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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

   

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/12-01/05  

URBROJ: 2109/16-03-12-02 

 

Pleškovec, 13. kolovoza 2012. 

 

 

 

 

ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u četvrtak  13. kolovoza 2012. godine u 19:00 sati 

 

 

 

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

pozivom KLASA: 023-06/12-01/05, URBROJ: 2109/16-03-12-01 od 09. kolovoza 2012. 

godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: 

Marijan Rodinger, predsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Dragutin Barlek, Mario 

Dretar, Viktor Korunić, Vesna Krnjak, Damir Novak, Stjepan Tomašić i Miroslav Turk, 

dipl.uč 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI VIJEĆNICI:  Petra Nedejko, dipl.ing.agr., potpredsjednica,  – 

ispričala se, Zoran Šarić dipl.ing.geod., - ispričao se, Vjeran Vrbanec, dipl.iur.  – ispričao se  

i Dragica Vugrinec, ing.građ. –  ispričala se. 

 

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. 
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D N E V N I    R E D 

 

01. Utvrđivanje kvoruma 

 

02. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu s 

projekcijom za 2013. i 2014. godinu 

 

 

O točki  02. 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 9 

vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost donesene odluke.  

 

TOČKA 2. 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJO ZA 2013. I 2014. GODINU 

 

- predlagatelj je Općinski načelnik  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ova sjednica je sazvana na prijedlog Ministarstva 

financija radi usklađivanja Proračuna prema programskoj klasifikaciji koji je potreban za 

dobivanje suglasnosti za odobrenje kreditnog zaduženje od Ministarstva financija, Odbora za 

zakonodavstvo i Ministarstva vanjskih poslova. Nakon dobivenih suglasnosti, sve zajedno se 

šalje na Vladu RH, a slijedeća sjednica Vlade je 23. kolovoza 2012. godine.  

U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. 

godinu apsolutno se ne mijenja ništa. Proračun je prethodnih godina bio rađen po nekakvoj 

prijašnjoj shemi koja je bila po ekonomskoj klasifikaciji, sad se traži da isti bude napravljen po 

programskoj klasifikaciji.  

U prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu s 

projekcijom za 2013. i 2014. godinu, to se vidi na stranici 17, Proračun je podijeljen na 

programe, Program 014 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine konto 42123 Zgrade 

znanstvenih i obrazovnih institucija škola u iznosu od 11 milijuna kuna, u ovoj stavci mi 

smanjujemo za 9 milijuna kuna, tako da se na stranici 22 Proračuna je Program 025 Dogradnja 

škole i izgradnja športske dvorane u Pleškovcu a tu se povećava za 9 milijuna kuna, odnosno 

samo se prebacilo s jednog mjesta na drugo. Što znači da je iz Programa 014 izvađen dio koji 

sada čini zasebni Program 025. Kad se Proračun lista na trećoj razini ovaj Program nije vidljiv, 

a ako se lista na šestoj razini tada se vidi. Upravo je to razlog za izmjene i dopune, jer oni 

smatraju da se sve mora vidjeti. Ako se vratimo na 17. stranicu isto se tako mora napraviti, 

konto 42118 Adaptacija domova kulture namještaj i oprema za dvjesto tisuća kuna se smanjuje 

ovaj konto i na stranici 18. je zasebni Program 014P003 Adaptacija domova kulture namještaj i 

oprema pod kontom 42118 se povećava, tako da se i ova stavka već vidi i na trećoj razini.  
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Jednako tako se na stranici 17. konto 42119 Izgradnja Poduzetničke zone Brezje za šesto tisuća 

smanjuje i na stranici 18 je zasebni Program 014P004 Izgradnja Poduzetničke zone Brezje pod 

42119 se povećava. Zapravo je to nova forma Proračuna, ali bez te forme Ministarstvo financija 

nije htjelo dati svoju suglasnost za kreditno zaduženje.  
 

Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi, te je donijeta 
 

ODLUKA: Jednoglasno s 9 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog I. Izmjene i dopune  

                    Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu s projekcijom za  

                    2013. i 2014. godine, te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  

                    Županije“. 

  

 

Dovršeno: 21:20 sati 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK  

                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger 

 


