 

javile za geotehničko ispitivanje da se zapravo vidi na kojoj dubini je klizište. Jedna firma je 

iz Čakovca i to je Colef d.o.o. i druga je iz Varaždina  i surađuje s prof. Jahirević iz Zagreba, 

njihova ponuda je povoljnija. Uvjetuju da oni izrađuju i projekt i to bi zajedno došlo oko 

65.000,00 kuna. Kad su bili tajnici iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga 

gospodarstva u posjeti Međimurskoj županiji, župan Perhoč je razgovarao s njima da se 

pribave neka sredstva od njih za Općinu Štrigova i Općinu Sveti Juraj na Bregu.  

Trebalo bi napraviti kao nekakvu odvodnju i to bi došlo oko 20 do 30 € po kvadratu, a 

površina je oko 4800 m
2
. 

 
Zoran Šarić, vijećnik – je predložio da se prikupe ponude od drugih tvrtki koje bi možda 

bile povoljnije npr. Geokol, prof. geologije na fakultetu u Varaždinu. 

 

TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Zoran Šarić, vijećnik – ispravak u aktualnom satu riječi „zamijetio je o čemu se raspravlja“ 

nego je: „slušao je o čemu se raspravljalo“, i u točki 9. ispravak glasi: Odluka: 12 glasova 

„za“  i 1 glas „suzdržan“ . Po istome nije  bilo nikakvih drugih ispravaka i  prijedloga, te je 

donijeta 
 

ODLUKA:  Sa 8 glasova  ”za„, i 3 glasa „protiv“ prihvaćen je zapisnik sa 11.  

                    sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOČKA 4. 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2010. GODINU 

 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko Nagrajsalović, 

  načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – izvijestio je nazočne o Godišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2010. godinu, te je pojedine stavke i 

pobliže objasnio. Ujedno je uspoređivao stavke iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2009. godinu sa stavkama iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2010.  

godinu. Najveća stavka je prihod od poreza na dohodak koja je 2009. godine iznosila 

3.279.00,00 kuna, a u 2010. godini 2.799.000,00 ili razlika 480.000,00 kuna manje i to je 

uvjetovalo prijelaz obračuna poreza s 15% na 12%. Kad pogledamo cjelokupno Godišnje 
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izvještaje o izvršenju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, gotovo da je izvršenje isto 

(2009. = 6.058.000,00 kn; 2010. = 6.038.000,00 kn). Izvršenje je isto zbog kapitalnih pomoći 

iz Državnog proračuna koje su dodijeljene ove godine (1.050.000,00 kn od toga za 

gospodarsku zonu iznos od 800.000,00 kn, za Domove kulture u Okruglom Vrhu, Pleškovcu i 

Vučetincu iznos od 150.000,00 kn i 100.000,00 kn za Dom kulture u Zasadbregu).  

 

Zoran Šarić, vijećnik – stavka 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 

konkretnije stavka Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 100.000,00 kuna je malo, koliko 

god bilo teško, možda se moglo pomoći barem kod projektne dokumentacije, na kraju krajeva 

Poduzetničke zone u Brezju koja još nije stavljena u funkciju. Sredstva koja su došla od 

Ministarstva  gospodarstva, rada i poduzetništva u iznosu od 800.000,00 kuna namjenski su 

utrošena. Stavka 65234 komunalna naknada planirano je bilo 400.000,00 kuna da bude prihod 

a izvršenje je 271.000,00 kuna, malo nešto više od polovice. Loša poruka javnosti je ta: da što 

je s onima koji su ispod tisuću kuna platili, i tih je mnogo a sad još nešto čekamo ne zna se 

što. Treba poslati ovrhe i nek onda povjerenstvo odlučuje da li će se nekoga osloboditi 

plaćanja ili ne. To su ne platiše unatrag nekoliko godina, tako da to definitivno treba riješiti. 

Tako da nije zadovoljan naplatom dugovanja za komunalnu naknadu.   

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – zapravo je  se 100.000,00 kn bilo planirano 

naplatiti putem ovrha koje nisu bile poslane, te je to upravo razlika između planiranog i 

izvršenog.  

Zoran Šarić, vijećnik – zanimalo ga je da li je Povjerenstvo za proračun i financije 

pregledalo ovaj izvještaj i o njemu raspravilo, te donijelo svoje mišljenje, što je očekivao da 

će učiniti. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – odgovorio je da nije. 

Zoran Šarić, vijećnik – stavka 31 Rashodi za zaposlene s 218.000,00 kn je povećano na 

350.000,00 kuna , zbog čega je to tako, jer izgleda loše.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – odgovorio je, da su tu i plaće djelatnika na 

Javnim radovima koji su zaposleni preko Zavoda za zapošljavanje i plaću dobivaju iz 

državnog proračuna RH, odnosno  preko Zavoda za zapošljavanje. Ove će godine tražiti da se 

to odvoji na drugu stavku, kako bi se mogli pratiti stalni rashodi za zaposlene službenike i 

namještenike i rashodi za djelatnike na javnim radovima. Izgleda kao da smo rashod za 

zaposlene službenike i namještenike poduplali, a zapravo je ostalo isto kao i prethodnih 

godina. 

Zoran Šarić, vijećnik – stavka 32331 Usluge promidžbe i informiranja – natječaji, planirano 

25.000,00 kn a izvršenje 22.200,00 kn, koji su to bili natječaji? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – odgovorio je da se po novom plaća i Objava u 

Službenom glasniku Međimurske županije, te ostali natječaji (stipendije, koncesije, zakup 

poslovnog prostora…), javni pozivi i dr. 

Zoran Šarić, vijećnik – stavka 32912 Naknada članovima povjerenstava, porezi i doprinosi i 

MO, 143.000,00 kn, što se sve knjiži pod ovu stavku i da li netko sjedi s nama da ima neko 

dugovanje prema općini? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – najbolje pogledati karticu pa se može vidjeti 

sve što je proknjiženo. To sve sjednice povjerenstava, sjednice općinskog vijeća i godišnja 

naknada predsjednicima VMO-a. Svi imaju izvršene obveze prema općini. 

 

Damir Novak, vijećnik – nije mu bilo jasno što je vijećnik Zoran Šarić kroz raspravu 

kritizirao one stvari koje sam nije izvršavao kad je on bi općinski načelnik, te su te naknade 

djelomično otišle u zastaru i tako dalje. On smatra da za ovog mandata sigurno se to neće 

dogoditi, da bi bilo što otišlo u zastaru. 
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Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2010. godinu, sastoji 

se od:  

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

                                                                          Plan 2010.                     Izvršenje 

6. Rashodi poslovanja                                               6.233.700,00 kn            6.038.104,64 kn 

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                  75.000,00 kn                74.926,88 kn 

3. Rashodi poslovanja                                                3.752.700,00 kn           3.772.060,58 kn 

4. Rashodi za nabavu nefinancijske opreme              1.318.200,00 kn           1.990.854,79 kn 

    Razlika – višak/manjak ((6+7) – (3+4))                   570.000,00 kn              350.116,15 kn 

B. RAČUN FINANCIRANJA                                                                           
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova       570.000,00 kn              539.820,32 kn 

    Ukupno prihodi i primici                                        6.308.700,00 kn           6.113.031,52 kn 

    Ukupno rashodi i izdaci                                          6.308.700,00 kn           6.302.735,69 kn 

    Višak/Manjak + Neto financiranje                                        0,00 kn              189.704,17 kn 

Nakon razmatranja i rasprave daje se Općinskom vijeću na usvajanje, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova  ”za„  usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju    

                         proračuna  Općine Sveti Juraj na Bregu za 2010. godinu, te će se isti objaviti 

                    u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 

TOČKA 5. 

IZVJEŠTAJ OPĆINSKOG NAČELNIKA OD 7. DO 12. MJESECA 2010. GODINE  
- predlagatelj je Općinski načelnik.  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Općinski načelnik, Anđelko Nagrajsalović je opširno po mjesecima izvijestio nazočne o 

radu u razdoblju od 01. srpnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine, a ujedno je 

pripremio Izvještaj u pisanom obliku koji je bio dostavljen vijećnicima zajedno s materijalima 

za sjednicu, tako da su ga mogli detaljnije proučiti, odnosno vidjeti što se radilo proteklih 

mjeseci. Izvještaj sadrži i financijski dio važnijih ulaganja i nabavke potrebitog. Vrlo je jasno 

kroz opis prikazano stanje i cjelokupno poslovanje. Vijećnici su tražili obrazloženje pojedinih 

stavaka koje je općinski načelnik pobliže obrazložio. Izvještaj općinskog načelnika je sastavni  

dio ovog zapisnika. 

Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi, te je donijeta 
 

ODLUKA:  Sa 8 glasova  ”za„ i   3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je Izvještaj općinskog 

                    načelnika u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine. 

 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O KUPNJI ZEMLJIŠTA 

 (kat.čest. 5587, 5586 i 5589 k.o. Lopatinec) 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik, Općine Sveti Juraj na Bregu 
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Općinski načelnik, Anđelko Nagrajsalović – to su čestice koje se nalaze do športskog 

igrališta Osnovne škole I.G.Kovačića Sveti Juraj na Bregu površine 2232 m
2
. Ako će se te 

čestice kupiti, tada bi se na te čestice deponirao višak zemlje prilikom gradnje Športske 

dvorane u Pleškovcu. Vlasnica tog zemljišta je iz Lopatinca i spremna je prodati to zemljište 

od 2 do max. 3 € po klaftru. Ako bi to bilo po 2 € tada bi to cca iznosilo 15.000,00 kn. 

Napravljen je elaborat procjene zemljišta koji je dosta više nego što je dogovarano s 

vlasnicom.  Po  Prostornom planu Općine Sveti Juraj na Bregu navedena kat.čest. je oranica i 

spada u  centralne društvene sadržaje, tako da ona samim time i više vrijedi. Tako dugo se 

neće kupiti dok gruntovno neće biti raščišćeno.  

Zoran Šarić, vijećnik – predložio je da općina to raščisti, s obzirom da je cijena zemljišta 

više nego prihvatljiva, te da se otkupe čestice koje razdvajaju Športsko igralište škole i 

igralište NK Venere kako bi se formirala jedna cjelina športskog terena. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, kupnju zemljišta – kat.ćest. 5587, 5586 

                    i 5589 k.o Lopatinec  
 

TOČKA 7. 

IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DOGRADNJU  

OSNOVNE ŠKOLE I IZGRADNJU ŠPORTSKE DVORANE U PLEŠKOVCU 

 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Danijel Srpak 

predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

Danijel Srpak, vijećnik – s obzirom da je već bilo riječi o tom povjerenstvu predlaže se da se 

oformi kako bi se lakše pratili radovi i svi poslovi vezani uz dogradnju škole i športske 

dvorane u Pleškovcu. Prijedlog je: 

- za predsjednika Marijan Rodinger,  

- za članove Milan Zanjko, Dragutin Barlek, Vjeran Vrbanec i Dragica Vugrinec. 

Nakon rasprave Općinsko vijeća, donijeta je  

 

 ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, usvojen je Prijedlog Odluke o izboru članova  

                     Povjerenstva za dogradnju Osnovne škole i izgradnju športske dvorane u  

          Pleškovcu, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA –  

VIŠKA PRIHODA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU IZ 2010. GODINE 

 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Općinski načelnik, Anđelko Nagrajsalović – temeljem Zakona o proračunu („Narodne 

novine“,broj 96/03) i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik 

Međimurske županije“ broj 11/09) višak prihoda poslovanja se mora raspodijeliti u tekućoj 

godini.  S obzirom da je Općina Sveti Juraj na Bregu ostvarila višak prihoda poslovanja u 

2010. godini u iznosu od 33.834,71 kuna, raspodjeljuje se za nabavu dugotrajne nefinancijske 

imovine i to za Izgradnju ceste u Poduzetničkoj zoni u Brezju.  
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ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, usvojen je Prijedlog Odluke o raspodjeli  

                    rezultata poslovanja – viška prihoda Općine Sveti Juraj na Bregu iz 2010. 

                    godine, te će se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 

 

 

Dovršeno: 21:30 sati 

                                                                                                  PREDSJEDNIK  

                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger 


