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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/13-01/02 

URBROJ: 2109/16-03-13-01 

Pleškovec, 03. travnja 2013. 

 

 

ZAPISNIK SA 27. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u petak  03. travnja 2013. godine u 19:00 sati 

 

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

pozivom  KLASA: 023-06/13-01/02, URBROJ: 2109/16-03-13-01 od 19. ožujka 2013. godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: 

Marijan Rodinger, predsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Dragica Vugrinec, 

ing.građ., potpredsjednica, Dragutin Barlek, Mario Dretar, August Čurin, Viktor 

Korunić, Vesna Krnjak, Damir Novak, Zoran Šarić dipl.ing.geod., Stjepan Tomašić, 

Miroslav Turk i Vjeran Vrbanec, dipl.iur.   
 

SJEDNICI SU TAKOĐER NAZOČILI: 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik, Karolina Karničnik, administrativni tajnik 

JUO Općine Sveti Juraj na Bregu i Danijela Turk, referent JUO Općine Sveti Juraj na 

Bregu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger pozdravio je sve prisutne i obavijestio ih da je 

Milan Zanjko potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, predsjednik  

ogranka Hrvatskih laburista stranke Općine Sveti Juraj na Bregu. Nakon  toga započeo je 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…), 

 

03. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu, 
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04. Prijedlog Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

05. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća 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 Odluke o provedbi izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

07. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

08. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju 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, 

 

09. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja – viška prihoda Općine Sveti 

Juraj na Bregu iz 2012. godine, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini, 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine  

Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini, 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

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

i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 

2012. godinu, 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 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, 

 

13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu,  

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2012. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu, 
- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Socijalnog Programa 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, 

- Izvješće o izvršenju Socijalnog Programa 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, 

 

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine 

Sveti Juraj na Bregu za  razdoblje od 01.07.2012. do 31.12. 2012. godine, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

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

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

17. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

-  

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvješća dobrovoljnih 

vatrogasnih društva sa područja Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu 

(DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD Mali Mihaljevec, DVD Vučetinec i DVD 

Zasadbreg) 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 
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19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o potpisivanju Pisma namjere o suradnji 

na provedbi Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 

aglomeracije Čakovec“ 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

20. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom 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, 

 

21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne)  samouprave 

Međimurske županije 

- 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., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. 

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 

13 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost svih donesenih odluka.  

 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

(pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

 

Milan Zanjko, potpredsjednik -  što je sa javnom rasvjetom na području Okruglog Vrha  i da 

li je predan zahtjev za popunu javne rasvjete ili nije, odnosno gdje je stalo? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prema informacijama iz HEP-a planirana je 

rekonstrukcija ali se trenutno ne može ista izvesti jer nedostaje žica koja napaja rasvjetna tijela, 

Ako bismo to htjeli napraviti sami, tada bismo morali tu rekonstrukciju platiti a za to bi trebalo 

izdvojiti od 30 do 35 tisuća kuna. Jedno rasvjetno tijelo košta od 2,5 do 3 tisuće kuna. 

Pričekati će se rekonstrukcija te će se nakon rekonstrukcije naručiti rasvjetna tijela. 

Prije tjedan dana je bi sastanak sa predsjednicima MO-a te je sa njima dogovoreno da daju 

svoje prijedloge prema potrebama za popunu javne rasvjete. 

 

Zoran Šarić, vijećnik – sukladno Poslovniku čl. 48 Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 18/09) tražio je pisanu dopunu odgovora 

na pitanja postavljena na prethodnoj sjednici načelniku i komunalnom redaru zbog nepotpunog 

odgovora.  
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Traži da mu se obrazloži  zašto tog potraživanja nema prikazanog u Izmjenama i dopunama 

Proračuna za 2012. godinu, tražio je obračun kamate na potraživani iznos. Traži presliku 

„Privatne tužbe zbog naplate svojih potraživanja zajedno sa kamatama“ od strane općine, za 

koju se tvrdi da je podignuta. Ujedno traži presliku dokaza o uplati iznosa od 4.000,00 kuna sa 

vidljivim datumom u Proračun Općine Sveti juraj na Bregu od strane Vere Grabar.  

Traži pisanu dopunu odgovora Općinskog načelnika i Komunalnog redara za koji traži da 

napravi očevid na terenu te o tome sastavi zapisnik koji neka se priloži odgovoru za javni 

sanitarni čvor na dječjem igralištu u Lopatincu. Traži da se isti prijavi svim nadležnim 

inspekcijama i  o tome da ga se izvijesti. 

Mišljenja je da je Općinski načelnik kršio Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu. 

Postavio je pitanje: Plan nabave Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu koji je objavljen 

na internetskim stranicama Općine Sveti Juraj na Bregu sa datum od 27. veljače. Sukladno 

članku 29. Statuta Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Općinsko vijeće Općine Sveti 

Juraj na Bregu donosi Plan nabave a nikako ne Općinski načelnik (Statut je akt Općinskog 

vijeća a ne Općinskog načelnika) prema tome postavlja pitanje kršenje Statuta općinskog vijeća 

Općine Sveti Juraj na Bregu po čijem nahođenju i odluci je donesen Plan nabave Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2013. godinu.  

Činjenica je da je ova zima odnosno snijeg prouzročio niz klizišta, koliko klizišta postoji u 

Općini Sveti Juraj na Bregu i da li se napravila analiza prioriteta projekta, kakvo je stanje na 

groblju i da li postoji opasnost klizišta na istome. Na nerazvrstanim cestama postoje udarne 

rupe dubine 15 do 20 cm i zašto se iste ne saniraju?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – konstatacija niz klizišta, koji je to niz klizišta, 

niz klizišta je više njih a ne jedno. Zar je problem reći bilo predsjedniku MO, komunalnom 

redaru ili načelniku ako se nešto zna. Jedina analiza je rađena na groblju i dobilo se 

projektantsko rješenje, radi se o površini 10 tisuća m
2 
za sanaciju je potrebno 20 do 30 € po m

2
. 

Što znači da bi sanacija klizišta na groblju u Pleškovcu iznosila od 200 do 300 tisuća €. Jučer se  

popucala asfaltirana staza na groblju niže dolje kod spomenika branitelja. Napravljene su 

asfaltirane staze na groblju a nitko nije rješavao odvodnju i preusmjerili su se tokovi vode i sa 

županijske ceste s početka brijega sva voda ulazi na groblje i njih je potrebno preusmjeriti. 

Prema analizi firme iz Varaždina da to nije klizište nego da na dubini cca 2 metara dolazi do 

promjene slojeva zemlje i da se tu uvlači unutra voda koja je uzrok nastalom pomicanju tla. To 

je vidljivo gdje je grobnica ukopana tamo se nije pomaklo tlo, znači  vuče se površinski dio. O 

tome je obaviještena županija te će se vidjeti što se može poduzeti. 

Na nerazvrstanim cestama su udarne rupe koje treba sanirati nakon što će predsjednici MO-a 

popisati sve udarne rupe te će se udarne rupe pokrpati a veće rupe će se pozvati tvrtka koja će 

to sanirati. 

 

Dragica Vugrinec, potpredsjednica – da li je točno da je udruzi „Međimurske roke“ iz Brezja 

iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu posuđeno 50 tisuća kuna i da li je sklopljen ugovor sa 

kamatnom klauzulom. Ukoliko je to posuđeno iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu 

sukladno kojim zakonskim aktima je to bilo moguće  i tko je donio tu odluku, i da li su ti novci 

vraćeni u Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu i da li Općina Sveti Juraj na Bregu može 

posuđivati sredstva iz Proračuna (biti jamci, sudužnici)? Za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg 

vrtića u Brezju Ministarstvo regionalnog razvoja je sufinanciralo 435 tisuća kuna, a ukupna 

investicija iznosi 958.707,50 kuna, pitanje je zašto ministarstvo nije sufinanciralo 60% te 

investicije? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što se tiče udruge „Međimurske roke“ radi se o 

kandidiranju EU projekta u kojem u svakom slučaju prije svega moraju financirati a nakon 

završetka istog se može isplatiti odobrena sredstva. 
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 U Hypo banci su dobili kredit i Općina Sveti Juraj na Bregu je bila supotpisnik za dobivanje 

tog kredita. Zapravo je Općina Sveti Juraj na Bregu bila supartner u projektu.  

Projektant Nenadović iz Preloga je napisao da je vrijednost rekonstrukcije i dogradnje 550 

tisuća kuna, kad se provodila javna nabava, vrijednost istog je bila 940 tisuća kuna. Zašto nije 

bilo sufinancirano 60 %, zato što se projektant malo zaigrao s cijenama pa je napisao nešto 

nego što su morale biti realne cijene. U Međimurskoj županiji je Općina Sveti Juraj na Bregu je 

dobila najviše sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja o sredstava koja su bila na 

raspolaganju (3 milijuna kuna). Tvrtka Đurkin d.o.o. obavlja te radove na zadnjoj situaciji je 

ukupna vrijednost izvedenih radova oko 650 tisuća kuna, a potrebno je još izvršiti radove u 

vrijednosti od cca 30 tisuća da se rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Brezju završi. 

Navedeni vrtić radi već osmu godinu te su sredstva od zakupnine dostatna da pokriju tu 

investiciju. Rekonstrukcijom i dogradnjom je povećanje prostora od 120 m
2 

i kapacitet 

smještaja djece je veći. Mjesečna zakupnina iznositi će cca 15 tisuća kuna. Tako da je 

investicija bila u potpunosti ispravna.  

 

Vjeran Vrbanec, vijećnik – 25. ožujka je na internetskim stranicama Općine Sveti juraj na 

Bregu objavljena najava kukuriku koalicije za sastavljanje prijedloga kandidata za EU 

parlament. S obzirom da se radi o kampanji, da li je stranka SDP platila dovoljno sredstava za 

tu objavu da bi bila dostatna za kaznu sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti 

izborne promidžbe. Infrastruktura Općine Sveti Juraj na Bregu se ne može koristiti ni kom 

slučaju za izbornu promidžbu. To je stvar koja je prijavljena DIP-u, tako da se može očekivati 

kazna. To je nezakonito a da je i zakonito nije korektno. Ako je nešto Zakonom zabranjeno tada 

se to ne može činiti. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – vijest je preuzeta iz Međimurskih novina. Da se 

radilo o bilo kojoj političkoj stranci isto tako bi se objavilo na internetskim stranicama Općine 

Sveti Juraj na Bregu iz razloga da mogu biti mještani informirani. Nijedna vijest koja je bila 

upućena da se objavi nije bila uskraćena da se objava izvrši. Ne vidi ništa lošeg ako se na 

internetskim stranica objavi ako neka od stranaka ima predizborni skup odnosno neka 

predavanja. 

 

Miroslav Turk, vijećnik –  zanimalo ga je u kojoj je fazi aglomeracija s obzirom da je bila 

prezentacija i pitanje Programa ukupnog razvoja i kako te će rad LAG-a ako može komentar i 

analiza gdje je to stalo? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bila je prezentacija o aglomeraciji, sada smo u 

završnoj fazi s prijenosom vlasništva na česticama kojima prolazi kanalizacija. Dio je rješavala 

Općina Sveti Juraj na Bregu a dio Županijska uprava za ceste Međimurske županije, a što je po 

privatnim parcelama rješavaju Međimurske vode d.o.o.. Projekt aglomeracije bi morao krenuti 

u realizaciju krajem ove godine odnosno početkom iduće godine. Što se tiče same prezentacije 

bilo je malo prisutnih vijećnika. 

Projekt ukupnog razvoja je potreban da bi se uopće mogli javiti za financiranje iz Europsih 

fondova. Što znači čega nema u PUR-u ne može se ni kandidirati. Dosadašnji PUR je vrijedio 

do 2013. godine,  a novi bi trebao vrijediti do 2017. godine. 

Rađene su radionice sa udrugama, gospodarstvenicima i sa javnim sektorom u kojem se 

vijećnici nisu baš odazvali, odnosno odaziv je bio slab. Što se tiče prijedloga novog PUR-a, on 

bi kroz nekih tjedan dana morao biti gotov. 

Što se tiče LAG-a bile su radionice isto je napravljen PUR, bila je skupština na kojoj je isti 

usvojen. Pohvaljena je Općina Sveti Juraj na Bregu koja je kod samog osnivanja puno 

doprinosila. Uključeno je puno udruga, gospodarstvenika i skupila se velika baza projekata. 

Kroz LAG će se moći surađivati i prijavljivati projekte. Opet se pojavila ista stvar vijećnici se 

nisu odazvali svojom prisutnošću. Svaka bi ideja dobro došla i možda pridonijela razvoju 

Općine Sveti Juraj na Bregu, a naravno i kritika da to nije dobro i sl.  
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U LAG-u je zaposlena osoba na pola radnog vremena koja će pratiti natječaje i iz baze vaditi 

projekte za koje je natječaj raspisan, ujedno pomagati članovima udruge oko prijave tog 

projekta. 

 

Vesna Krnjak, vijećnik – sukladno Zakonu o javnoj nabavi, postavila je pitanje koje tvrtke su 

izvršile radove preko 70 tisuća kuna, i ako ih ima, zašto nije proveden postupak javne nabave? 

Dodatno je postavila pitanje da li se to nije dogodilo kod tvrtke Geo-Gauss d.o.o. koja vrši 

geodetske poslove? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na web stranicama Općine Sveti Juraj na Bregu 

je objavljen Plan nabave i može se vidjeti što je putem javne nabave rješavano. Moguće je da 

smo zbog velike količine snijega utrošili preko 70 tisuća kuna isto je tako i s utroškom plina, za 

što se nije moglo unaprijed znati, to je splet okolnosti. Tvrtka Geo-Gauss d.o.o. je odrađivala 

niz  predmeta ali ni u jednom slučaju nije vrijednost prešla preko 70 tisuća, sve su to bile 

bagatelne nabave i za to se je tražilo više ponuda znači radilo se po odvojenim poslovima. 

 

August Čurin, vijećnik -  tko je odobrio 28 tisuća kuna za obnovu pila u Lopatincu i 30 tisuća 

za šator za održavanje humanitarnog koncerta i da li će se ići u izgradnju pješačko biciklističke 

staze od caffe bara Amadeus i do tzv. Rudniče zadruge? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – taj pil je najstariji pil u Općini Sveti Juraj na 

Bregu. U programu za kulturu imamo definirana sredstva, (što je vijeće donijelo) i postoji iznos 

koji je veći od toga pa u tom dijelu Općinski načelnik može donositi odluke na koji način 

raspolaže sredstvima. Naknada za šator, koji služi za odražavanje humanitarnog koncerta čija 

se sredstva koriste za obnovu župne crkve Svetog Jurja, koja je bila urušena.  

Županijska cesta Šenkovec - Štrigova je prekarakterizirana u državnu cestu što je rekao 

ministar prometa. Ako je tome tako tada Hrvatske ceste moraju izgraditi pješačko biciklističku 

stazu uz cestu ako ona prolazi kroz naselje i u tom bi se slučaju i ŽUC i Općina Sveti Juraj na 

Bregu riješili navedene investicije. Što znači da je njezino održavanje potpuno drugačije. 

 

        TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

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

ODLUKA: Sa 13 glasova „za“, prihvaćen je zapisnik sa 26 . sjednice Općinskog vijeća 

                    Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG STATUTA 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 – na temelju članka 35. i 54. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno 

tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – proč. tekst), i članka 

139. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12.) potrebno je bilo uskladiti  

prema novom Zakonu. 

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Sveti Juraj na Bregu 

njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način 

obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje 

referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad 
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javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te 

druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.  

Prijedlog novog Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu ima XVI glava: 

I. OPĆE ODREDBE 

II. OBILJEŽJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

III. JAVNA PRIZNANJA 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  

SAMOUPRAVE 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG  

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

VII. TIJELA OPĆINE 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 

1.1. RADNA TIJELA  

2. OPĆINSKI NAČELNIK 

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH  MANJINA  

IX. UPRAVNA TIJELA 

X. JAVNE SLUŽBE 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA 

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 

XIII. AKTI OPĆINE 

XIV. JAVNOST RADA 

XV.     SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

XVI.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća. 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni Statuta. 

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog 

vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu. 

Promjene su u broju vijećnika Općinskog vijeća sa 13  na 15, ukoliko ne dođe do usvajanja 

Proračuna nakon privremenog financiranja raspušta ne samo Općinsko vijeće već i Općinski 

načelnik. Upozorio je neke promjene i greške u prijedlogu Statuta. Zakonitost Statuta je 

provjeren od pravničke struke uz dobiveno pozitivno mišljenje.  

Zoran Šarić, vijećnik – ovlasti Općinskog vijeća se sa 24. ovlasti smanjuje na 19 ovlasti. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik – članak 29. odnos općinsko vijeće - općinski načelnik, Općinsko 

vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom 

imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i 

otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i 

provedeno u skladu sa zakonom, dok je u Statutu Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni 

glasnik Međimurske županije, broj 11/09) bilo da Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu 

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Sveti Juraj na Bregu čija je 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 

1 milijun kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa 

zakonskim propisima, nije bez razloga stavljeno u postotku jer prihodi mogu varirati od do. 

Smatra da ovaj prijedlog Statuta prilikom usvojenja može  vrijediti mnogo godina  a promjene 

se mogu dogoditi te je predložio da se ne stavlja u brojkama već u postotku kao što je bilo.  
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Članak 45. Općinski načelnik alineja 8 odlučuje o davanju suglasnosti pravnim osobama u 

većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje 

ustanova kojih je osnivač Općina. Davanje suglasnosti za zaduživanje, kad se govori o odnosu 

općine, županije ili grada i njihovih ustanova govorimo ustanovama u njihovom vlasništvu što 

Općina Sveti Juraj na Bregu nema gdje bi općina odgovarala solidarno sa ustanovom.  

Prijedlog je da se to stavi u nadležnost ovlasti Općinskog vijeća - Općinski načelnik alineja 21. 

„donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova“. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prihvaća prijedlog da se ovlast načelnika u 

članku 45. alineja 8. stavi u ovlasti Općinskog vijeća, alineju 21 istog stavka ne prihvaća kao 

prijedlog te se neće mijenjati. Što se tiče članka 29. alineja 6. ostaje kod svog prijedloga. 

Nakon čitanja prijedloga Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu, rasprave i navedenih prijedloga 

za izmjenu, iste će se izmjene izvršiti, predsjednik Općinskog Vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu, Marijan Rodinger isti je dao na usvajanje glasovanjem. 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je prijedlog Statuta Općine Sveti  

                    Juraj na Bregu, te će isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA  

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 – ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način 

konstituiranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu ostvarivanje prava, obveza i 

odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog 

vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 

sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad 

Općinskog vijeća. 

Poslovnik Općine Sveti Juraj na Bregu ima XVI glava: 

XV. OPĆE ODREDBE 

XVI. OBILJEŽJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

XVII. JAVNA PRIZNANJA 

XVIII. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  

SAMOUPRAVE 

XIX. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG  

XX. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

XXI. TIJELA OPĆINE 

3. OPĆINSKO VIJEĆE 

3.1. RADNA TIJELA  

4. OPĆINSKI NAČELNIK 

XXII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH  MANJINA  

XXIII. UPRAVNA TIJELA 

XXIV. JAVNE SLUŽBE 

XXV. MJESNA SAMOUPRAVA 

XXVI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 

XXVII. AKTI OPĆINE 

XXVIII. JAVNOST RADA 

XV.     SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

XVI.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
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Nakon čitanja novog prijedloga Poslovnika Općinskog Vijeća Sveti Juraj na Bregu, predsjednik 

Općinskog Vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, Marijan Rodinger isti je dao na usvajanje 

glasovanjem. 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je prijedlog Poslovnika 

                    Općinskog Vijeća Sveti Juraj na Bregu, te će se isti objaviti u „Službenom  

                    glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PROVEDBI IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA 

MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – temeljem članka 61. st. 4 Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst) i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na 

Bregu (''Službeni glasnik'' Međimurske Županije“ broj 11/09) potrebno je donijeti Odluku o 

provedbi izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu. 

Ovom se Odlukom uređuju pravila za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Sveti Juraj na Bregu koja se prema odgovarajućoj primjeni 

izbornog zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave i Statuta 

općine uređuju sukladno posebnostima mjesne samouprave. 

Na ostala pitanja pripreme i provedbe izbora članova vijeća mjesnih neposredno se primjenjuju 

pravila propisana Zakonom o lokalnim izborima („Narodne novine“. broj 144/12) kojim se 

uređuje provedba izbora za članove vijeća predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu 

Odlukom o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora, a Odluka o raspisivanju 

izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

dostavlja se nadležnom izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora.  

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više o 60 

dana. 

Izbore iz stavka 1. ove odluke provodi Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova 

predstavničkog tijela Općine koje ujedno ima i ovlasti nadležnog izbornog povjerenstva za 

izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine. 

Odluka o provedbi izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti 

Juraj na Bregu ima XI. glava: 

I. OPĆE ODREDBE 

II. RASPISIVANJE I ODRŽAVANJE IZBORA 

III. KANDIDIRANJE 

IV. IZBORNA PROMIDŽBA 

V. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

VI. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 

VII. PROVEDBA IZBORA 

VIII. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA 

IX. TROŠKOVI PROVEDBE IZBORA 

X. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
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Odluka o provedbi izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti 

Juraj na Bregu objaviti će se na Internetskim stranicama Općine Sveti Juraj na Bregu – 

www.svetijurajnabregu.hr. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o provedbi  

                     izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti  

                     Juraj na Bregu, te će se istu objaviti u„Službenom glasniku Međimurske  

                     Županije“. 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA V IJEĆA 

MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – temeljem članka 61. st. 4 Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst) i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na 

Bregu (''Službeni glasnik'' Međimurske Županije“ broj 11/09)potrebno je donijeti Odluku o 

raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu. Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj 

na Bregu za svih devet naselja Općine Sveti Juraj na Bregu: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, 

Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg.  

Nadležno izborno povjerenstvo za izbore članova vijeća mjesnih odbora je Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Sveti Juraj na Bregu koje će provoditi izbore za članove Općinskog vijeća 

i Općinskog načelnika.  

Rok za prijavu kandidacijskih lista i kandidacijskih lista grupe birača je 14 dana od stupanja na 

snagu odluke o raspisivanju izbora. Izbori za članove vijeća mjesnih odbora se održavaju treće 

nedjelje u svibnju svake četvrte godine na dan održavanja izbora za članove predstavničkih 

tijela jedinica te izbora za općinskog načelnika i njihove zamjenike. 

Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora se održavaju treće nedjelje u svibnju svake 

četvrte godine na dan održavanja izbora za članove predstavničkih tijela jedinica te izbora za 

općinskog načelnika i njihove zamjenike. 

Prijevremeni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se ukoliko je mandat prestao 

uslijed raspuštanja članova vijeća mjesnih odbora zbog učestalog kršenja statuta, pravila 

mjesnog odbora ili neizvršavanja pojedinih poslova. U tom slučaju izbori za članove vijeća 

mjesnih odbora se moraju održati u roku 90 dana od dana raspuštanja. 

Ako je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni 

izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati 

prijevremeni izbori. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o raspisivanju 

                     izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti  

                     Juraj na Bregu, te će se istu objaviti u„Službenom glasniku Međimurske  

                     Županije“. 

 

 

 

 

http://www.svetijurajnabregu.hr/
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TOČKA 8. 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU 

- predlagatelj je Mandatno povjerenstvo 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Dragutin Barlek, 

predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – izvijestio je nazočne o Godišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, s obzirom da su II. Izmjene i 

dopune Proračuna Općine Sveti juraj na Bregu za 2012. godinu bile donesene na sjednici na 

samom kraju proračunske godine ništa se bitno nije promijenilo, odnosno vijećnici su upoznati 

s izvršenjem proračuna. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Sveti Juraj 

na Bregu glasi: 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

                                                                                Plan 2012.                Izvršenje do 31.12.2012. 

6   Prihodi poslovanja                                         9.658.600,00 kuna               9.695.495,91 kuna 

7   Prihodi od prodaje nefinancijske imovine         80.000,00 kuna                     75.525,14 kuna 

3   Rashodi poslovanja                                       4.231.600,00 kuna     4.194.144,39 kuna 

4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine    7.507.000,00 kuna     7.141.751,75 kuna 

     Razlika – višak/manjak ((6+7)-(3+4))         -2.000.000,00 kuna               -1.564.875,09 kuna 

B. RAČUN FINANCIRANJA 

8   Primici od finan. imovine i zaduživanja        2.000.000,00 kuna     2.000.000,00 kuna 

     Neto financiranje (8-5)         2.000.000,00 kuna    2.000.000,00 kuna 

     Ukupno prihodi i primici                          11.738.600,00 kuna              11.771.021,05 kuna 

     Ukupno rashodi i izdaci                  11.738.600,00 kuna              11.335.896,14 kuna 

     Višak/Manjak + Neto financiranje                                0,00 kuna                   217.213,72 kuna 

U raspravi su sudjelovali svi vijećnici, nakon razmatranja i rasprave, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o  

                    izvršenju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, te će se isti 

                    objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA  

– VIŠKA PRIHODA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU IZ 2012. GODINE 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja - viška 

prihoda Općine Sveti Juraj na Bregu utvrđuje se višak prihoda poslovanja Općine Sveti Juraj na 

Bregu na dan 31. prosinca 2012. godine u iznosu od 217.213,72 kuna. Višak prihoda 

raspodjeljuje za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i to za: rekonstrukciju i dogradnju 

dječjih vrtića u Brezju i Lopatincu se prihodima poslovanja u 2012. godini i to prihodima 

poreza. 

Nakon razmatranja, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o raspodjeli  

                     rezultata poslovanja - viška prihoda Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012.  

                     godinu, te će se istu objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
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 TOČKA 10. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA  

O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2012. GODINI 

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA 

PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2012. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – potrebno je donijeti Odluku o prihvaćanju 

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

u 2012. godini - Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine  

Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini.  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine  Sveti Juraj na Bregu 

u 2012. godini sadrži:  

       plan 2012. u kn izvršenje 2012. u kn 

1. NK „Hajduk“ Brezje    23.000,00  23.000,00 

2. NK „Mali Mihaljevec    16.000,00  16.000,00 

3. NK „Venera“ Sveti Juraj na Bregu  67.000,00  66.312,50 

4. NK „Zasadbreg“    37.000,00  36.827,64 

5. NK „Vučetinec“    25.000,00  25.000,00 

6. Stolnoteniski klub „Lopatinec“    9.000,00       8.000,00 

7. Stolnoteniski klub „Zasadbreg“    4.000,00    4.000,00 

8. Streljački klub „Zelenbor“ Brezje  26.500,00  26.200,00 

9. Šahovski klub „Goran“ Lopatinec  10.000,00  10.000,00 

10. Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ 11.500,00  13.500,00 

Izvršenje programa je uglavnom isto kao što je bilo i planirano.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na 

području Općine  Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju 

                    Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine 

                    Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini, te će se istu objaviti u „Službenom glasniku 

        Međimurske Županije“. 

 

TOČKA11. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2012. GODINI 

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2012. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik, Općine Sveti Juraj na Bregu 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – potrebno je donijeti Odluku o prihvaćanju 

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

u 2012. godini - Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

u 2012. godini sadrži:  
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       plan 2012. u kn izvršenje 2012. u kn 

Kulturno umjetnička društva 

1. KUD Sveti Juraj na Bregu     8.000,00    8.000,00 

2. KUU Zasadbreg    39.500,00  39.500,00 

3. Pjevački zbor „Sveti Juraj na Bregu“ 10.000,00  11.000,00  

UHVDR RH Sveti Juraj na Bregu 

1. UHVDR RH Sveti Juraj na Bregu  14.000,00  14.000,00 

Ostale udruge 

1. Udruga „Frkanovčani“     9.500,00    9.500,00 

2. Udruga žena „Breza“ Brezje     9.000,00    9.000,00 

3. Udruga mladih „Močvara“     4.500,00    4.500,00 

4. Udruga žena „Mali Mihaljevec“    8.000,00    8.000,00 

5. Udruga žena „Međimurske roke“    4.000,00     4.000,00 

6. Udruga žena „Okrugli Vrh“     9.500,00     9.225,00 

7. Udruga umirovljenika „Sveti Juraj na Bregu 11.500,00  11.500,00 

8. Udruga „Vredne roke“ Dragoslavec    4.4 00,00    4.400,00 

9. Udruga mladih „Mali Mihaljevec    4.000,00    6.400,00 

Kod pojedinih udruga došlo je do promjene kod izvršenja iz razloga što su imale dodatni 

rashod za održavanje raznih manifestacija i drugih sadržaja. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju 

                    Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine  

                    Sveti Juraj na Bregu u 2012 . godini, te će istu objaviti u „Službenom glasniku  

                    Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU 

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I  

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 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 – izvješće se podnosi za izgradnju slijedećih 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na slijedeći način: 

       plan 2012. u kn izvršenje 2012. u kn 

1. Športska školska dvorana i  

dogradnja osnovne škole   6.000.000,00  5.718.975,80 

2. Zgrada vrtića                                                    610.000,00                  604.349,48 

3. Ceste i pješačko-biciklistička staza     450.000,00     386.091,76 

4. Izgradnja javne rasvjete        90.000,00       88.057,82 

5. Autobusna stajališta i nadstrešnice       27.000,00       26.695,91 

6. Adaptacija domova kulture, namješ.i oprema  109.000,00        99.206,93 

7. Izgradnja poduzetničke zone       500.000,00                0,00 

I. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

      1.   Deratizacija i dezinsekcija         10.000,00       10.939,12 
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II. Održavanje javnih površina 

1. Dječja igrališta, namještaj i oprema        51.000,00       59.042,48 

III. Održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda 

1. Održavanje cesta i poljskih putova,  

košnja trave, i održavanje jaraka      170.000,00     170.953,20 

2. Zimska služba           15.000,00       13.653,55 

IV. Održavanje groblja 

      1.   Održavanje groblja i mrtvačnice        47.000,00       46.726,46 

      2.   Oprema za mrtvačnicu         50.000,00       49.836,80 

V. Javna rasvjeta 

      1.   Električna energija (potrošnja i popravak JR) 165.000,00    169.175,58 

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini ukupno je utrošeno 

7.443.703,90 kuna. Izvori sredstava iz kojih je financirana izgradnja su: sufinanciranje  

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Međimurske županije, Županijske 

uprave za ceste, komunalni doprinos komunalna naknada, naknada za održavanje groblja i 

proračun općine Sveti Juraj na Bregu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, donijeta je 

  
ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju 

                    izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

                    infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, te će 

                    se istu objaviti „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 13. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI 

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – izvješće se podnosi za održavanje komunalne 

infrastrukture, za slijedeće komunalne djelatnosti: 

1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje 

javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta 

2. Javna rasvjeta 

3. Održavanje groblja i mrtvačnice 

       plan 2012. u kn izvršenje 2012. u kn 

- Održavanje nerazvrstanih cesta i polj.putova   170.000,00    170.953,20 

- Zimska služba         15.000,00      13.635,00 

- Javna rasvjeta         90.000,00      88.057,82 

- Održavanje groblja i mrtvačnice       47.000,00      46.726,46 

- Održavanje i uređenje zgrada za redovito korištenje109.000,00      99.206,93 

Za održavanje infrastrukture u 2012. godini ukupno je utrošeno 418.579,41 kuna. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2012. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je 
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ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju 

                    izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.  

                    godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se istu objaviti  

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU 

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u 2012. godini utrošeno je za socijalni program 

       plan 2012. u kn izvršenje 2012. u kn 

1. Pomoć  za podmirenje troškova  

stanovanja (ogrjev)     29.000,00  29.450,00 

2. Jednokratna novčana potpora za 

novorođeno dijete    66.000,00  69.000,00 

3. Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ  47.000,00  46.550,00 

4. Pomoć za podmirenje troškova prijevoza 

učenika  SS     60.000,00  60.159,00 

5. Stipendiranje učenika i studenata           150.000,00                 159.000,00 

6. Sufinanciranje troškova prehrane  13.500,00  13.500,00 

7. Jednokratne novčane pomoći   70.000,00  71.045,14 

8. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica              862.000,00                 827.814,07 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Socijalnog Programa Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2012. godinu, donijeta je  
 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju  

                     izvješća o izvršenju Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 

                     2012. godinu, te će se istu objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 

                     Županije“. 

  

TOČKA 15. 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU  

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2012. DO 31.12.2012. 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 Općinskog načelnika za razdoblje od 01.  srpnja 2012. godine  do 31. prosinca 2012.  

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 u 

štosu se sredstva utrošila. Izvještaj sadrži i financijski dio važnijih ulaganja i nabavke 

potrebitog. Vrlo je jasno kroz opis prikazano stanje i cjelokupno poslovanje.  

Izvještaj o radu općinskog načelnika je prilog ovog zapisnika. Po istome nije bilo nikakvih  

primjedbi, te je donijeta 
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ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća 

                     o radu općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 

                     01.07.2012. do 31.12.2012. godine 

 

 

Nakon točke 15. dnevnog reda Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu sjednicu su 

napustili vijećnici Mario Dretar i Vjeran Vrbanec. 

 

 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

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

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

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne 

  infrastrukture, određena u kunama po m
3
, odnosno m

2
,  

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

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,  

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

potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa. 

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnoga doprinosa određuje se sukladno 

Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnoga doprinosa 

("Narodne novine", broj 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12). 

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

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

jedinstvena zona građenja. 

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

dogradnja). Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni 

upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu. 

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

 

1. Stambene građevine:   15,00 kn/m³ 

2. Pomoćne građevine, gospodarske građevine za smještaj 

poljoprivrednih proizvoda i strojeva                                          

    7,50 kn/m³ 

3. Poslovne i ostale gospodarske građevine:  

 3.1. u Poduzetničkoj zoni „Brezje“ :   15,00 kn/ m³ 

 3.2. izvan Poduzetničke zone „Brezje“:    30,00 kn/ m³ 

 3.3. u kojima se namjeravaju obavljati djelatnosti koje mogu 

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

I. ove Odluke, bez obzira na mjesto građenja: 

138,00 kn/ m³ 

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

humanitarne namjene: 

      7,50 kn/m³ 

 

Komunalni doprinos plaća se u cijelosti u roku od 15 dana od konačnosti rješenja o 

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

broj mjesečnih rata ovisi o visini komunalnog doprinosa. U slučaju otplate u ratama, prva rata 

se plaća odjednom i to u iznosu od 30% ukupno utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa, a 

razlika koja prelazi:  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/128821.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_135_3503.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_14_284.html
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- 5.000,00 kuna u 3 mjesečne rate 

- 10.000,00 kuna u 6 mjesečnih rata 

- 15.000,00 kuna u 9 mjesečnih rata 

- preko 15.000,00 kuna u 12 mjesečnih rata. 

Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa 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 kod gradnje objekata gospodarskog, poslovnog, vjerskog, 

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

objekata utvrdi općinskim interesom. 

Hrvatski branitelji, invalidi domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih 

branitelja koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 90 dana, kod 

ozakonjenja (legalizacije) stambenih građevina u cijelosti se oslobađaju od plaćanja 

komunalnog doprinosa. Pravo oslobođenja temelji se na osnovi isprave nadležnog tijela 

Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva branitelja te dokaza o 

vlasništvu na predmetnom nekretninom (vlasnički list). 

Djelomično sa 50% vrijednosti komunalnog doprinosa, oslobađaju se podnositelji zahtjeva za 

ozakonjenja (legalizacije) nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. 
 
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa kod ozakonjenja  (legalizacije) nezakonito 

izgrađenih građevina određuje se u visini za: 

01. Stambene građevine 7,50 kn/m³ 

02. Pomoćne građevine i gospodarske građevine poljoprivredne 

namjene 

3,75 kn/m³ 

03. Poslovne i ostale gospodarske građevine:  

 3.1. u Poduzetničkoj zoni „Brezje“  7,50  kn/ m³ 

 3.2. izvan Poduzetničke zone „Brezje“: 15,00 kn/ m³ 

 3.3. u kojima se namjeravaju obavljati djelatnosti koje mogu 

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

I. ove Odluke, bez obzira na mjesto građenja 

69,00 kn/ m³ 

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

humanitarne namjene 

3,75 kn/m³ 

 

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

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

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

komunalnog doprinosa. 

Dragica Vugrinec, potpredsjednica – klub vijećnika HNS-a ima novi prijedlog da komunalni 

doprinos kod legalizacije iznosi 2,50 kuna za pomoćne građevine i gospodarske građevine 

poljoprivredne namjene, za poslovne i ostale gospodarske građevine, nisu da se oslobađaju jer 

se time pogoduje tvrtki Piramida d.o.o. Lopatinec koja je već dulje problem ove općine. 

Gospodarske građevine izvan Poduzetničke zone od početka kad je donesena odluka o 

komunalnom doprinosu nije bilo nikakvog rezultata. Znači rezultat nije vidljiv da je jedinična 

vrijednost u Poduzetničkoj zoni 15,00 kuna po m
3
 a izvan nje 30,00 kuna po m

3 
izvan 

Poduzetničke zone i nije se investitore privuklo na taj način. Pod točkom 3.3. vrijednost 

komunalnog doprinosa isto tako nije prihvatljiva. Predlažu da vrijednost komunalnog doprinosa  

pod točkom 3.1., 3.2. i 3.3. bude ista vrijednost. S obzirom da se prije nije za pomoćne i 

gospodarske građevine nije plaćao komunalni doprinos.  
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ostaje kod svojeg prijedloga. Odluka sa 

vrijednostima komunalnog doprinosa je Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu već prije 

donijelo sada se radi izmjena zbog legalizacije što prije nije bilo propisano istom. U potpunosti 

se nije složio sa novim prijedlogom. 

 

Dragutin Barlek, vijećnik – je za to da se Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa kod 

legalizacije smanji uz malu razočaranost za one koji su sve redovito plaćali bez ikakvih 

popusta,  pa su objekti legalni i nije im potrebno ništa legalizirati. Što znači da je objekt bio 

izgrađen prije deset godina i za njega je sve plaćeno a netko drugi je bez dozvola napravio i sad 

mu se vrijednost konunalnog doprinosa smanjila za 50 % taj je u daleko boljoj poziciji nego 

onaj koji je radio sve legalno. Smatra da bi se nekoga moglo poticati na ilegalno građenje, pa će 

već jednog dana to na neki sličan način legalizirati (kao danas). 

Nakon rasprave Općinskog vijeća u kojoj su sudjelovali svi vijećnici, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 7 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“prihvaćen je prijedlog Odluke o  

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

                    u„Službenom  glasniku Međimurske Županije“. 

 

 

TOČKA 17. 

PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA 

OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom Općina Sveti Juraj na Bregu kao 

davatelj koncesije daje jednu koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova na teritorijalnom području Općine Sveti Juraj na Bregu (Brezje, Dragoslavec, 

Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg) 

ponuditelju (koncesionaru) „DIMNJAČARSKI OBRT, IVAN ZVER, ČAKOVEC, 

PUTJANE 89”. 

Opseg i način obavljanja djelatnosti predmetne koncesije u skladu je s Odlukom o obavljanju 

dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik 

Međimurske županije broj 16/11). 

Koncesija se daje na rok od deset godina, koji rok počinje teći danom utvrđenim Ugovorom o 

koncesiji.  

Koncesionar je dužan na poslovni račun Općine Sveti Juraj na Bregu  uplaćivati ponuđenu 

godišnju naknadu za koncesiju  u iznosu  od 24.200,00 kuna  i to u ratama tromjesečno 

(kvartalno). 

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

                     najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti  

                     dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOČKA 18. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU FINSNCIJSKOG IZVJEŠĆA 

DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA S PODRUČJA OPĆINE SVETI 

JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU (DVD BREZJE, DVD LOPATINEC, DVD 

MALI MIHALJEVEC, DVD VUČETINEC I DVD ZASADBREG) 
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- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Vatrogasna zajednica Međimurske zajednice 

vodi knjigovodstvo za sve DVD-e, sve prihode i rashode. 

Obračun prihoda i rashoda od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine: 

DVD BREZJE 

1. prihodi   40.895,18 kn 

2. rashodi   25.285,80 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 15.609,38 kn 

3. gotovina u blagajni   1.265,52 kn 

4. novac na žiro-računu 14.343,86 kn 

5. potraživanja           0,00 kn 

DVD LOPATINEC 

1. prihodi   77.701,67 kn 

2. rashodi   59.571,94 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 18.129,73 kn 

3. gotovina u blagajni   1.297,15 kn 

4. novac na žiro-računu 17.181,42 kn 

5. obveze        348,84 kn 

DVD MALI MIHALJEVEC 

1. prihodi   81.997,47 kn 

2. rashodi   36.702,37 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 45.295,10 kn 

3. gotovina u blagajni   5.573,36 kn 

4. novac na žiro-računu 39.861,74 kn 

5. obveze                   140,00 kn 

DVD VUČETINEC 

1. prihodi   46.125,54 kn 

2. rashodi   30.480,19 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 15.645,35 kn 

3. gotovina u blagajni          9,93 kn 

4. novac na žiro-računu  15.829,39 kn 

5. obveze                 193,97 kn 

DVD ZASADBREG 

1. prihodi            108.860,22 kn 

2. rashodi   90.203,80 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 18.656,42 kn 

3. gotovina u blagajni   2.194,35 kn 

4. novac na žiro-računu 16.462,07 kn 

5. potraživanja           0,00 kn 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“ prihvaćen je prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

                    Financijskog izvješća dobrovoljnih vatrogasnih društva Općine Sveti Juraj na  

                    Bregu za 2012. godinu, te će se istu objaviti u„Službenom glasniku Međimurske  

                    Županije“. 
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TOČKA 19. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI O POTPISIVANJU PISMA 

NAMJERE O SURADNJI NA PROVEDBI PROJEKTA „ODVODNJA I UREĐAJ ZA 

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC“ 

 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Izražavajući svoju volju i spremnost 

sudjelovanja, pripreme, provedbe i financiranja Projekta  „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje 

otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ GRAD ČAKOVEC, OPĆINA NEDELIŠĆE, OPĆINA 

ŠENKOVEC, OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, OPĆINA MALA SUBOTICA, OPĆINA 

PRIBISLAVEC, OPĆINA STRAHONINEC, potpisuju Pismo namjere o suradnji na provedbi 

Projekta„Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“(Projekt 

aglomeracije Čakovec). 

Potpisnici ovog Pisma namjere preuzimaju obvezu pripreme Projekta pod nazivom  „Odvodnja 

i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ (Projekt aglomeracije 

Čakovec). 

Projekt aglomeracije Čakovec  obuhvaća projekte rekonstrukcije postojećeg sustava odvodnje 

na području Grada Čakovca i Općine Šenkovec, projekte proširenja sustava odvodnje na 

području Grada Čakovca i Općina Nedelišće,  Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Mala Subotica, 

projekt rekonstrukcije uređaja za  pročišćavanje otpadnih voda Čakovca, nabavku opreme za 

upravljanje komunalnim vodnim sustavima, te vršenje usluge stručnog nadzora. 

 

Ovim Pismom namjere, Grad Čakovec i Općine Nedelišće,  Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, 

Mala Subotica, Pribislavec i Strahoninec izražavaju zajednički interes za suradnju u pripremi i 

provedbi gore navedenog Projekta aglomeracije Čakovec u svrhu poboljšanja sustava odvodnje 

otpadnih voda na svom području. 

Grad Čakovec i Općine Nedelišće, Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Mala Subotica, Pribislavec 

i Strahoninec suglasni su da se priprema i provedba Projekta aglomeracije Čakovec izvodi po 

zasebnim fazama, sukladno regulativi za strukturne i kohezijske fondove EU: Council 

Regulation (EC) No 1083/2006 od 11 srpnja 2006 i pripadajućim nadopunama; Regulation 

(EC) No 1080/2006 Europskog Parlamenta; Concil Regulation (EC) No 1084/2006 od 11 

srpnja 2006. i nadopunama Regulatin (EC) No 1164/94; Commission Regulation (EC) No 

1828/2006 od 8 December 2006 koja uspostavlja pravila provedbe «Rules for the 

implementation of Council Regulatin (EC) 1083/2006 and of Regulation  (EC) No 1080/2006 

(including later amendments by Commission Regulatin (EC) No 846/2009 of 1 September 

2009)» i odgovarajućim zakonodavstvom Republike Hrvatske. 

Grad Čakovec i Općine Nedelišće, Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Mala Subotica, Pribislavec 

i Strahoninec suglasni su da se priprema i provedba Projekta aglomeracije Čakovec odvija na 

slijedeći način: 

- Koordinatori provedbe Projekta aglomeracije Čakovec su Međimurske vode d.o.o. 

Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec, 

- Posredničko tijelo razine 2 su Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 

Zagreb, 

- Predstavnike Grada Čakovca i Općine Nedelišće, Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Mala 

Subotica, Pribislavec i Strahoninec u projektnom timu koji će u ime potpisnika ovog Pisma 

namjere surađivati u okviru svoje nadležnosti u svim fazama pripreme i provedbe Projekta 

odredit će se naknadno. 
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Grad Čakovec i Općine Nedelišće, Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Mala Subotica, Pribislavec 

i Strahoninec suglasni su da će konačni korisnik Projekta aglomeracije Čakovec biti 

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10. 

Grad Čakovec i Općine Nedelišće,  Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Mala Subotica, Pribislavec 

i Strahoninec, suglasni su da će se  provedba Projekta aglomeracije Čakovec temeljiti na 

odgovarajućim pravilima u skladu s instrumentima EU. 

Grad Čakovec i Općine Nedelišće,  Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Mala Subotica, Pribislavec 

i Strahoninec suglasni su da je obveza koordinatora osiguranje potrebne opće i tehničke 

dokumentacije, te osiguranje tehničke potpore provedbe Projekta aglomeracije Čakovec. 

Grad Čakovec i Općine Nedelišće,  Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Mala Subotica, Pribislavec 

i Strahoninec preuzimaju obvezu suradnje u pripremi opće dokumentacije Projekta 

aglomeracije Čakovec. 

Ovo Pismo namjere Općina Sveti Juraj na Bregu potpisuje temeljem Odluke KLASA: 325-

01/11-01/08; URBROJ: 2109/16-03-136 od 03.04.2013.godine . 

Grad Čakovec i Općine Nedelišće, Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Mala Subotica, Pribislavec 

i Strahoninec suglasno utvrđuju da će zaključiti posebne ugovore kojima će utvrditi međusobne 

odnose i obveze. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

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

                     suglasnosti o potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta 

                     „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“,  

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

 

TOČKA 20. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  

ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – U Planu gospodarenja otpadom za Općinu Sveti 

Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 26/08.) točka 2.1 stavak 2. 

mijenja se i glasi: 

Komunalni otpad s područja Općine Sveti Juraj na Bregu odvozi se na odlagališta u Miholjac, 

Garešnicu, Čakovec i Varaždin  od strane skupljača (koncesionara) MULL TRANS d.o.o. 

Općina Sveti Juraj na Bregu u svom Prostornom planu uređenja nema definiran centar za 

gospodarenje otpadom, odnosno prostor za odlaganje otpada. Prostornim planom Međimurske 

županije definirana je lokacija „Pustošija“ kao sanitarno odlagalište komunalnog otpada za 

područje cijele Županije. Lokacija „Pustošija“ je određena temeljem geološke i hidro-geološke 

studije Međimurja, te studije utjecaja na okoliš. Prostornim planom Međimurske županije 

ostavljena je mogućnost da se jedinice lokalne samouprave mogu odlučiti na odlaganje svog 

komunalnog otpada na svom ili zajedničkom odlagalištu prema kriterijima koji proizlaze iz 

važeće zakonske regulative i odredbi Prostornog plana kao i krajnja mogućnost o zbrinjavanju 

van granica Međimurske županije. Županija se uključila u projekt Javne ustanove za odlaganje 

komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada na području sjeverozapadne Hrvatske. 

Točka 3.1. Tablica 1. mijenja se i glasi: 

Tablica 1: Skupljač otpada, godišnja i dnevna količina skupljenog otpada na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu ( za 2012. godinu ) 

 

     

   Općina 

 

      broj 

 

     broj  

           

             skupljač 

godišnja 

količina 

dnevna  

količina 



23 
 

23 
 

kućanstva stanovnika  skupljenog 

otpada ( t ) 

nastalog otpada  

(kg/stano./dan ) 

Sveti 

Juraj 

na Bregu 

       1688      5122 MULL TRANS 

d.o.o., Mokrice 

180/c, 49243 

Oroslavlje                                 

        256,77          0,70 

 

Točka 3.1.Tablica 2.mijenja se i glasi: 

Tablica 2: Broj odvoza komunalnog i glomaznog otpada 

 

    Općina volumen 

posude  

(kanta, vreća )  

  broj odvoza komunalnog 

otpada 

   broj odvoza glomaznog 

otpada 

Sveti Juraj 

na Bregu 

       120 l 

       240 l 

            svakih 10 dana  

minimalno 8 puta godišnje 

                    2 x godišnje 

 

Točka 3.1. stavak 2. mijenja se i glasi: 

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti. 

Skupljanje ambalažnog otpada u Općini Sveti Juraj na Bregu provodi se putem kanti ili vreća te 

sustavom kontejnera zelenih otoka. Isto tako sakupljač tj. MULL TRANS d.o.o. provodi 

organizirani odvoz tzv. glomaznog otpada. Raspored, količina i vrsta otpada te broj odvoza 

određuje se po sistemu obavijesti skupljača MULL TRANS d.o.o. 

Točka 3.2. mijenja se i glasi: 

Otpad s područja Općine odvozi se na odlagalište  Miholjac, Garešnica, Čakovec i Varaždin od 

strane skupljača MULL TRANS d.o.o. Općina Sveti Juraj na Bregu je na svom području 

sanirala više površina onečišćenih otpadom, tj. „divljih“ odlagališta otpada. 

Točka 4.1. stavak 1 mijenja se i glasi: 

4.1. Odvojeno odlaganje i prikupljanje pojedinih vrsta komunalnog otpada 

Sukladno zakonskim propisima odvojeno odlaganje i prikupljanje komunalnog otpada može se 

vršiti pomoću kanta ili vreća. Za svaku pojedinu vrstu otpada točno će se  odrediti  vrsta i boja 

vreće. 

Točka 4.2. mijenja se i glasi: 

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu sva naselja su uključena u sustav organiziranog 

skupljanja komunalnog otpada. Skupljač komunalnog i neopasnog otpada s područja Općine 

Sveti Juraj na Bregu je MULL TRANS d.o.o.. a prihvat, obrada, zbrinjavanje i odlaganje 

komunalnog i neopasnog otpada te sabirno mjesto za skladištenje opasnog otpada su odlagališta 

u Miholjcu, Garešnici, Čakovcu i Varaždinu.  

Ostale odredbe Plana gospodarenja otpadom za Općinu Sveti Juraj na Bregu, KLASA:021-

05/08-01/241; URBROJ:2109-16/02-08-01 od 18.12.2008. godine, („Službeni glasnik 

Međimurske županije“, broj 26/08.), ne mijenjaju se. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna Plana 

                    gospodarenja otpadom za Općinu Sveti Juraj na Bregu, te će se isti objaviti  

                    u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 21. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ 

REVIZIJI UČINKOVITOSTI NAPLATE PRIHODA U JEDINICAMA LOKALNE I 

PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

- 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 odredbi članka 12. i 14. Zakona o 

državnom uredu za reviziju („Narodne novine“, broj 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti 

naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Međimurske 

županije u razdoblju od 21. ožujka 2012. do 19. ožujka 2013. godine.  

Revizijom je obuhvaćena Međimurska županija, te tri grada i 22 općine. Županija ima 131 

naselje. Dvije općine pripadaju trećoj skupini područja posebne državne skrbi. Površina 

županije je 729,5 km
2 

. Prema popisu stanovništva iz 2011., županija ima 114 414 stanovnika, 

35 999 kućanstava i 43 733 stambene jedinice. 

Predmet revizije su aktivnosti lokalnih jedinica vezane uz naplatu i kontrolu naplate vlastitih 

prihoda (županijskih, gradski i općinskih poreza, prihoda od nefinancijske imovine, upravnih i 

administrativnih pristojbi, komunalnog doprinosa i naknada, prihoda po posebnim propisima i 

prihoda od prodaje nefinancijske imovine), te potraživanja za navedene prihode. 

Ciljevi revizije su: 

- ocijeniti učinkovitost naplate prihoda lokalnih jedinica, 

- ocijeniti efikasnost organizacije i kontrole naplate prihoda u lokalnim jedinicama, 

- ocijeniti efikasnost mjera za naplatu potraživanja što ih poduzimaju lokalne jedinice 

- ocijeniti primjerenost zakonodavnog okvira u dijelu koji se odnosi na naplatu prihoda lokalnih 

jedinica, te 

- ocijeniti primjerenost mjera informiranja stanovništva o značaju i namjeni za koje se 

naplaćuju prihodi i njihovom utjecaju na poboljšanje uvjeta života i zadovoljavanja javnih 

potreba na području pojedine lokalne jedinice. 

Financijskom revizijom je utvrđeno da: 

- da neke lokalne jedinice nisu uvele poreze (prirez porezu na dohodak te porez na kuće za 

odmor), 

- ne poduzimaju učinkovite mjere za naplatu potraživanja, 

- nisu ustrojene odgovarajuće evidencije i ne raspolažu podacima o obveznicima odnosno 

dužnicima prema vrstama prihoda, 

- pojedine zakonske odredbe nisu jasne ili da neka područja nisu zakonski dobro regulirana, 

- lokalne jedinice nemaju dovoljan broj stručnih osoba za naplatu i kontrolu naplate prihoda. 

Državni ured za reviziju je ovim izvješćem predložio niz prijedloga koje bi trebalo provoditi 

radi učinkovitije naplate potraživanja i organizaciju i kontrolu naplate prihoda 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

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

                     prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u  

                     jedinicama lokalne i područne (regionalne)  samouprave Međimurske    

                     županije, te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

Dovršeno: 22:30 sati 

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK  

                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger, v.r 

 


