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REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Općinsko vijeće
Pleškovec 29
KLASA: 023-06/12-01/04
URBROJ: 2109/16-03-12-02
Pleškovec, 04. srpnja 2012.

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
održane u četvrtak 04. srpnja 2012. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Marijan Rodinger
pozivom KLASA: 023-06/12-01/04, URBROJ: 2109/16-03-12-01 od 18. linja 2012. godine.
SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI:
Marijan Rodinger, predsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Dragutin Barlek, Mario
Dretar, Viktor Korunić, Vesna Krnjak, Damir Novak, Zoran Šarić dipl.ing.geod., Stjepan
Tomašić, Miroslav Turk, dipl.uč., Vjeran Vrbanec, dipl.iur. i Dragica Vugrinec, ing.građ.
SJEDNICI NISU NAZOČILI VIJEĆNICI: Petra Nedejko, dipl.ing.agr., potpredsjednica –
ispričala se i Danijel Srpak
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, uz dopunu dnevnog reda sa točkom 9. Prijedlog
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu
za 2012. godinu
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 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na
Bregu
04. Zamjena vijećnika Općinskog vijeća
- predlagatelj je Mandatno povjerenstvo
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Dragutin Barlek,
predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje,
05. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju 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 za vrijeme
turističke sezone i u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni u 2012. 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 pristupanju Općine Sveti Juraj na Bregu LAG-u („Lokalna
akcijska grupa“)
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
08. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage 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
09. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 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
O točkama 04., 05., 06., 07., 08. i 09. 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.
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TOČKA 2.
AKTUALNI SAT
(pitanja, primjedbe, prijedlozi…)
Vjeran Vrbanec, vijećnik – zahvaljuje se na izgrađenom ugibalištu u Zasadbregu. Postavio je
pitanje kad će se napraviti s druge strane, s obzirom na to što je u blizini škole, gdje su djeca , a
promet je intenzivan, brz i gust, te je populacija đaka u opasnosti, kao i drugi sudionici u
prometu? Da li se kontaktiralo sa predsjednicima MO-a gdje će biti autobusna stajališta,
ugibališta, odnosno kako će se obilježiti, s obzirom da autobusni prijevoznici apeliraju da se
stajališta obilježe i osigura sigurnost zaustavljanja zbog svih sudionika u prometu. Da li se
mogu postaviti tzv. ležeći policajci?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za ugibalište kod trgovine Metssa, trebalo bi se
pronaći adekvatno rješenje. Ugibalište koje je napravljeno došlo je 28 i pol tisuća kuna, što je
niža cijena od ugibališta koja su prije izgrađena, tako da su planiran sredstva još ostala. Znači
da postoji prostor da se to može i financijski pokriti sa strane ŽUC-a. Jedno i drugo je bilo
prijavljeno, te sad treba vidjeti na koji se način to može izvesti.
U razgovoru sa predsjednicima MO-a i vozačima autobusa popisala su se sva stajališta gdje se
zaustavljaju autobusi, tako ih u Dragoslavu ima 4, u Brezju 2, u Lopatincu 3, Vučetincu 2,
Okrugli Vrh 3, Pleškovec 2, Mali Mihaljevec 2, Zasadbreg 2 i Frkanovcu 1. Većina sadašnjih
stajališta je na mjestima gdje zakonski ne mogu biti, jer ne može stati na cesti a niti nema
mjesta da se maknu sa strane zbog privatnih parcela. Pokušati će se do početka školske godine
2012./2013. proći čitavim područjem sa ŽUC-om i prometnom policijom da se pronađu
adekvatna rješenja za postavljanje istih.
Ovih će se dana iscrtavati zebre kod pošte, kod škole i kod Đureka, a tzv. ležeći policajci, treba
vidjeti ako će ŽUC odobriti da se oni postave.
Zoran Šarić, vijećnik – interesiralo ga je što je sa radom MO Vučetinec uopće nema ni jednog
sastanka sa ostalim članovima, a odvijaju se radovi na uštrp MO Vučetinec, za zakonitost MOa zadužen je načelnik. Budući da sastanka nije bilo nema planova sanacija cesta a ceste su nam
u katastrofalnom stanju, a niti drugih prijedloga i odluka. Jedna mala općina u Karlovačkoj
županiji pustila je u pogon solarnu elektranu za školu i općinu što je investirano iz pred
pristupnih fondova, te ga je interesiralo što je s našom projektom dokumentacijom i koja će
kandidirati u pred pristupne fondove?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – rad MO Vučetinec što je već bilo rečeno, osim
vijećnika Zorana Šarića s terena nema nikakve primjedbe na rad, a obveza sastajanja gdje i kad
je od predsjednika od MO-a.
O solarnim elektranama i bilo kakvi drugi projekti koji su vezani uz pred pristupne fondove, o
njima ćemo govoriti kasnije kod točke vezane uz LAG koja je upravo odgovor na kandidiranje
u pred pristupne fondove EU.
Vesna Krnjak, vijećnica – na kojem principu radi MO Okrugli Vrh. Bila je predsjednica MO
Okrugli Vrh i dala je ostavku na mjestu predsjednice, ali je ostala član i dalje. Prošlo je godinu
dana da nije dobila ni jedan poziv za sastanak niti drugi član i postavlja pitanje tko sada
odlučuje? Tko su novi članovi?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Vesna Krnjak nije više član MO temeljem
ostavke koju je dostavila u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu. MO je na
svojem sastanku promijenio članove MO Okrugli Vrh. MO se sastaje, te dobiva Jedinstveni
upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu zahtjeve, prijedloge za izvođenje potrebnog.
Ako se ne sazivaju svi članovi na sastanak potrebno je načelniku prijaviti da MO ne radi kako
treba. Tko su članovi odgovoriti će na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.
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Stjepan Tomašić, vijećnik – zanimalo ga je, da li se ima u planu šljunčanje putova, konkretno
u Partizanskoj ulici i u Radničkoj ulici u Lopatincu i kad će se asfaltirati Radnička?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – šlunčanje će se vršiti tokom sedmog mjeseca,
početkom osmog mjeseca ove godine. Imamo zahtjeve od predsjednika MO gdje je potrebno
pošljunčati. Asfaltiranje Radniče ulice u Lopatincu je za razmisliti. Dobili smo projekte za
kanalizaciju, a sami radovi bi započeli 2014. godine i bili bi završeni do 2015. godine. To je
sustav Aglomeracije Čakovec, koji obuhvaća Brezje, Lopatinec, Vučetinec i Pleškovec. Pojas
od Brezja do Mohokosa, što znači da obuhvaća i Radničku ulicu, tako da je definitivno protiv
da bi se radila nekakva veća sanacija a da se za godinu dvije ide sve raskopati, samo bi se
potrošila sredstva koja se mogu negdje drugdje dugoročno uložiti. Napraviti će se nužna
sanacija krpanje udarnih rupa ali ne i neke veće sanacije kao što je asfaltiranje navedene ulice
za što je potrebno cca. 150.000,00 kuna. Sanitarni čvor na igralištu, kad se riješi priključak
vode riješiti će se sanitarni čvor.
Damir Novak, vijećnik – tko može riješiti pitanje uz ograničenje brzine prometa, jer u Malom
Mihaljevcu ulaz u Prvomajsku ulicu s desne strane su dječja igrališta i na kraju sad i seoski
turizam OGP Juras – Kneja. Promet je gust i brzina je uglavnom 60 i više i da li postoji
mogućnost postaviti znak kojim bi se regulirala brzina?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bilo kakvu prometnu regulaciju može dogovoriti
općina, odnosno prema dogovoru.
Dragica Vugrinec, vijećnica – prema Statutu Općine Sveti Juraj na Bregu članak 29. točka 13.
stoji: načelnik imenuje i razrješava predstavnike Općina u tijelima udruga, ustanova, trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba, ako to pitanje nije posebnim zakonom ili podzakonskim aktom
stavljeno u nadležnost načelnika. Da li su Međimurske vode d.o.o. Čakovec dostavile dopis za
prijedlog člana Nadzornog odbora Međimurskih voda koji se mijenja u 7. mjesecu ove godine?
Što se na dopis odgovorilo? Možda je to trebalo staviti kao točku dnevnog reda, pa da se
raspravi o istoj.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – došao je dopis na koji nismo odgovarali, jer su u
Međimurskim vodama sastavili nove grupe, tako da smo mi u grupi od sedam općina (Grad
Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica, Općina Štrigova, Općina
Gornji Mihaljevec, Općina Šenkovec, i Općina Sveti juraj na Bregu) i čim netko skupi više od
50% glasova a bio je predložen gosp. Makovec iz Općine Sveti Martin na Muri (predložili su
ga Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica, Grad Mursko Središće) i nakon toga su
poslali Međimurskim vodama dopis da oni imaju većinu glasova u u našoj grupi i ne trebaju
ostale ništa pitati. Uvijek se radilo po Sporazumu i radio se redoslijed, da li redoslijed po broju
stanovnika, da li proju bilo čega a ovo je sada krajnje bezobrazno. Nakon toga je tražio da se
napravi sastanak općina te grupe što se nije dogodilo. Poslati će se vijećnicima dopis koji će se
poslati Međimurskim vodama.
Vjeran Vrbanec, vijećnik – je predlagao da se ide osporavati predloženi član, jer smatra da
nije napravljeno pravedno prema ostalima u grupi, jer da je bio održan sastanak i da je na tomu
sastanku bilo glasovanje, možda bi bilo tri za, dvoje protiv i dvoje suzdržanih tada ne bi bio
moguće takav prijedlog poslati prema Međimurskim vodama. Izbor tog člana Nadzornog
odbora upisuje se u trgovački sudski registar. Ako treba, ići će se u osporavanja tog člana, bez
obzira tko to bio. Zaključak je da Općinsko vijeće osporava prijedlog bilo kojeg člana iz grupe
bez da je prije raspravilo Općinsko vijeće.
Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća – s obzirom da je bilo postavljeno pitanje
od vijećnika Zorana Šarića, za koje je odgovor pripremilo Povjerenstva za Statut i Poslovnik
Općine Sveti Juraj na Bregu, te će dati odgovor predsjednik Viktor Korunić.
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Viktor Korunić, vijećnik – bilo je postavljeno pitanje da li općinski načelnik može samostalno
donositi odluku o odabiru koncesionara za odvoz otpada s područja Općine Sveti Juraj na
Bregu? Člankom 43. Točka 16. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu koji glasi načelnik sklapa
ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti i člankom 8. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Sveti Juraj na Bregu
donesene 22. prosinca 2010. godine.
Zoran Šarić, vijećnik – mogli su sročiti pismeno, Zakon o otpadu govori jedno, Zakon o
javnoj nabavi govori drugo, u potpunosti se složio da ugovor o koncesiji sklapa načelnik, ali
prethodi odluka Općinskog vijeća da može sklopiti ugovor. Nije bila dostavljena niti
dokumentacija javnog nadmetanja, smatra da mora biti nekakva procedura, da se ne bi opet
dogodilo da natječaj ne prođe. Traži pisani odgovor i Zapisnik povjerenstva o odabiru
koncesionara.
Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća – je napomenuo da prema Poslovniku
Općine Sveti Juraj na Bregu, ako vijećnik nije zadovoljan usmenim odgovorom može zatražiti
u pisanom obliku odgovor. Dati će se u pisanom obliku.
TOČKA 3.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Po istome nije bilo nikakvih prijedloga, ni primjedbi, te je donijeta
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“, prihvaćen je zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća
Općine Sveti Juraj na Bregu.
TOČKA 4.
ZAMJENA VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
-

predlagatelj je Mandatno povjerenstvo
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Dragutin Barlek,
predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje,

Dragutin Barlek, vijećnik – 27. travnja 2012. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti
Juraj na Bregu zaprimio je zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje od vijećnika Danijela
Srpak, zbog osobnih razloga.
Na temelju koalicije za zamjenu se predlaže Miroslav Turk iz Zasadbrega 88A, koji je bio na
izbornoj listi koalicije. Na temelju članka 43. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu i članka 16.
Poslovnika Općine Sveti Juraj na Bregu daje prijedlog za zamjenu vijećnika i donosi zaključak
o zamjeni vijećnika.
Nakon razmatranja prijedloga, donijeti je
ZAKLJUČAK: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog zamjene vijećnika
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu
Nakon donesenog zaključka predloženi vijećnik Miroslav Turk položio je prisegu., koja je
sastavni dio ovog zapisnika.
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TOČKA 5.
PRIJEDLOG ODLUKE O DUGOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU
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 – dugoročno kreditno zaduženje Općine Sveti Juraj
na Bregu za iznos glavnice od 3.000.000,00 kuna kod poslovne banke HYPO ALPE-ADRIABANK d.d., na rok otplate od 10 godina (120 mjeseci). Kreditna sredstva, koristit će se za
sufinanciranje dogradnje osnovne škole i izgradnje školske športske dvorane u Pleškovcu, za
podmirenja obveza po investicijama ugovorenim u prethodnom razdoblju, sukladno Proračunu
Općine Sveti Juraj na Bregu.
Prema raspisanom natječaju o dugoročnom kreditnom zaduženje Općine Sveti Juraj na Bregu
javile su se dvije banke: Međimurska banka d.d. Čakovec i Hypo Alpe-Adria Bank d.d.,
Ukupni iznos kamata, naknada i ostalog po kreditnom zaduženju iznosi 671 tisuću kuna.
Efektivna kamata 4,61%. Međimurska banka je bila skuplja za neki 25 tisuća kuna. Početni
anuiteti su u iznosu od 35 tisuća kuna koji se smanjuju sve do 25 tisuća kuna, znači u prosjeku
oko 30 tisuća kuna. Sve je pripremljeno osim Odluke Općinskog vijeća, da bi se dokumentacija
mogla poslati na Ministarstvo financija za dobivanje suglasnosti, koja zajedno sa ostalom
dokumentacijom ide na sjednicu Vlade RH koja mora odobriti kreditno zaduženje, jer u
protivnom se ne možemo kreditno zadužiti.
Zoran Šarić, vijećnik – zašto nije dati zapisnik vijećnicima da vide? Kamata je prihvatljiva, ali
se ne slaže s rokom otplate, rok otplate bi trebao biti 5 godina. Traži da se vijećnicima da
prijedlog ugovora o kreditnom zaduženju prije neka se potpiše isti. Napomenuo je, da godinu
dana opominje da se pripremi dokumentacija za kreditno zaduženje, s onim prekoračenjem
(dozvoljenim minusom na žiro računu Općine Sveti Juraj na Bregu) čime je nanesena šteta
zbog kamate od 8 i nešto %, za što mu je žao.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – da je rok otplate 5 godina bilo bi ne moguće
pratiti ostale rashode, a i bili bismo na granici za odobrenje kreditnog zaduženja od
Ministarstva financija. Ako bismo se kreditno zadužili prije nego bismo namjenski počeli trošiti
sredstva plaćali bi interkalarnu kamatu koja bi bila viša nego je razlika kamate po kreditnom
zaduženju odnosno dozvoljenom minusu na žiro računu Općine Sveti Juraj na Bregu.
Damir Novak, vijećnik – zasmetale su ga riječi vijećnika Zorana Šarića, da je „nanesena
šteta“, ako je netko Općini Sveti Juraj na Bregu nanio štetu to je onda gosp. Šarić Zoran koji je
nanio najveću štetu Općini Sveti Juraj na Bregu. Tako da se ne služi tim riječima jer je to
potvrđeno od strane pravnih institucija.
ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o dugoročnom
kreditnom zaduženju Općine Sveti Juraj na Bregu, te će isti objaviti u
„Službenom glasniku Međimurske Županije“.
TOČKA 6.
PRIJEDLOG PLANA MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE
OTVORENOG PROSTORA ZA VRIJEME TURISTIČKE SEZONE
I U PRED ŽETVENOJ I ŽETVENOJ SEZONI
U 2012. 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
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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 2012.
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
zapovjednik, 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.
Damir Novak, vijećnik – svake se godine vrši ophodnja od strane DVD-ova koja je obaveza
prema Zakonu od požara, koji će dostaviti zapisnik Vatrogasnoj zajednici Međimurske
županije i Općini Sveti Juraj na Bregu po njima se može vidjeti koliko je bilo ophodnji i
aktivnosti.
Zoran Šarić, vijećnik – postavio je pitanje, ako postoje zapisnici zašto ih nikad nismo vidjeli?
Damir Novak, vijećnik – postoje zapisnici, jer je svaki DVD s područja Općine Sveti Juraj na
Bregu dužan dostaviti Općini Sveti Juraj na Bregu isti, te se mogu vidjeti ako se zatraže.
Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Plana motrenja,
čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u pred
žetvenoj i žetvenoj sezoni u 2012. godini za Općinu Sveti Juraj na Bregu, te će
isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“.
TOČKA 7.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU LAG-U
(„LOKALNA AKCIJSKA GRUPA“)
-

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

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Nedelišću je bio prvi sastanak za osnivanje
LAG-a, prva radionica. Prva ideja je bila da se osnuje jedan LAG u Donjem Međimurju i da on
bude nekakvi test, te će se vidjeti funkcioniranje istog, ali su se općine Gornjeg Međimurja
pobunile zašto da one čekaju. LAG se osniva kao udruga kroz koju se pokušava civilni i
gospodarski sektor lokalne samouprave formirati nekakvo razvojno okruženje da se stvaraju
baze projekata koji se onda prema raspisanim natječajima prijavljuju. Na natječajima EU
dobivaju se bodovi do nekih 100 bodova, a već samim pristupanjem LAG-u dobiva se 10
bodova. Prva stvar je koju LAG mora napraviti je razvojna strategija i mora imati županijsku
strategiju. Za sad LAG-u pristupaju Općina Nedelišće, Općina Selnica, Općina Strahoninec,
Općina Sveti Martin na Muri, Općina Šenkovec i Općina Sveti Juraj na Bregu (ako se donese
odluka).
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O LAG-u se razgovaralo sa Općinom Šenkovec već prije tri godine, ali su postojali nekakvi
problemi, po principu da to mora biti neko ruralno područje i da je to područje koje ima manje
od 150 stanovnika po km2, tako da nismo mogli osnovati LAG. Tako da je u tih šest općina 47
naselja, površine 156 km2 i 28 tisuća stanovnika. LAG je u EU prihvaćen kao organizacija.
Samo za primjer u Sloveniji je 80% u nekavim LAG-ovima i može se biti isključivo samo u
jednom LAG-u član, ili istupanje iz jednog i pristupanje u drugi. Postoji i granica minimalno
mora biti 5 tisuća stanovnika i maksimalno 150 tisuća stanovnika. Upravljačke strukture u
LAG-u sudjeluju predstavnici gospodarskog i civilnog sektora s minimalno 50%, izvršna i
upravna tijela (lokalnih vlasti) 20%, žene s minimalno 30% i minimalno jedan član mlađi od
29. godina starosti. Članovi mogu biti fizičke i pravne osobe. Trenutno u Hrvatskoj ima 33
LAG-ova, a županije koje nemaju LAG su Međimurska županija, Dubrovačka, Istarska i
Ličko-Senjska. LAG-ovi u Hrvatskoj su se počeli osnivati od 2008. godine i to uglavnom na
područjima pogođenim ratnim zbivanjima. Glavna ideja u svemu tome je da ide razvoj od dole
prema gore i da se projekti mogu lakše kandidirati.
Napravio bi se ured LAG-a i za početak bi se morala zaposliti jedna osoba, te bi prva tri
mjeseca trebalo financirati zaposlene osobe i nakon toga bi se u 9 mjesecu raspisao natječaj za
rad LAG-ova. LAG se može financirati iz tih sredstava ali do visine neto plaće plus troškovi a
razlika od neta do bruta se mora pribaviti u LAG-u. Na radionici su prisustvovali Udruga Breza
Brezje, OPG Juras, Streljački klub Zelenbor, Udruga Međimurske roke, tvrtka Optimus i
Udruga Frkanovčani. Svi će moći prijavljivati u bazu projekata u trenutku kad se otvori
nekakvi natječaj, a i dalje mogu samostalno prijavljivati projekte ako ne žele preko LAG-a.
Osnivanjem LAG-a bismo pokušali intenzivnije prijavljivati projekte s područja općina
Gornjeg Međimurja. Na idućem sastanku je potrebno dogovoriti naziv LAG-a. Udruživanjem
do održivog razvoja.
Zoran Šarić, vijećnik – zanimalo ga je koliko je potrebno financijskih sredstava i gdje će biti
sjedište ureda LAG-a?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – do trenutka dok se ne preuzme financiranje
LAG-a potrebna je jedna bruto plaća negdje oko 8, 9 tisuća kuna, oko tisuću petsto kuna
mjesečno po općini. Za sad se sve vodi kroz razvojnu agenciju Redea te nije potrebno
financirati. Prvo treba donijeti Statut LAG-a. Udruge, firme, obrti i dr., svi bi bili punopravni
članovi LAG-a. Da li budu plaćale samo općine ili će plaćati svi, postavljalo se pitanje.
Dogovoreno da članarina bude za sve pristupnike LAG-u jednaka, da ne bi utjecalo da nekome
treba više projekata prijaviti, zbog članarine ili nešto slično.
Mario Dretar, vijećnik – da li postoji mogućnost probnog roka u slučaju da nema neke koristi
od LAG-a ili može istupiti?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u slučaju da općina nije zadovoljna radom LAGa može jednostavno iz njega istupiti Odlukom Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
Osnovni cilj osnivanja LAG-a je poticanje bržeg ruralnog razvoja LAG-om obuhvaćenog
područja uz primjenu LEADER pristupa kod izrade lokalne razvojne strategije temeljene na
osobitostima i zajedničkim interesima i inicijativama područja.
Dragutin Barlek, vijećnik – vjeruje da će svima nama biti na korist, jer zna da su Međimurske
roke za prijavljeni projekt dobile oko 100 tisuća €, te se nada da bi se tu moglo doći do
financijskih sredstava od velikog značaja. Sigurno će educirani ljudi lakše pripremiti prijavu
projekta i samim time pribaviti financijska sredstva u našu korist, te predleže da se donese
Odluka o pristupanju LAG-u
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o pristupanju
LAG-u (Lokalna akcijska grupa), te će se iste objaviti „Službenom glasniku
Međimurske Županije“.
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TOČKA 8.
PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE
ODLUKE O IZRADI CILJANE IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 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 o stavljanju van snage Odluke o
izradi ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu, stavlja
se van snage Odluka o izradi ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti
Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 19/11). S obzirom da tvrtka
Piramida d.o.o. Lopatinec odnosno njezin vlasnik gospodin Belec nije ispoštovao ni jedan od
dogovora koji su bili dogovoreni, prisiljeni smo donijeti Odluku o stavljanju van snage Odluku
o izradi ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu.
Zoran Šarić, vijećnik – cijelo je vrijeme upozoravao da se ne donosi Odluka o izradi ciljane
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu. Žao mu je što se rađe
nije više posvetilo izmjeni i dopuni Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu. Gubilo se
vrijeme na sjednici na kojoj je i on sudjelovao i prezentirao sve i svašta. Poznato je da na
njegovom posjedu ima ambrozije visoke do dva metra i sam okoliš je neuredan, sve je
pobacano, a svi se voze pored tog nereda, što je velika sramota.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nikakvo se vrijeme nije izgubilo, jer se paralelno
radi i na Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu. Prijedlozi su
dostavljeni, njih ima nekoliko i sad ih treba razmotriti i vidjeti da li uopće postoji potreba da se
ide u izmjenu i dopunu istog. Tako da se tvrtka Piramida d.o.o. Lopatinec može uključiti u
redovnu proceduru.
Dragutin Barlek, vijećnik – gospodinu Belecu je data prilika da se izrade ciljane izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu, kako se ne bi došlo do krivih
zaključaka, da se ima nešto protiv poduzetnika koji namjeravaju razvijati gospodarstvo naše
općine. Budući da se nije držao dogovora sad se ima razloga donijeti Odluku o stavljanju van
snage Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na
Bregu.
Dragica Vugrinec, vijećnica – isto podržava donošenje Odluku o stavljanju van snage Odluke
o izradi ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu, a sve
radi ponašanja gospodin Beleca koji je već i bivšim načelnicima radio probleme, te da se
ozbiljnije krene u Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Prijedlog Odluke o
stavljanju van snage Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se isti objaviti „Službenom
glasniku Međimurske Županije“.

-

TOČKA 9.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
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 – u Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2012. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 24/2011.)
članak 12. mijenja se i glasi:
Postupak zaduživanja na teret Općinskog Proračuna obavlja se sukladno odredbama Zakona o
proračunu (“Narodne novine“, broj 87/08.) i Pravilnika o postupku zaduživanju te davanja
jamstva i suglasnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine“,
broj 55/09. i 139/10.).
Općina Sveti Juraj na Bregu će se u 2012. godini zadužiti za dugoročni kredit u trajanju od 10.
godina (120 mjeseci), u iznosu od 3.000.000,00 kuna za sufinanciranje Projekta iz EIB II
programa – Dogradnja osnovne škole i izgradnja športske školske dvorane u Pleškovcu.
Na temelju planiranog kreditnog zaduženja tijekom proračunske 2012. godine utvrđuje se iznos
duga od 150.000,00 kuna na ime kamata. Ostatak ukupnog kreditnog zaduženja s kamatama
iznosi 3.500.000,00 kuna.
Ostale odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu,
KLASA:400-08/11-01/03; URBROJ:2109/16-01-11-2 od 28. prosinca 2011. godine, ne
mijenjaju se.
Po istome nije bilo nikakvih primjedbi, te je donijeta
ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011.
godinu, te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“.
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