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REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Općinsko vijeće
Pleškovec 29
KLASA: 023-06/11-01/04
URBROJ: 2109/16-03-11-02
Pleškovec, 30. kolovoza 2011.

ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
održane u četvrtak 30. kolovoza 2011. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Marijan Rodinger
pozivom KLASA: 023-06/11-01/04, URBROJ: 2109/16-03-10-01 od 10. kolovoza 2011.
godine.
SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI:
Marijan Rodinger, predsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Petra Nedeljko,
dipl.ing.agr., potpredsjednica, Dragutin Barlek, Mario Dretar, Damir Novak, Viktor
Korunić, Danijel Krnjak, Danijel Srpak, Zoran Šarić dipl.ing.geod., Stjepan Tomašić i
Dragica Vugrinec, ing.građ.
SJEDNICI NISU NAZOČILI VIJEĆNICI:
Vjeran Vrbanec, dipl.iur. – ispričao se
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.
Dnevni red je dati na glasovanje i jednoglasno je prihvaćen.

DNEVNI

RED

01. Utvrđivanje kvoruma
02. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…)
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03. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na
Bregu
04. Prijedlog Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
-

predlagatelj je Općinski načelnik
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu,

05. Prijedlog Sporazuma o zajedničkom komunalnom redarstvu
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu,
06. Prijedlog Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Prostornog Plana
uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu,
07. Prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2011. godinu
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu,
08. Izvještaj o radu Općinske uprave u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja
2011. godine
- 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. i 08. 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
12 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost svih donesenih odluka.
TOČKA 2.
AKTUALNI SAT
(pitanja, primjedbe, prijedlozi…)
Zoran Šarić, vijećnik – prvo pitanje odnosi se na odvoz smeća, kad će se donijeti odluka za
raspisivanje natječaja za koncesiju odvoza smeća, s obzirom da je državna komisija za
kontrolu javne nabave poništila natječaj, kako bi se konačno privelo to kraju.
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Slijedeće pitanje odnosi se na ambroziju, da li je komunalni redar primijetio parcele koje su
obrasle ambrozijom, što poduzima, odnosno da li ima izvješće o poduzetim mjerama.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – natječaj za odvoz komunalnog otpada dvaput je
bio raspisan i dvaput poništen. Žalbe od Murs-ekom-a i Čakom-a su bile odbijene, ali su bile
pravovaljane. Troškove žalbe je trebalo podmiriti u iznosu od po 5.000,00 kuna svakom
žalitelju. Raspisan je novi natječaj, po treći put, po kojem će se drugačije postupiti, tako da
bude ovaj put to završeno. Što se tiče ambrozije, sve parcele koje mještani prijave da su
obrasle ambrozijom odnosno da su zapuštene, komunalni redar ih prvo opomene i nakon toga
što im pošalje opomenu uz rok rješavanja od osam dana, kontaktira ih da li je to riješeno.
Često se zna dogoditi da su to parcele sa više vlasnika koji su inozemci, koji postavljaju
pitanje zašto se njega opominje a ne drugog suvlasnika i slično. Najbolje bi bilo da se može
pokositi i poslati račun, ovrhu, ali nažalost to se ne može. Izvješće o radu komunalnog redara
dobiti će se na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
Dragica Vugrinec, vijećnica – pitanje Poduzetničke zone u Brezju, s obzirom da je
investicija bila cca. 2.200.000,00 kuna, tko je bio imenovan za nadzor i da li se može dobiti
Rješenje o nadzoru. Kako se moglo dogoditi da je Rješenje o uvjetima građenja za Vidikovac
u Vučetincu isteklo, skoro prije godinu dana.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – do kraja mjeseca treba predati prijavu za
Poduzetničke zone i treba predati za prošlu godinu Ministarstvu gospodarstva, rada i
poduzetništva izvještaj o utrošenim sredstvima, to je pripremljeno. Prijavu je pomogla
napraviti razvojna agencija Redea i danas je predano na Međimursku županiju. Po ugovoru je
ostalo još cca. 600.000,00 kuna, s tim sredstvima bi se napravile biciklističke staze i fini sloj
asfalta. U Poduzetničkoj zoni je struja, voda, plin će doći kad se pojavi nekakav investitor.
Nadzorni je firma Međimurje- investa d.o.o. Čakovec gosp. Matotek čija je ponuda bila
najpovoljnija.
Projekt za Vidikovac u Vučetincu je napravljen 2008. godine i izdano je Rješenje o uvjetima
građenja koje je vrijedilo dvije godine (10 mjesec 2011. godine), tek se sada utvrdilo da je
rješenje isteklo. Ponovno je dati zahtjev za izdavanje Rješenja o uvjetima, s tim da se Zakon o
gradnji mijenjao, te je bilo potrebno uskladiti postojeći Idejni projekt sa novim zakonom.
Prijava projekta je svakako napravljena s tim da će se dopuniti kad dobijemo Rješenje o
uvjetima građenja od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije.
Petra Nedeljko, potpredsjednica vijeća – kod kapele u Zasadbregu teško se s parkinga
izlazi van na cestu, nepregledno je, te bi možda bilo dobro poslati u ŽUC zahtjev za
postavljanje ogledala kako bi se spriječilo da se nešto ne dogodi.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nije u nadležnosti ŽUC-a, nego ogledala je
dužna postaviti lokana samouprava, te će se to i učiniti.
Zoran Šarić, vijećnik – nadovezao se kako je od 20. srpnja 2011. godine ipak nadležnost
ŽUC-a, s tim da ako je problem parkiranja trebala bi biti zabrana parkiranja, jer preglednost
mora biti.
Mario Dretar, vijećnik – zanimalo ga je s kojim postotkom Općina Sveti Juraj na Bregu
bude sufinancirala prijevoz učenika srednjih škola i da li će Međimurska županija
sufinancirati ili ne?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prošle godine je karta za prijevoz došla 400,00
kuna od toga je Općina Sveti Juraj na Bregu subvencionirala 100,00 i Međimurska županija
100,00 kuna, a roditelji su plaćali 200,00 kuna. Ove godine neće biti jedinstvena cijena za
cijelo područje Općine Sveti juraj na Bregu, nego budu formirane po naseljima. Dogovaralo
se s malim prijevoznicima koji su predložili jedinstvenu cijenu u iznosu od 275,00 kuna,
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cijena je kao takva prihvatljiva s tim da moraju sve potrebno zakonski riješiti. S druge strane
je tvrtka Presečki grupa koja je predložila cijenu karte za prijevoz 460,00 kuna. Međimurska
županija je donijela odluku da će subvencionirati prijevoz učenika srednjih škola samo za
drugo i treće dijete polaznika srednje škole. Općina Sveti Juraj se odlučila za male
prijevoznike, odnosno za cijenu karte u iznosu od 275,00 kuna od toga bi subvencionirala
75,00 kuna, a roditelji bi plaćali 200,00 kuna kao i prethodne godine. U toku ovog tjedna će
se potpisati Ugovor sa Udrugom roditelja koji su i naručitelj posebnog linijskog prijevoza (s
malim prijevoznicima) za učenike srednjih škola i ujedno će i oni prodavati mjesečne karte
učenicima srednjih škola.
Milan Zanjko, vijećnik – želio je da se pojasni vijećnicima početak dogradnje Osnovne
škole Ivana Gorana Kovačić Sveti Juraj na Bregu i izgradnje športske dvorane u Pleškovcu.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u trećem mjesecu je bio potpisani ugovor o
dogradnji Osnovne škole Ivana Gorana Kovačić Sveti Juraj na Bregu i izgradnje športske
dvorane u Pleškovcu, nakon toga je nastao problem oko projekta zaštite građevinske jame jer
nije postojao troškovnik. Budući da je Ministarstvo regionalnog razvoja većinski investitor
koji je pokrenuo proceduru javne nabave za taj posao. S tim se odugovlačilo, te je tek prije
mjesec i pol potpisani aneks ugovora u kojem je određeni izvođač i s kojim se potpisao aneks.
S osnovnim ugovorom i aneksom vrijednost radova će biti 12 milijuna kuna, od toga
ministarstvo financira 60%, a 40% Općina Sveti Juraj na Bregu i Međimurska županija. Po
osnovnom ugovoru o dogradnji škole i izgradnji športske dvorane, Općina Sveti Juraj na
Bregu bi morala izdvojiti oko 4,7 milijuna kuna. Za ovu godinu planirano je radova u
vrijednosti od 500.000,00 kuna, koliko bi Međimurska županija mogla namiriti iz svog
proračuna, tako da Općina Sveti Juraj na Bregu ne bi morala ništa financirati, odnosno
financijski se zaduživati, kao što je bilo planirano. Započeli su radovi na građevinskoj jami,
koji će trajati cca. 2 mjeseca, a svi ostali radovi bi trajali godinu dana. Zemljane radove za
Fenix d.o.o. izvodi tvrtka Tegra. Do početka školske godine 2011.2012. treba prespojiti plin i
novu septičku jamu staviti u funkciju da bi normalno mogla funkcionirati škola. Jedanput
tjedno se sastaje koordinacija na koju se pozivaju članovi Povjerenstva za dogradnju osnovne
škole i izgradnju športske dvorane u Pleškovcu Općine Sveti Juraj na Bregu.
Marijan Rodinger, predsjednik vijeća – kupnja zemljišta koje se nadovezuje na školsku
parcelu i spaja sa terenom NK Venere, moli pojašnjenje.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što se tiče kupnje čestica, ista je stvar kao i kod
nekretnine u Zasadbregu i Vučetincu, gruntovno i vlasnički neriješeno, te je pokrenut
procedura sudske komisije da se to razriješi, dogovorena je cijena s vlasnicom čestica koja
nam je ujedno i potpisala sporazum da dozvoljava dovoz zemlje od iskopa jame kod škole.
Marijan Rodinger, predsjednik vijeća – nastavak izgradnje pješačko biciklističke staze,
moli pojašnjenje.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nakon dogovaranja sa ŽUC-om da li lijevom
stranom ili desnom stranom, no ipak je dogovorena desna strana. Po projektu je bilo
predviđeno da se od Venere do vrha cijelim dijelom izgrađuje potporni zid cca. 300 metara
tako da bi se ove godine moglo napraviti samo polovica od toga, s predviđenim sredstvima u
iznosu od 320.000,00 kuna. Od toga 50% financira Općina Sveti Juraj na Bregu. Bio je na
mjestu i šef iz tvrtke Tegra koji se također složio oko mišljenja da nije potrebno cijelim
dijelom izgrađivati potporni zid, već samo u onim dijelovima gdje su kuće jako blizu. Ide 1,5
metara staze i pokos koji ulazi u parcelu negdje oko 2,5 metara. Suglasnost su potpisali svi
vlasnici čestica osim Lončarića i Crnčeca. Tražili su procjenu štete nastalu prilikom izvođenja
radova i procjena je izvršena za vlasnika Crnčec u iznosu od 1.030,00 kuna koju će Općina
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Sveti Juraj na Bregu platiti, dok je veći problem kod vlasnika Lončarić koji ima 66 metara
dužinu staze, što je cca. 100 m2 staze i pokosa oko 120 m2, a za to traži obeštećenje i to na
način da mu se otpiše dug za komunalnu naknadu i da mu se plati naknada za uređenje voda
Hrvatskim vodama, da mu se kupe i zasade nove čemprese i da mu se novčano isplati iznos
od 10.000,00 kuna, to su njegovi prijedlozi. Prijedlog Općine Sveti Juraj na Bregu je da mu se
otpiše dugovanje i da mu se kupe nove čemprese, tako da bi se sad morali dogovoriti o
konačnom ishodu, jer već u ponedjeljak bi tvrtka Tegra započela s radovima. ŽUC je napravio
pješačko-biciklističku stazu do Venere, a parkiralište ispred Venere je investirao g. Lončarić
te taj dio pješačko-biciklističke staze Općina Sveti juraj na Bregu ne mora graditi.
Damir Novak, vijećnik – pošto je bio upoznat sa zahtjevima za pristup informacijama koje
traži vijećnik Šarić, i to još od vremena kad je on bio načelnik, što je mnogo toga i smatra da
je van pameti, s obzirom da je vijećnik, te je veću većinu traženih informacija dobio prilikom
dostavljanja materija za sjednice OV-a Općine Sveti Juraj na Bregu.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bez obzira da li vijećnik ili bilo koji mještanin
prema Zakonu o pravo pristupa informacija ima pravo tražiti informacije. Na zahtjeve mu se
odgovorilo, budući da su to složeni zahtjevi, zakonski rok je 15 dana, a može se produžiti i na
30 dana. Ova obveza će se izvršiti sukladno Zakonu o pravu pristupa informacijama.
Informacija je nešto što je već napisano (audio, video zapis, dokumentacija…) u puno
zahtjeva se govori o mišljenju, osvrtu, obrazloženju i očitovanju, što nije prethodno pisano,
odnosno, to nije informacija i na taj način se neće odgovarati. Ako je tražena dokumentacija
već negdje javno objavljena neće se dodatno dostavljati.
TOČKA 3.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Zoran Šarić, vijećnik – dao je primjedbu na zapisnik na točku 13. Razno, zašto je ona
dodana ako već postoji točka 02. Aktualni sat u kojem je isto - razno.
Po istome nije bilo nikakvih drugih prijedloga, ni primjedbi, te je donijeta
ODLUKA: Sa 7 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“ i 4 glasa „protiv“ prihvaćen je zapisnik
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
TOČKA 4.
PRIJEDLOG SPORAZUMA
O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko Nagrajsalović,
načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Vlada Republike Hrvatske je donijela Program
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2011. godini kao temeljni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti državnih
tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, udruga građana te
drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara. Državna uprava za
zaštitu i spašavanje nadležna je za koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih
aktivnosti vezanih uz provedbu ovog Programa. Jedinice lokalne područne (regionalne)
samouprave, prvenstveno na priobalju, dužne su žurno, temeljem iskustava tijekom protekle
požarne sezone, izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od
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požara. Jedinice lokalne samouprave dužne su propisati potrebne agrotehničke mjere kao i
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i u dijelu koji se odnosi na zaštitu od
požara. Na sjednicama županijskog i gradskih/općinskih stožera potrebno je usvojiti plan rada
stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu, predložiti za usvajanje plan
operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području, usvojiti plan aktivnog uključenja
svih subjekata zaštite od požara, te usvojiti financijski plan za provođenje zadaća iz zaštite od
požara s naznakom visine troškova upućivanja vatrogasaca i tehnika dislokacije na priobalni
dio RH. Na području Međimurske županije postoji minimalna opasnost od šumskih požara
zbog dobre organiziranosti vatrogastva, te zbog angažmana lovaca na praćenju i javljanju
eventualnog nastanka požara.
Grad Čakovec ovim Sporazum zadržava 30,07% osnivačkih prava nad ustanovom, a 69,93%
osnivačkih prava prenosi sukladno površini, broju stanovnika i porezu na dohodak za 2010.,
JLS navedenih u stavku 2. članka 1. (Općina Sveti Juraj na Bregu 4,98%) prijedloga
Sporazuma o osnivanju JVP-a Čakovec. Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće od
7 članova. Članove Upravnog vijeća imenuju: - 3 člana – Grad Čakovec; 1 člana – radnici
Vatrogasne postrojbe, 3 člana – sve ostale općine osnivači na način da svaka općina – osnivač
– prema redoslijedu navedenom i članku 1. prijedloga ovog Sporazuma određuje svog
predstavnika u Upravnom vijeću s mandatom od godinu dana. Sve što će biti stečeno poslije
potpisa ovog Sporazuma i potpisanog Zapisnika u vlasništvu je osnivača, a prema postotku
učešća u porezu na dohodak za 2010., pojedine JLS, osnivača Vatrogasne postrojbe (Općina
Sveti Juraj na Bregu 3,72%). Osnivači su suglasni da je osnivanje Vatrogasne postrojbe i
obavljanje vatrogasne djelatnosti od njihova posebnog interesa, te da će međusobne odnose
koji za njih proizlaze rješavati sporazumno i s ciljem unapređenja vatrogasne djelatnosti.
Svaki od osnivača može istupiti iz Vatrogasne postrojbe, ali prethodno mora u primjerenom
roku (najkasnije tri mjeseca prije istupanja) o tome izvijestiti ostale osnivače, i to na način da
se novom ustroju pristupi početkom proračunske godine.
Mario Dretar, vijećnik – Grad Čakovec ima predložena 3 člana u Upravnom vijeću Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec, 1 član iz redova radnika JVP-a, a samo 3 člana iz
gradova/općina, na koji je način predložen takav ustroj Upravnog vijeća.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – grad Čakovec ima od prije imovinu koja se ne
može sada dijeliti, te je prema tome i određen broj članova.
Damir Novak, vijećnik – smatra da se ovaj prijedlog Sporazuma o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec može prihvatiti odnosno potpisati, jer se na neke promjene ne
može bitno utjecati, samo se može ostati bez određenih sredstava koja su namijenjena JVP-u
Čakovec.
Dragutin Barlek, vijećnik – je također mišljenja da ako sada ne potpišemo ovaj Sporazum
možemo ostati bez namijenjenih sredstava od države.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – dosadašnja suradnja sa Javnom vatrogasnom
postrojbom Grada Čakovca je bila dobra, te ne vidi razloga zašto se ovaj Sporazum ne bi
mogao prihvatiti, odnosno predlaže da se isti prihvati.
Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Sporazuma o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

-

TOČKA 5.
PRIJEDLOG SPORAZUMA
O ZAJEDNIČKOM KOMUNALNOM REDARSTVU
predlagatelj je Općinski načelnik
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predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na temelju članka 17. stavak 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09). Općina Štrigova i Općina Sveti Juraj na Bregu ustrojavaju
zajedničko komunalno gospodarstvo za oba područja, tako da komunalni redar ima novi
raspored. Komunalni redar ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa kao zaposleni
službenik u Općini Sveti Juraj na Bregu. Ukupni bruto troškovi komunalnog redara utvrđuju
se mjesečno u iznosu od 20% bruto troškova na temelju ispostavljenog računa od Općine
Sveti Juraj na Bregu.
Danijel Krnjak, vijećnik – smatra da je područje na koje se raspoređuje komunalni redar
preveliko, te ja samim time oslabljena kvaliteta rada po područjima.
Dragica Vugrinec, vijećnica – bojala se da će rad komunalnog redara biti otežan na
domaćem području, odnosno sa domaćim žiteljima, jer je teško raditi s domaćim ljudima.
Skrenula je pozornost na slanje opomena za posude za smeće koje su slane poštom, a puno je
žitelja koji su inozemstvu pa iz tog razloga nisu primili opomenu i poslati će im se prekršajni
nalog da za opomenu nisu ni znali.
Zoran Šarić, vijećnik – ako je samo u petak u Općini Štrigova, gdje on onda radi zapisnike i
ostalo potrebno. Pročitao je sadržaj opomene za posude za smeće s kojim se nije složio.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – istina je da komunalni redar mora pokrivati
područje od 100 km2, ali se taj sporazum može raskinuti ako će se utvrditi da komunalni redar
neće moći izvršavati sve obveze. Što se tiče opomena poslano ih je oko 300, a ostale će se
poslati u narednom vremenu. Zapisnike komunalni redar piše na terenu kako bi mu stranke
mogle potpisati, a ostale poslove obavlja slijedećeg radnog dana u Općini Štrigova.
Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je
-

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Sporazuma o
zajedničkom komunalnom redarstvu, te će se isti objaviti u „Službenom
glasniku Međimurske Županije“.
TOČKA 6.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI CILJANE IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 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 – temeljem članka 78 Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07 i 38/09), daje se prijedlog Odluke o izradi
ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni
glasnik Međimurske županije“, broj 04/06). Ovom Odlukom bi se započeo postupak ciljane
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu. Ciljana izrada
izmjene i dopune PPUO utvrdila bi se radi korekcije pogrešno utvrđenog građevinskog
područja za građevnu česticu tvrtke Piramida d.o.o. Lopatinec i usklađenja plana s razvojnim
potrebama tvrtke Piramida d.o.o. Lopatinec. Obuhvat ID DPU odnosi se na prostor čestice
tvrtke Piramida d.o.o. Lopatinec i neposredno okolno područje. Prostorni Plan uređenja
Općine Sveti Juraj na Bregu u dijelu građevinskog područja naselja Lopatinec nije usklađen
sa stvarnim stanjem, niti s aktom za građenje tvrtke, što je potrebno uskladiti. Također je
potrebno razmotriti kako se planovi za razvoj tvrtke mogu uklopiti u planove razvoja prostora,
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uz uvjet vizualne i druge zaštite okolnih sadržaja od negativnih utjecaja poslovanja tvrtke.
Ciljanu izradu Izmjene i dopune PPUO Sveti Juraj na Bregu financirat će u cijelosti tvrtka
Piramida d.o.o. Lopatinec.
Potvrđeno je da sadašnja granica prelazi preko objekta, te je prijedlog da se granica pomakne
dvije, tri čestice iza hale čime bi se otvorila mogućnost dogradnje. Prijedlog je da se izmjene
naprave do kraja listopada ove godine. Ako tvrtka Piramida d.o.o. Lopatinec neće iz poštovati
sve dogovore do 1. studenoga 2011. godine, ova će se odluka poništiti i neće se dalje voditi
postupak, bez obzira na pritisak koji vrši. Najviše ovisi od tvrtke Piramida d.o.o. Lopatinec da
li će se ovaj postupak ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj
na Bregu dalje voditi.
Dragica Vugrinec, vijećnica – neka prvo legalizira postojeću građevinu i ishodi uporabnu
dozvolu, jer je napravio mimo dozvole, odnosno neka ishodi Rješenje o izvedenom stanju i
uporabnu dozvolu i tek tada neka da zahtjev za izmjenu Prostornog plana Općine Sveti Juraj
na Bregu.
Zoran Šarić, vijećnik – s obzirom da postoji potreba za izmjenom Prostornog plana Općine
Sveti Juraj na Bregu za cijelo područje, da li zakon dozvoljava da paralelno idemo u dvije
izmjene. Smatra da nitko nikoga ne sprečava, nego jednostavno da se sve riješi.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – unutar 6 mjeseci bi se ciljane izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu mogle napraviti, a redovna procedura
bi trajala godinu, godinu i pol dana.
Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izradi ciljane
izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu,
te će isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“.
TOČKA 7.
PRIHVAĆANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA 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 – Izvršenje Proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu za I. polugodište 2011. godine je redom pojašnjavao i obrazlagao, zaustavljajući se na
pojedinim stavkama.
Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.928.426,28 kuna ili s 24,54 %. Rashodi
poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.795.2801,99 kuna ili s 45,70 % u odnosu na plan. Veće
punjenje proračuna očekuje se u drugom polugodištu, kada će se vršiti naplata komunalne
naknade, no sigurno je da on neće biti ostvaren u planiranom iznosu.
Izvršenje Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu do 30. lipnja 2011. godine daje se
Općinskom vijeću na razmatranje.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
7.857.400,00 kuna
1.928.426,28 kuna
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
245.000,00 kuna
41.492,00 kuna
3 Rashodi poslovanja
3.982.400,00 kuna
1.745.278,61 kuna
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
6.550.000,00 kuna
223.805,61 kuna
___________________________________________________________________________
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Razlika – višak/manjak ((6+7)-(3+4))

-2.430.000,00 kuna

- 49.689,32 kuna

B. RAČUN FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine
3.000.000,00 kuna
0,00 kuna
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova570.000,00 kuna
0,00 kuna
___________________________________________________________________________
Neto financiranje (8-5)
2.430.000,00 kuna
0,00 kuna
Ukupno prihodi i primici
11.102.400,00 kuna
1.969.918,28 kuna
Ukupno rashodi i izdaci
11.102.400,00 kuna
2.019.607,60 kuna
___________________________________________________________________________
Višak/Manjak + Neto financiranje
0,00 kuna.
- 49.689,32 kuna
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godine.

-

TOČKA 8.
IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKE UPRAVE
U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2011. GODINE
predlagatelj je Općinski načelnik
predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – je opširno po mjesecima izvijestio nazočne o
radu Općinske uprave u razdoblju od 01. siječnja 2010. godine do 30. lipnja 2011. 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. Izvještaj o radu općinske
uprave je prilog ovog zapisnika.
Po istome nije bilo nikakvih primjedbi, te je donijeta
ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je Izvještaj o radu Općinske
uprave u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
Dovršeno: 21:20 sati
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marijan Rodinger

