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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

   

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/11-01/05 

URBROJ: 2109/16-03-11-02 

 

Pleškovec, 08. prosinca 2011. 

 

 

ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u četvrtak  08. prosinca 2011. godine u 18:00 sati 

 

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

pozivom KLASA: 023-06/11-01/05, URBROJ: 2109/16-03-10-01 od 24. studenog 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 Srpak, Zoran Šarić dipl.ing.geod., Stjepan Tomašić, Vjeran Vrbanec, 

dipl.iur.  i Dragica Vugrinec, ing.građ. 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI VIJEĆNICI: 

Danijel Krnjak 

 

SJEDNICI SU TAKOĐER NAZOČILI: 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik, Karolina Karničnik, administrativni tajnik 

JUO Općine Sveti Juraj na Bregu i predstavnica medija. 

 

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. 

 

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 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu 

 

04. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

05. Prijedlog Analize stanja zaštite i spašavanja u 2011. godini 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

06. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i 

financijske izvještaje za 2010. godinu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

07. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

08. Prijedlog Odluke o imenovanju osobe za utvrđivanje nastupa smrti 

(mrtvozornika) 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

09. Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva i Poseban 

popis gradiva Općine Sveti Juraj na Bregu i njezinih prednika s rokovima 

čuvanja 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

10. Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove 

nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društva u kojima Općina 

Sveti Juraj na Bregu ima udjele, odnosno dionice 
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- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

11. Prijedlog Programa o namjenskom utrošku sredstava od naknade za 

ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

12. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta kat. čest. br. 5590 i 5591 k. o. Lopatinec 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

13. Prijedlog izmjena i dopuna 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 

 

14. 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 

 

15. Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće 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 

 

O točkama  04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. 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.  
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TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

(pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

 

 

Dragica Vugrinec, vijećnica – pitanje u vezi planiranih radova oko odvodnje voda u 

Pleškovcu, koje se ispuštaju iz zacijevljenja na privatne parcele. Već se o tome razgovaralo. 

Može se nazvati nju oko dogovora kao da se sanacija izvede. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što se tiče tih radova, bio je poslan Horvat 

Mario da napravi što je potrebno, ali gospođa koja mu je trebala pokazati što treba napraviti, 

nije znala pokazati, te zbog toga nije napravljeno. Ako mu se može pokazati on će to svakako 

napraviti.  

 

Petra Nedeljko, potpredsjednica vijeća – pitala je o postavljanju prometnog ogledala u 

Zasadbregu, na raskrižju kod kapele. Pozicija je dosta nepregledna i potrebno je nešto učiniti 

kako bi se spriječile neželjene situacije. Već je poticala to pitanje.  

Vjeran Vrbanec, vijećnik – u pitanju je vijećnicu podržao, no, tome je pridružio pitanje 

uređenja ugibališta u istom naselju. U lipnju ove godine bilo je obećano da će u Zasadbregu 

biti uređeno ugibalište za autobuse, ali bez rezultata. To i nije tako veliki zahvat. Mogao bi se 

dosta brzo riješiti, tako bi djeca koja se voze školskim autobusom i putnici redovnih linija na 

sigurnom čekali prijevoz. Nakon pitanja uputio je kritiku vijećniku Milanu Zanjku i 

predsjedniku Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, da smatra da je trebalo 

obavijestiti vijećnike Općinskog vijeća da više nije član Hrvatske seljačke stranke kojoj je 

pripadao u trenutku ulaska u Općinsko vijeće i imenovanja potpredsjednika tog tijela. Nismo 

ni znali da je Zanjko prije godinu dana izašao iz HSS-a. Smatramo da smo to  kao vijećnici 

trebali čuti od njega, a ne da saznamo posve slučajno u vrijeme parlamentarnih izbora.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – općinska uprava je obavijestila Županijsku 

upravu za ceste o potrebama na dionicama  kojima upravlja ta ustanova. Sve su potrebe 

iznijete, pa i one koje se tiču postavljanja prometnih ogledala. U popisu je i prometno 

ogledalo u Zasadbregu. ŽUC će utvrditi prioritete. 

Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća – rekao je da je na jednoj od sjednica 

bilo to priopćeno. 

 

 

Stjepan Tomašić, vijećnik – kad će se zatvoriti autobusno stajalište u Lopatincu, kako bi se 

zaštitilo djecu i putnike od vjetra i kiše. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – s obzirom da je sa ŽUC-om dogovoreno da se 

napravi autobusno stajalište koje je i napravljeno.  Ostalo je na Mjesnom odboru kako će se to 

zatvoriti, odnosno oni moraju dati prijedlog, te će se to napraviti. 

 

Zoran Šarić, vijećnik – postavio je pitanje da li je vlasnik tvrtke Piramida d.o.o. Lopatinec, 

Josip Belec izvršio svoje obveze prema Općini Sveti Juraj na Bregu koje je i sam specificirao, 

a sve u cilju da se izmijeni Prostorni plan Općine Sveti Juraj na Bregu za koji je donesena 

odluka na prethodnoj sjednici (Odluka o izradi ciljane izmjene i dopune  Prostornog Plana  

uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu), te je li podmirio dugovanje koje ima prema Općini 

Sveti Juraj na Bregu. Ako ništa nije od toga izvršeno, da se donesena odluka poništi. 

Upozorio je načelnika da Vijeće mjesnog odbora odnosno predsjednik ne održava sastanke 

niti je donesen Plan rada i potreba u 2012. godinu. VMO Vučetine već se godinu i pol ne 

sastaje i što se poduzima oko tog problema.   
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – gospodin Belec je vrlo neozbiljan čovjek i  ne 

zna kako doći s njim na kraj. Slabo plaća kooperante i izvođače, nema sredstava i moli nas da 

ga pričekamo s potraživanjima i izvršenjem radova koji su planirani. Dužan je oko 30.000,00 

kuna za komunalnu naknadu. Legalizacija objekta Piramide i dalje je upitna, što znači da se 

neće pokretati izmjene i dopune PP-a Općine Sveti Juraj na Bregu, dok on ne ispoštuje sve 

uvjete koje je i sam definirao.  

Što se tiče VMO-a Vučetinec za sada nema nikakvih primjedba od mještana na rad 

predsjednika, a niti nekih drugih problema nema, i sve funkcionira. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – dogradnja škole i izgradnja športske dvorane u 

Pleškovcu ide sve prema terminskom planu, tako da će sredinom siječnja 2012. godine 

športska dvorana imati gotovo krovište. Ove godine Općina Sveti Juraj na Bregu se neće 

kreditno zaduživati, ali će to učiniti početkom slijedeće godine, jer će tada situacije od Fenix-

a dolaziti na naplatu. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik – njegova sugestija je, ako se kani uzeti kredit da se uzme još ove 

godine, jer smatra da će slijedeće godine možda biti nepovoljniji uvjeti od sad.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – raspisan je ponovo natječaj za odvoz otpada sa 

područja Općine Sveti Juraj na Bregu. Javile su se dvije tvrtke i to su Čakom d.o.o. Čakovec i 

Mull trans d.o.o. Sesvete. Povoljnija ponuda je od Mull transa u više stavaka, mjesečna cijena 

će se povećati na 63,00 kune, a vršit će se i selekcija otpada.  

Na nerazvrstanim cestama u Vučetincu kod Turka i u Zasadbregu – Fadan su sanirana 

oštećenja koja su bila jako velika, morala su se sanirati još prije zime.    

 

TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

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

ODLUKA: Sa 12 glasova „za“, prihvaćen je zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća 

                  Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU ZA 2012. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko Nagrajsalović, 

  načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – o stanju zaštite i spašavanja raspravljao je 

Stožer zaštite i spašavanja općine Sveti juraj na Bregu i donio analizu 2011, te predložio 

donošenje Smjernica za oganizaciju i razvoj sustava zaštite i  spašavanja na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu i to 12. točaka. Jedan je od važnijih ciljeva ovih 

smjernica osnovati postrojbu Civilne zaštite opće namjere na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu u suradnji s Područnim uredom Državne uprave za zaštitu i spašavanje, novoosnovanu 

postrojbu CZ popuniti obveznicima CZ, za iste pripremiti mobilizacijske pozive, te izvršiti 

ažuriranje sistema pozivanja. Za provedbu svih smjernica neophodno je u Proračunu Općine 

Sveti Juraj na Bregu osigurati potrebna financijska sredstva. Imamo Stožer za zaštitu i 

spašavanje ali nemamo Civilnu zaštitu.  
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Petra Nedeljko, vijećnica – lijepo je sve napisano u točki 11. u cilju smanjenja rizika pojave 

zaraznih bolesti u epidemijskom obliku u suradnji sa inspekcijskim službama, veterinarskom 

stanicom, Javnim zdravstvom i drugim službama kontrolirati već prisutne zarazne bolesti, 

vodu za piće, promet namirnica, odlaganje otpada, odlaganje otpadnih, otrovnih i lako 

zapaljivih tvari, skladištenje istih, kao i sprečavanje ostalih opasnosti po ljude, materijalna 

dobra i okoliš“, a po tome se nije ništa bitno poduzimalo odnosno promijenilo. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nanovo je raspodijeljeno 450 kanti za smeće, 

kojima će se riješiti dio opasnog otpada.  

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Smjernica za 

                     organizaciju i razvoj sustava zaštite i  spašavanja na području Općine Sveti 

                     Juraj na Bregu za 2012. godinu, te će se iste objaviti u „Službenom     

                   glasniku Međimurske Županije“. 

 

 TOČKA 5. 

PRIJEDLOG  ANALIZE STANJA  

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2011. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na temelju članka 28. Zakona zaštite i 

spašavanja  („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), potrebno je napraviti 

Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2011. 

godini. Stožer za zaštitu i spašavanje Općine Sveti Juraj na Bregu imenovan je Odlukom  

Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na 4. sjednici, 16. listopada 2009. godine, S 

obzirom na veličinu područja Općine Sveti Juraj na Bregu i Procjenu, Stožer će moći obaviti 

sve potrebne zadaće u suradnji sa svim snagama koje su mu raspolaganju. Svi DVD-i, Crveni 

križ, Dom zdravlja Čakovec – Ambulanta u Pleškovcu, Veterinarska stanica Čakovec, 

Poljoprivredno dobro ili zadruga, Udruge s područja Općine Sveti Juraj na Bregu, osnovna 

škola i redovne službe koje su u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem. 

Održava se dobra suradnja s HEP DOS d.o.o., Elektra Čakovec. Međimurje-plin d.o.o. 

Čakovec, Međimurske vode d.o.o. Čakovec Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Trnava“, 

Županijska uprava za ceste MŽ i Policijska postaja Štrigova. Svi su aktivno uključeni u 

akcije. U slučaju većih nesreća ili katastrofa sve raspoložive ekipe navedenih službi bit će 

angažirane na otklanjanju i saniranju posljedica. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Analize stanja zaštite i  

                     spašavanja u 2011. godini, te će se istu objaviti u „Službenom glasniku 

                     Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOM 

UVIDU U PRORAČUN I FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2010. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik, Općine Sveti Juraj na Bregu 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u skladu s odredbom članka 14. Zakona o 

Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“, broj 80/11), Državni ured za reviziju, 

Područni ured Čakovec dostavio je Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske 

izvještaje općine Sveti Juraj na Bregu za 2010. godinu, KLASA: 041-01/11-02/286; 

URBROJ: 613-22-11-40 od 22. rujna 2011. godine. Za račun proračuna sastavljeni su 

slijedeći financijski izvještaji: izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, 

Bilanca, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u 

vrijednosti  i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke. Uvid je obavljen od 

28. do 29. lipnja 2011. godine. Uvidom u proračun i financijske izvještaje obuhvaćeno je 

donošenje i izvršenje proračuna radi utvrđivanja pravilnosti i usklađenosti sa zakonskim 

propisima. Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Zaključka  o 

                    prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i Financijske izvještaje 

                   za 2010. godinu, te će isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 

                   Županije“. 

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA 

KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik, Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Odluka o priključenju na komunalne vodne 

građevine od 22. prosinca 2010. godine mijenja se u članku 16. iza stavka 1,, dodaju se stavci 

2., 3. i 4. koji glase: Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za 

priključenje plaća se na svaki posebni dio nekretnine zasebno. Površina garaža, garažnih 

mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnina pribraja se površini posebnih 

dijelova nekretnina iz prethodnog stavka ovog članka. Ako se u garaže, garažna mjesta, 

ostave i spremišta kao posebne dijelove nekretnine uvode priključci komunalnih vodnih 

građevina, na te se posebne dijelove nekretnine plaća naknada za priključenje zasebno od 

posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog članka.  

U članku 20. pod 1. za stambenu zgradu površine do 200 m
2 

građevinske (bruto) površine, bez 

stanova kao posebnih dijelova nekretnine – 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 

Hrvatskoj za prethodnu godinu, pod 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. kao što je u 

Izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne građevine (sastavni je dio ovog 

zapisnika). Načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu može utvrditi akcijske uvjete plaćanje 

naknade za priključenje za fizičke osobe (domaćinstva) u određenom periodu, umanjenjem 

utvrđenog iznosa naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne 

građevine za javnu vodoopskrbu iz prethodnog stavka, najviše do 20% i/ili produženjem 

obročnog roka plaćanja naknade za priključenje iz članka 22. Odluke, ali najduže do 24 

mjesečna obroka.  

Izmjene i dopune Odluke priključenju na komunalne vodne građevine počinje se primjenjivati 

od 01. siječnja 2012. godine. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna  

                     Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, te će se iste objaviti u  

                     „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
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TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OSOBE  

ZA UTVRĐIVNJE NASTUPA SMRTI (MRTVOZORNIKA) 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – sukladno članku 190. („Narodne novine“, broj 

150/08, 155/09 – Uredba, 71/10, 139/10 i 22 /11 ), Pravilniku o načinu pregleda umrlih te 

utvrđivanja vremena uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11) Općina Sveti Juraj na 

Bregu treba  Skupštini Međimurske županije predložiti osobu za utvrđivanje nastupa smrti 

(mrtvozornika),  za područje Općine Sveti Juraj na Bregu. Prijedlog o imenovanju osobe za 

utvrđivanje nastupa smrti (mrtvozornika) je, da to bude Tomislav Mily iz Mihovljana, 

Prvomajska 31, 40000 Čakovec, GSM: 098 315 703, koji je predložen od više općina.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o imenovanju 

                   osobe za utvrđivanje nastupa smrti (mrtvozornika), te će se istu objaviti na  

                   oglasnoj ploči Općine Sveti Juraj na Bregu.  

 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O ZAŠTITI ARHIVSKOG I 

REGISTRATURNOG GRADIVA I POSEBAN POPIS GRADIVA  

OPĆINE SVETI JURAJNA BREGU I NJEZINIH PREDNIKA  

S ROKOVIMA ČUVANJA 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovim se Pravilnikom uređuje prikupljanje, 

odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje 

arhivskog i registraturnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju 

Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, Lopatinec i njenih prednika, kao i predaja gradiva 

nadležnom arhivu. Sastavni dio ovog Pravilnika predstavlja u privitku Poseban popis 

arhivskoga i registraturnog gradiva Općine Sveti Juraj na Bregu s rokovima čuvanja, koji  

obuhvaća cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo koje nastaje u poslovanju Općine Sveti 

Juraj na Bregu.  

Cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo Općine Sveti Juraj na Bregu od interesa je za 

Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu bez obzira je li registrirano ili evidentirano. 

Za cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo Općine Sveti Juraj na Bregu odgovoran je 

načelnik općine. Definicije pojmova za potrebe ovog Pravilnika: Arhivska jedinica gradiva, 

Knjiga pismohrane, Arhivsko (registraturno) gradivo, Izlučivanje, Konvencionalno gradivo, 

Nekonvencionalno gradivo, Odabiranje arhivskog gradiva, Odgovorna osoba za pismohranu, 

Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja, Tehnička jedinica gradiva, Zadužena osoba za 

pismohranu i Zbirna evidencija gradiva (Sumarni popis).  

Kroz sve članke  Pravilnika detaljno su opisane sve radnje vezane uz pismohranu, arhivsko i 

registraturno gradivo.  
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Za sva pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom primjenjuje se Zakon o arhivskom 

gradivu i arhivima, njegovi pod zakonski akti, kao i drugi zakonski propisi kojima se pobliže 

utvrđuje rukovanje i rokovi čuvanja arhivskog i registraturnog gradiva. 

Državni arhiv Međimurja dao je Suglasnost na primjenu Pravilnika o zaštiti arhivskog i 

registraturnog gradiva Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, Lopatinec, KLASA: UP/I-

612-06/11-03/18; URBROJ: 2109-16-11-04 od 31. listopada 2011. godine 

Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi, te je donijeta 
 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Pravilnika o zaštiti  

                     arhivskog i registraturnog gradiva Općine Sveti Juraj na Bregu i njezinih 

                   prednika s rokovima čuvanja, te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku 

                   Međimurske Županije“. 

  

TOČKA 10. 

PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA 

I UVJETIMA ZA ČLANOVE NADZORNIH, ODNOSNO UPRAVNIH 

ODBORA TRGOVAČKIH  DRUŠTVA U KOJIMA OPĆINA SVETI JURAJ 

NA BREGU IMA UDJELE, ODNOSNO DIONICE 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – opće odredbe – odlukom o načinu provedbe 

javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih 

društava u kojima Općina Sveti Juraj na Bregu ima udjele odnosno dionice određuje se način 

provedbe javnog natječaja i uvjeti za članove upravnih tijela odnosno nadzornih odbora 

trgovačkih društava u kojima Općina Sveti Juraj na Bregu ima udjela odnosno dionice. Osim 

Općih odredaba još su određeni Uvjeti za članove nadzornih odnosno upravnih odbora i 

Postupak provedbe javnog natječaja. Uvjeti za člana nadzornog odnosno upravnog odbora 

Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, postoje i drugi uvjeti koji 

su navedeni u ovoj Odluci. Kroz postupak provedbe Javnog natječaja detaljno je opisano kako 

se provodi isti. Trgovačka društva u kojima Općina Sveti juraj na Bregu ima udjele odnosno 

dionice su Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Međimurje-plin d.o.o. Čakovec i Radio 1 

Čakovec. 

Prijedlog je da se u članku 3. ove odluke doda da član ima prebivalište na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu. Provjeriti kad je Općina Sveti Juraj na Bregu na redu za članstvo u 

nadzornim odnosno upravnim odborima u trgovačkim društvima u kojima ima udjele, 

odnosno dionice. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o načinu 

                   provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno 

                     upravnih odbora trgovačkih društva u kojima Općina Sveti Juraj na Bregu 

                   ima udjele odnosno dionice, te će se istu objaviti u  „Službenom glasniku 

                   Međimurske Županije“. 
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 TOČKA 11. 

PRIJEDLOG PROGRAMA O NAMJENSKOM  

UTROŠKU SREDSTAVA OD NAKNADE ZA  

OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovim se Programom određuje namjena utroška 

50% sredstava od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu, koja su prihod Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, već prema 

Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Sredstva će se utrošiti za sanaciju 

nerazvrstanih cesta i uređenje pješačko biciklističkih staza na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu.  

Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi, te je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Programa o 

                   namjenskom utrošku sredstava od naknade za ozakonjenje nezakonito 

                   izgrađenih zgrada, te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske  

                     Županije“. 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI ZEMLJIŠTA  

KAT.ČEST.BR. 5590 I 5591 K.O. LOPATINEC 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – zemljišta se nalaze u Pleškovcu kod škole, 

nepravilnog su oblika, smještena na neravnom terenu. U naravi su to livada i voćnjak na koje 

nije omogućen pristup javnom prometnicom. Prema Prostornom planu uređenja Općine Sveti 

Juraj na Bregu navedene čestice nalaze se izvan građevinske zone naselja Pleškovec, 

napravljen je Elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnina – poljoprivredno zemljište. 

Čestice će se otkupiti na način kao što su se kupile susjedne čestice na istoj lokaciji. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o kupnji 

                   zemljišta. 

 

TOČKA 13. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O  

KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu je 

na 15. sjednici, održanoj 14. srpnja 2011. godine donijelo Odluku o komunalnom doprinosu 

Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 16/11), u kojoj se 

mijenja članak 15. i sada glasi: oslobođenje od plaćanja može biti djelomično ili potpuno. U 

cijelosti se oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa građevine kojima je investitor 

Općina Sveti Juraj na Bregu.  

Općinski načelnik Općine Sveti juraj na Bregu može posebnom odlukom u potpunosti ili 

djelomično osloboditi investitora od plaćanja komunalnog doprinosa u slučajevima gradnje 

objekata infrastrukture za plinovod, vodovodnu mrežu, električne objekte i vodove, 

prometnice, odnosno Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu kod gradnje objekata 

vjerskog, humanitarnog, javnog, kulturnog značaja, te u drugim slučajevima kada se gradnja 

objekata utvrdi općinskim interesom. Ostale odredbe Odluke o komunalnom doprinosu 

Općine Sveti Juraj na Bregu, se ne mijenjaju.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog izmjena i dopuna 

                     Odluke o komunalnom doprinosu Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se istu 

                    objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA RAD NAČELNIKA I 

ZAMJENIKA NAČELNIKA 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 – ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za 

rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu koji dužnost obnašaju bez 

zasnivanja radnog odnosa. Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu ima pravo na 

mjesečnu bruto naknadu uslijed obavljanja dužnosti. Zamjeniku Općinskog načelnika Općine 

Sveti juraj na Bregu ne isplaćuje se mjesečna naknada uslijed obavljanja dužnosti. Stupanjem 

na snagu ove Odluke prestaju važiti sve prethodne Odluke o visini  naknade za rad načelnika i 

zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o visini 

                   naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na 

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

 

 

TOČKA 15. 

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI OSNOVICE I KOEFICIJENATA  

ZA OBRAČUN PLAĆE NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom odlukom određuje se osnovica i 

koeficijent za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Osnovica za obračun bruto naknade za rad načelnika  i zamjenika načelnika Općine Sveti 

Juraj na Bregu utvrđuje se u visini od 100% osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika 

(4.630,14 kuna). Određuju se koeficijenti za obračun naknade za rad općinskog načelnika 

2,60 i zamjenika općinskog načelnika 0,00. Stupanjem na snagu ove Odluke o visini osnovice 

i koeficijenata za obračun naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika općine Sveti Juraj 

na Bregu, prestaje važiti prethodna. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o visini 

                   osnovice i koeficijenata za obračun naknade za rad načelnika i zamjenika 

                   načelnika općine Sveti Juraj na Bregu, te će se istu objaviti u  „Službenom 

                   glasniku Međimurske Županije“. 

 

Dovršeno: 20:20 sati 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK  

                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger 

 


