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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

   

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/11-01/03 

URBROJ: 2109/16-03-11-02 

 

Pleškovec, 14. srpnja  2011. godine 

 

 

ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u četvrtak  14. srpnja 2011. godine u 19:00 sati 

 

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

pozivom KLASA: 023-06/11-01/03, URBROJ: 2109/16-03-10-01 od 07. srpnja 2011. godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: 

Marijan Rodinger, predsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Petra Nedeljko, 

dipl.ing.agr., potpredsjednica, Dragutin Barlek, Damir Novak, Viktor Korunić, Danijel 

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

Vugrinec, ing.građ. 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI VIJEĆNICI: 

Mario Dretar i Danijel Krnjak 

 

SJEDNICI SU TAKOĐER NAZOČILI: 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik, Karolina Karničnik, administrativni tajnik 

JUO Općine Sveti Juraj na Bregu, Stjepan Perko, vijećnik Županijske skupštine 

Međimurske Županije. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger pozdravio je sve prisutne, započeo voditi 

sjednicu,  te predložio dnevni red iz saziva i dao prijedlog da se dopuni sa točkom 13. Razno. 

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 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu 

 

04. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

05. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

06. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u pred 

žetvenoj sezoni u 2011. godini za Općinu Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

07. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika 

Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

08. Prijedlog Izvješća Socijalnog programa 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, 

 

09. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2010. godini. 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2010. godini 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2010. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 
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12. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području 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, 

 

O točkama  04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11. i 12.  dnevnog reda i svim materijalima 

pripremljenim za sjednicu prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik načelnika i 

povjerenstva. 

TOČKA 1. 

UTVRĐIVANJE KVORUMA  

 

Marijan Rodinger, predsjednik 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…) 

 

Milan Zanjko, vijećnik – da li će se prijevoz srednjoškolaca sufinancirati i ove nadolazeće 

školske godine? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – vrlo vjerojatno se prvom djetetu obitelji – 

srednjoškolcu neće subvencionirati prijevoz, već drugom i trećem djetetu – srednjoškolcu. 

Najvjerojatnije će takvu odluku donijeti župan Međimurske županije. 

Tvrtke koje vrše prijevoz srednjoškolaca predlažu da se uvede posebni linijski prijevoz. 

Dosad je cijena karte bila 400,00 kuna, od toga je županija subvencionirala sa 100,00 i općina 

sa 100,00 kuna. Na kolegiju gradonačelnika i načelnika je dogovoreno da se unutar deset dana 

dostave ponude. Ponuda je od Obrtničke komore Sekcije autobusnog prijevoza  po zonama:  

I. zona do 5 km cijena karte bi iznosila180,00 kuna;  

II. zona od 6 km do 10 km cijena karte bi iznosila 250,00 kuna 

III. zona od 11 km do 15 km cijena karte bi iznosila 300,00 kuna  

uz to oni bi oformili Udrugu roditelja koja bi bila naručitelj usluge, te ne bi općina trebala 

prodavati karte, jer posebni linijski prijevoz ne smije prodavati karte u autobusu. Prije početka 

školske godine 2010/2011. biti će sjednica Općinskog vijeća općine Sveti Juraj na Bregu, te 

će se do tada više znati i moći će se donijeti odluka, da li će Općina Sveti Juraj na Bregu 

subvencionirati prijevoz učenika srednjoškolaca ili ne. Može se dogoditi da će se ukinuti 

linijski prijevoz zbog posebnog prijevoza. Što će Međimurska županija dogovoriti još se ne 

zna.  

 

Petra Nedeljko, potpredsjednica vijeća – na prošloj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti 

Juraj na Bregu - razgovaralo se o izradi elaborata za sanaciju klizišta na groblju, te ju je 

zanimalo  kako sad situacija stoji, i da li se može razmotriti pitanje roditelja koji imaju dvoje 

ili više djece u vrtiću, da se drugom odnosno trećem djetetu boravak u vrtiću sufinancira s 

većim postotkom, te bi se roditeljima olakšalo, pogotovo gdje je jedan od roditelja 

nezaposlen. Nije se raspitivala u susjednim općinama, kakvu praksu one provode. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što se tiče klizišta, dobili smo još jednu ponudu  

od tvrtke Premur d.o.o. Varaždin, koja radi za Županijsku upravu za ceste Varaždin i 

Čakovec,  gdje bi se napravile analize, tvrde da se ne radi o klizištu.  
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Vrijednost ponude je 24.200,00 kuna bez PDV-a, uključena je analiza i izrada elaborata, iza 

toga se mora napraviti projekt. Tvrtka koja je bila prvo odabrana, od nje se tražilo da prvo 

napravi elaborat i onda projekt. Odgovorili su da se treba napraviti isključivo i jedno i drugo. 

S obzirom na financijsku situaciju koja nam nije baš naklonjena, nismo to mogli napraviti. 

Bude se  napravilo čim se ukaže mogućnost, jer to moramo napraviti. 

Što se tiče povećanja postotka sufinanciranja vrtića za drugo odnosno treće dijete u potpunosti 

se složio. Ekonomska cijene vrtića u drugim općinama su više. Tako da postoji mogućnost da 

se prijedlog povećanja postotka razmotri. To će učiniti Povjerenstvo za Proračun i financije 

Općine Sveti Juraj na Bregu i dati prijedlog o sufinanciranja boravka djece u dječjim vrtićima. 

 

Dragica Vugrinec, vijećnica – kad će svako domaćinstvo dobiti kantu za otpad i naravno 

plaćati, jer ima kućanstava u kojima žive po dvije obitelji, a nijedna od njih nema kantu za 

otpad. Pročitali smo u novinama  da smo se kandirali na EIB III za dječji vrtić u Brezju i 

Lopatincu.  Projekt za Brezje je poznat, jer se rješavala dozvola, a koji je obim posla 

predviđen u projektu za  Lopatinec?   

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kante za otpad se rješavaju naselje po naselje, 

odnosno koncesionar nam dostavlja po pedesetak kanti tjedno koje mi odmah izdajemo uz 

prethodnu poslanu opomenu. Tko neće preuzeti kantu za otpad biti će pokrenuti prekršajni 

postupak odnosno ovrha. Do sada je riješeno šest naselja. Nisu riješena naselja Brezje, 

Lopatinec i Zasadbreg. S koncesionarom za odvoz otpada je dogovoreno, da vikendaši i 

inozemci plaćaju polovicu od ukupne cijene. Ako gledamo prema zaduženju za komunalnu 

naknadu cca 500 kućanstava dosad nije imalo kantu za otpad, što je jako puno. 

EIB III – 10. lipnja 2011. godine Međimurska županija je poslala dopis da se do 16. lipnja 

2011. godine dostave projekti koji se mogu prijaviti na EIB III. Dosta općina je dalo neke 

male projekte, projekte male vrijednosti, a mi smo uspjeli dobiti projekt za dogradnju dječjeg 

vrtića u Brezju, a projekt za dječji vrtić u Lopatincu postoji od prije i ima građevinsku 

dozvolu  i započeta je gradnja. Prijaviti se moglo više projekti, ali bi onda na njima bila 

odluka koji bi se prihvatio. Vrijednost za prijavu za dječji vrtić u Brezju je oko 700.000,00 

kuna, a dječji vrtić u Lopatincu oko 500.000,00 kuna, s tim da je troškovnik dosta stari pa bi 

to moglo biti i nešto više. 

 

Vjeran Vrbanec, vijećnik – što je s ugibalištem kod škole u Zasadbregu? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – radi se na tome, razgovarali smo sa 

Županijskom upravom za ceste da se to napravi, da se  djeci osigura što sigurniji dolazak i 

odlazak iz škole. Tako da će se to napraviti do početka školske godine 2010/2011. 

 

Damir Novak, vijećnik -  što se odvija oko tvrtke Piramida d.o.o. Lopatinec, a što oko 

predviđene gradnje klaonice peradi u Brezju? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bio je sastanak kod župana sa gosp. Belecom 

direktorom tvrtke Piramida d.o.o. Lopatinec, koji potencira izmjene Prostornog plana Općine 

Sveti Juraj na Bregu zbog mogućnosti dogradnje. Već se prije dogovaralo da postojeći objekt 

i okoliš uredi prema dogovorenim uvjetima. Predlaže Sporazum prema kojem bi tvrtka 

Piramida d.o.o. Lopatinec do 01. listopada 2011. godine napravila parkirališta, sredila fasadu, 

nanovo ostakljivanje, stavila novi limeni krov sa sendvič limom, uredila kompletni okoliš i  

zasadilo bi se drveće, odnosno sve potrebno. Općina Sveti Juraj na Bregu bi pokrenula 

proceduru Izmjene Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu. tvrtka Piramida d.o.o. bi 

platila  troškove koji se vežu uz tvrtku Piramida d.o.o. i dala garanciju od 100.000,00 kuna da 

do 01. listopada 2011. godine bude to sve napravljeno. S tim da je taj prijedlog Sporazuma 

drugačije sastavljen nego kao što je bi dogovoren na razgovoru kod župana. 
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Tvrtka Piramida d.o.o. Lopatinec mora zadovoljiti uvjete koje propisuje Općina Sveti Juraj na 

Bregu, da bi se uopće moglo dalje pregovarati.  

Marijan Rodinger, predsjednik vijeća – nadovezao se, da je i Povjerenstvo za Prostorni 

plan i zaštitu okoliša razgovaralo o problemu, te je konstatiralo da dokle god tvrtka Piramida 

d.o.o. Lopatinec ne legalizira postojeći objekt, i dok ne podmiri dugovanje prema Općini 

Sveti Juraj na Bregu, taj se Sporazum ne može prihvatiti jer je on jednostran i već se unaprijed 

zna da se dogovor neće poštivati. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što se tiče klaonice, gosp. Lebar je dao Idejni 

projekt za izgradnju klaonice u Brezju kod kuće njegovih roditelja veličine oko 1900 m
2
, 

dnevni kapacitet klanja od cca 7500 komada peradi, te samim time ima 50.000,00 litara 

otpadnih voda, 2,5 tona klaoničkog otpada, i na to je dobio Lokacijsku dozvolu. Općina Sveti 

Juraj na Bregu se je žalila, jer jednostavno takav objekt unutar stambenog dijela naselja nije 

prihvatljiv. Na žalbu je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva brzo 

odgovorilo, odnosno poništilo istu uz obrazloženje s mogućim nepovoljnim utjecajem na 

okoliš, čak je zahvat i protivan Prostornom planu Općine Sveti Juraj na Bregu prema kojem se 

u građevinskom području naselja mješovite pretežito stambene namjene ne može odobriti 

gradnja klaonica, što detaljno obrazlaže. 

  

Zoran Šarić, vijećnik – Vučetinec - Detaljni plan uređenja, prema Prostornom planu Općine 

Sveti juraj na Bregu iznad 2 hektara zemljišta mora biti napravljen DPU. U zapisniku sa 

prošle sjednice stoji da je utrošeno 70.000,00 kuna za zemljane radove – Šafarić, te ga zanima 

tko je kontrolirao te radove i traži specifikaciju? Što je sa premještanjem antene u Zasadbregu, 

gdje je to stalo? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – DPU Vučetinec nije napravljen, a što se tiče 

specifikacije ona se može dobiti. Antena u Zasadbregu – Hrvatske telekomunikacije d.d. 

Zagreb su potpisale predugovor o kupnji zemljišta s gosp. Šimunković ali se on predomislio i 

više neće prodati, nego traži mjesečnu rentu za zemljište. Oni ga mogu tužiti jer nije postupio 

po predugovoru ili tražiti novo zemljište, ali je problem jer su sve dozvole izdane na njegovo 

zemljište (kat.čest.). 

 

Danijel Srpak, vijećnik – što je sa pješačko-biciklističkom stazom do Mohokosa i što će se 

napraviti ako se bude napravilo stajalište za djecu kod trgovine Metts u Zasadbregu, da li će 

se tada napraviti 50-tak metara pješačko-biciklističke staze do škole za sigurnost djece? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ŽUC je raspisao natječaj za pješačko-

biciklističku stazu od Venere do spoja na Mohokosu i to je cijena od cca  300.000,00 kuna i 

odabran je izvođač Tegra koja je obećala da bude do kraja ovog tjedna iskolćenje.. Ako će se 

raditi potporni zid tada će se ove godine uspjeti napraviti oko 300 m a ostalo ostaje za 

slijedeću godinu. 

 

Stjepan Tomašić, vijećnik – što je potrebno da se postave prometni znakovi, konkretno, ako 

se skrene s Mohokosa desno dolje u Pleškovec, jer su se u zadnje vrijeme na tom mjestu 

dogodile tri prometne nesreće. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – već smo razgovarali o tome, naručiti će se 

znak. To je nerazvrstana cesta, te lokalna samouprava  određuje o postavljanju prometnog 

znaka. To je znak - višestruki zavoj. 
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TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

Po istome nije bilo nikakvih prijedloga, ni primjedbi, te je donijeta 
 

ODLUKA: Jednoglasno sa 11 glasova  prihvaćen je zapisnik sa 13. sjednice Općinskog 

                    vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je AnđelkoNagrajsalović, 

  načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom odlukom se određuju uvjeti i način 

utvrđivanja komunalnog doprinosa u Općini Sveti Juraj na Bregu, a naročito: 

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne 

  infrastrukture, određena u kunama po m
3
, odnosno m

2
,  

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Sveti Juraj na Bregu 

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,  

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se po pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili 

potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa 

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnoga doprinosa određuje se 

sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnoga 

doprinosa ("Narodne novine", broj 136/06, 135/10 i 14/11). 

Područje Općine Sveti Juraj na Bregu odnosno naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, 

Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg, utvrđuju se kao 

jedinstvena zona građenja. 

Komunalni doprinos plaća se za izgradnju i rekonstrukciju građevine (nadogradnja i 

dogradnja)Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni 

upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građenje objekata određuje se u visini za: 

 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građenje objekata određuje se u visini za: 

 

1. Stambene građevine: 15,00 kn/m³ 

2. Pomoćne građevine, gospodarske građevine za smještaj 

poljoprivrednih proizvoda i strojeva                                          

7,5 kn/m³ 

3. Poslovne i ostale gospodarske građevine:  

 3.1. u Poduzetničkoj zoni „Brezje“ : 15 kn/ m³ 

 3.2. izvan Poduzetničke zone „Brezje“:  30 kn/ m³ 

 3.3. u kojima se namjeravaju obavljati djelatnosti koje mogu 

prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak i vode iz Priloga 

I. ove Odluke, bez obzira na mjesto građenja: 

138 kn/ m³ 

4. Građevine javne, vjerske, društvene, kulturne, sportske i  

humanitarne namjene: 

7,5 kn/m³ 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/128821.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_135_3503.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_14_284.html
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Komunalni doprinos plaća se u cijelosti u roku od 15 dana od konačnosti rješenja o 

komunalnom doprinosu. Na zahtjev investitora može se odobriti plaćanje u ratama, pri čemu 

broj mjesečnih rata ovisi o visini komunalnog doprinosa  

- 5.000,00 kuna u 3 mjesečne rate 

- 10.000,00 kuna u 6 mjesečnih rata 

- 15.000,00 kuna u 9 mjesečnih rata 

- preko 15.000,00 kuna u 12 mjesečnih rata 

U slučaju otplate u ratama, prva rata se plaća odjednom i to u iznosu od 30% ukupno 

utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa. 

U slučaju da je investitor odustao i nije započeo građenje, nakon isteka roka važenja akta 

temeljem  kojeg se odobrava građenje, ima pravo na povrat komunalnog doprinosa uz pisani 

zahtjev zajedno sa potvrdom nadležnog tijela kojom dokazuje da ispunjava uvjete za povrat 

komunalnog doprinosa. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o komunalnom 

                    Komunalnom doprinosu Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista objaviti u 

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA 

 NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

- predlagatelj je Općinski načelnik.  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom propisuje se dodjela koncesije 

za dimnjačarsko područje, organizacija obavljanja dimnjačarskih poslova, nadzor nad radom 

dimnjačarske službe i drugi odnosi, na području Općine Sveti Juraj na Bregu.  

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova smatra se:  

- kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i naprava za loženje 

- poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja  

  zraka 

- kontrola rada ložišta u cilju uštede energenata i potpunog sagorijevanja 

- sprečavanje štetnih posljedica koje bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata 

- kontrola i održavanje otvora za dovod zraka za izgaranje i ventilacijskih otvora u 

  prostorijama gdje su postavljena trošila 

- vršenje nadzora nad radom dimnjačarske službe 

Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta čišćenja 

dimovodnih objekata niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova. 

Cijelo područje Općine Sveti Juraj na Bregu jedna je zona. Do dodjele dimnjačarskih 

područja na način propisan Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine 

može obavljati sadašnji dimnjačar. Sastavni dio Odluke je priloženi „Dimnjačarski stručni 

nalaz“. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o obavljanju  

                    Dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se 

                    ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
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TOČKA 6. 

PRIJEDLOG PLANA MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE  

OTVORENOG PROSTORA U PRED ŽETVENOJ SEZONI  

U 2011. GODINI ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik, Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovim se planom uređuje postupanje po svim 

mjerama svih vatrogasnih društava s područja Općine Sveti Juraj na Bregu. U cilju 

preventivnog djelovanja i sprečavanja mogućnosti nastanka požara potrebno je na području 

Vatrogasne zajednice Općine u potpunosti provesti odredbe tog plana. Od opsega i kvalitete 

obavljenih pripremnih radova ovisit će efikasnost mjere zaštite od požara za vrijeme žetvenih 

radova.  

Plan motrenje, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni u 

2011. godini za Općinu Sveti Juraj na Bregu sastavljen je:  

1. Cilj i zadaci    5.   Financiranje  

2. Organizacijske mjere   6.   Odgovornost 

3. Preventivne mjere   7.   Podaci o zapovjednicima 

4. Oprema 

S planom upoznati: Vatrogasna zajednica Međimurske županije (VZMŽ), županijski 

vatrogasni zapovijednik, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Čakovec 

(DUZS), Inspektorat unutarnjih poslova (MUP), Javna vatrogasna postrojba (JVP) i sva 

Dobrovoljna vatrogasna društva (DVD) s područja Općine Sveti juraj na Bregu. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Plana motrenja,  

                   čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj sezoni u 2011. godini 

                   za Općinu Sveti Juraj na Bregu, te će isti objaviti u „Službenom glasniku  

                   Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA RAD NAČELNIKA 

I ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik, Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za 

rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti juraj na Bregu. 

Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu ima pravo na mjesečnu bruto naknadu nastalu 

uslujed obavljanja dužnosti, u visini od 6.000,00 kuna.  

Zamjenik Općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu nema pravo na mjesečnu bruto 

naknadu uslijed obavljanja dužnosti. Dogovoreno je da neće imati nadalje naknadu radi 

neispunjavanja obveza koje su mu bile dodijeljene. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o visini 
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                    naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na 

                    Bregu, te će istu objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2010. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u 2010. godini isplaćeno je 64.655,50 kuna po 

Socijalnom programu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2010 godinu.  

Prihvaća se izvršenje Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2010. godinu. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik -  je predložio da se napravi specifikacija za takva i slična 

izvješća, a ne samo ukupni iznos iz kojeg se ne može isčitati kome su ta sredstva dodijeljena. 

Iz specifikacije bi se moglo vidjeti kome su sredstva dodijeljena da li je socijalni slučaj i sl. 

Zašto sada tek idu izvješća, a izvršenje proračuna je išlo na prethodnoj sjednici, a moglo je ići 

zajedno, te bi izvješća se lakše pratila. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izvješća Socijalnog  

                    programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2010. godinu, te će istu objaviti u  

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2010. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u 2010. godini isplaćeno je 156.136,00 kuna po 

Programu javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2010. godini i to 

za: NK Hajduk Brezje 24.700,00 kuna, NK Mali Mihaljevec 16.000,00 kuna, NK Venera 

Sveti juraj na Bregu 36.000,00 kuna, NK Zasadbreg 22.000,00 kuna, Stolno teniski klub 

Lopatinec 8.000,00 kuna, Stolno teniski klub Zasadbreg 7.500,00 kuna, Streljački klub 

Zelenbor Brezje 23.936,00 kuna, Šahovski klub Goran Lopatinec 8.000,00 kuna  i Udruga 

sportske rekreacije Sport za sve Sveti Juraj na Bregu 10.000,00 kuna. 

Prihvaća se izvršenje Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu u 2010. godini.  

Damir Novak, vijećnik – do danas nisu dostavljeni izvještaji o izvršenju za 2010. godine od 

udruga, koja su bila tražena. Izvješća će se ponovo tražiti s rokom dostavljanja do 31. 

kolovoza 2011. godine, nakon toga će se moći odlučiti, kako će se sredstva raspoređivati 

slijedeće godine, 

Zoran Šarić, vijećnik – ako nisu dostavili tražena izvješća onda im slijedeće godine ne 

dodijeliti donaciju. 
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Marijan Rodinger, vijećnik – je predložio da se slijedeći kvartali ne isplaćuju tako dugo dok 

neće dostavili izvješća.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – isplaćen je II. kvartal, a treći bi trebao biti 

isplaćen do kraja 9 mjeseca 2011. godine, a do tada bi to trebalo biti riješeno. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izvješća o izvršenju  

                   Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu  

                   u 2010. godini, te će isto objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  

                   Županije“. 

 

TOČKA 10. 

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2010. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u 2010. godini isplaćeno sveukupno 

143.000,20 kuna, od toga  66.500,00 kuna kulturno umjetničkim društvima  (KUD Sveti juraj 

na Bregu, KUU Zasadbreg i Pjevački zbor Sveti Juraj na Bregu), 11.000,00 Hrvatskim ratnim 

veteranima (UHVDR RH Sveti Juraj na Bregu i ostalim udrugama (Udruga Frkanovčani, 

Udruga žena Breza Brezje, Udruga mladih Močvara Okrugli Vrh, Udruga žena Mali 

Mihaljevec, Udruga Međimurske roke, Udruga žena Okrugli Vrh i Udruga umirovljenika 

Sveti Juraj na Bregu) 65.500,20 kuna po Programu javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2010. godini. 

Stjepan Tomašić, vijećnik – predlaže da se slijedeće godine smanje odnosno ukinu kvartali 

ako udruga nije aktivna i da je samo važno da je registrirana i da postoji. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izvješća o izvršenju  

                   Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na 

                   Bregu  u 2010. godini, te će isto objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  

                   Županije“. 

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

U 2010. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za održavanje komunalne infrastrukture u 

2010. godini ukupno je utrošeno 801.506,03 kune, i to: Održavanje nerazvrstanih cesta i 

poljskih putova 236.359,66 kuna, zimska služba 72.606,40 kuna, Popravak javne rasvjete i 

potrošnja 21.795,23 kune, održavanje groblja i mrtvačnice 50.411,67 kuna i Održavanje i 

uređenje zgrada za redovito korištenje 420.333,07 kuna.  
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Zoran Šarić, vijećnik – poljski putovi po MO-ima,u globalu plaća se komunalna naknada i 

komunalni doprinos to su namjenska sredstva, te ga je zanimalo kako to imamo razrađeno. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna 

za 2010. godinu su konta po kojima se točno vidi za što je i koliko je potrošeno po MO-ima. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izvješća o izvršenju  

                   Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini na području 

                   Općine Sveti Juraj na Bregu, te će isto objaviti u „Službenom glasniku 

                   Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  

I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2010. GODINU  

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za izgradnju objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2010. godini ukupno je utrošeno 

2.319.380,00 kuna. Izvori sredstava iz kojih je financirana izgradnja su: sufinanciranje 

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, ministarstvo 

gospodarstva, rada i poduzetništva, ministarstvo kulture, Međimurska županija, Županijska 

uprava za ceste, komunalni doprinos, sufinanciranje mještana i Proračun Općine Sveti Juraj 

na Bregu. 

Gradnja objekata u uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu: ceste i pješačko-biciklistička staza 61.632,84 kune, adaptacija domova kulture, 

namještaj i oprema  420.000,00 kuna, iznošenje i odvoz otpada 3.690,00 kuna, deratizacija i 

dezinsekcija 2.767,50 kuna, dječja igrališta, namještaj i oprema 189.996,90 kuna, održavanje 

cesta i poljskih putova, košnja trave, održavanje postojećih jaraka 236.359,66 kuna, zimska 

služba 72.606,40 kuna, održavanje groblja i mrtvačnice 50.411,67 kuna i električna energija 

potrošnja 21.795,23 kune.   

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izvješća o izvršenju  

                    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

                    Području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2010. godinu, te će isto objaviti u 

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 

TOČKA 13. 

RAZNO 

 

Marijan Rodinger, predsjednik vijeća – potpredsjednica vijeća, Petra Nedeljko  odnosno 

predsjednica Povjerenstva za turizam Općine Sveti Juraj na Bregu je dostavila dopis  u kojem  

je navela da iz osobnih razloga odnosno vezani su isključivo uz njezin privatan život, daje 

ostavku na mjesto predsjednicu Povjerenstva za turizam Općine Sveti Juraj na Bregu. 
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Petra Nedeljko, vijećnica -  ukratko je iznijela kako je tekao njezin dosadašnji rad i 

upozorila je na biranje novog predsjednika Povjerenstava za turizam, da se biraju oni ljudi 

koji za to imaju volje, a prvenstveno i vremena za rad, jer dosad je ona to gotovo sama 

odrađivala. 

Zoran Šarić, vijećnik – žao mu je što predsjednica Povjerenstva za turizam  – Petra Nedeljko 

daje ostavku. 

Dragutin Barlek, vijećnik -  isto tako mu je žao, te je pohvalio njezin rad i postavlja si 

pitanje tko će s toliko entuzijazma i znanja raditi u Povjerenstvu za turizam Općine Sveti Juraj 

na Bregu.  

Marijan Rodinger, predsjednik vijeća – predložio je da Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

predloži novog predsjednika Povjerenstvo za turizam Općine Sveti Juraj na Bregu i da 

dosadašnja predsjednica ostane tako dugo dok se ne odabere novi predsjednik. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – s 31. ožujkom 2011. godine je donesena 

pravomoćna presuda protiv Zorana Šarića i ostalih. Ne postoji mogućnost ukidanja mandata 

vijećniku Zoranu Šarić, ali u raspravi s ostalim vijećnicima, budući da se ne radi o prekršaju 

koji se napravio negdje drugdje već je p Općini Sveti Juraj na Bregu, misli da bi bilo moralno 

da se makne s mjesta vijećnika Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Zoran Šarić, vijećnik – rekao je: „nema zakonske osnove da me se makne s mjesta vijećnika 

i nema šanse da dam ostavku“. 

 

Dovršeno: 21:50 sati 

                                                                                                  PREDSJEDNIK  

                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger 

 


