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ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
održane u ponedjeljak 31. ožujka 2014. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Marijan Rodinger
pozivom KLASA: 023-06/13-01/09, URBROJ: 2109/16-03-14-01 od 24. ožujka 2014. godine.
SJEDNICI SU NAZOČILII SLIJEDEĆI VIJEĆNICI:
Marijan Rodinger, predsjednik, Anđelko Kovačić, potpredsjednik, Božidar Balog, Danica
Begović, Antun Guterman, Vesna Krnjak, Dragutin Ladić, Miroslav Lisjak,
bacc.admin.publ., Željko Medved, Stjepan Tomašić, Miroslav Turk, dipl.uč., Dragica
Vugrinec, ing.građ. i Milan Zanjko.
SJEDNICI NISU NAZOĆILI:
Stjepan Perko – ispričao se i Vjeran Vrbanec, dipl.iur. – ispričao se.
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI:
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., općinski načelnik, Damir Novak, zamjenik
načelnika, Dragutin Barlek, vijećnik Županijske skupštine Međimurske županije,
Karolina Karničnik, administrativni tajnik, Danijela Turk, referent i Stjepan Mesarić,
predstavnik javnih medija.
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger pozdravio je sve prisutne i započeo voditi
sjednicu te predložio dnevni red iz saziva.
Dragica Vugrinec, vijećnica – ispred kluba vijećnika HNS-a predložila je da se dopuni dnevni
red s obzirom da se već godinu dana raspravlja o roku dostave materijala za sjednicu
Općinskog vijeća te traži da se promjeni članak 57. stavak 2, Poslovnika Općine Sveti Juraj na
Bregu. da ne bude pet dana nego pet radnih dana uz obrazloženje da se na svakoj sjednica
Općinskog vijeća raspravlja o vremenu dostavljanja materijala. Ustvrdila je da do danas nije
dobila materijale već joj je danas dostavio načelnik. Kako ne bi stalno bilo rasprave oko toga,
znamo kako se pismeno dostavlja te je tražila da se vijećnici potpišu kad zaprime materijale.
Bilo joj je rečeno da joj je komunalni redar dostavio materijale i stavio u poštanski sandučić u
koji smatra, da nije bilo moguće staviti te može slobodno netko s njom to provjeriti,
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jednostavno se kuverta ne može ugurati u taj sandučić i smatra da nema smisla da se o istome
više raspravlja.
Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća – prema članku 9. Poslovnika Općine
Sveti Juraj na Bregu – „klubovi vijećnika o svom osnivanju obavezni su obavijestiti
predsjednika Općinskog vijeća priložiti pravila rada i podatke o članovima“. U ovom mandatu
nije primio nikakvu obavijest o osnivanju kluba vijećnika te je predložio da to bude vijećnički
prijedlog, da se prijedlog prihvati od vijećnice a ne kluba vijećnika.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nema namjeru nikoga tražiti pet puta na dan da
mu se taj isti potpiše da je primio materijal imamo vijećnika koji je kroz tjedan na radu u
Austriji znači njega bi trebalo čekati i paziti kad ga se može uhvatiti da mu se predaju
materijali, da se mu potpiše i da to bude pet radnih dana. Stoga je predložio da će se materijal
poslati elektronski svima koji imaju e-mail adrese i doći će sms poruka te se neće dostavljati u
pisanom obliku na adresu nego kad su vijećnici u prolazu mogu si podići materijale u
papirnatom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu. Složio se da
se dopuni dnevni red sa točkom 22. po prijedlogu vijećnice Dragice Vugrinec.
Dnevni red je dati na glasovanje i jednoglasno je prihvaćen.

DNEVNI

RED

01. Utvrđivanje kvoruma,
02. Prezentacija planova i rada Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi,
03. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…),
04. Usvajanje zapisnika sa 04. sjednice 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
05. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj
na Bregu,
- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Antun Guterman,
predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja
06. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu za 2013. godinu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
07. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja – viška prihoda Općine Sveti
Juraj na Bregu iz 2013. godine,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
08. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini,
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine
Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
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09. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini,
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini,
- 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 gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za
2013. godinu,
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu,
- 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 održavanja
komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Sveti Juraj na
Bregu,
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2013. 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
12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Socijalnog Programa
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu,
- Izvješće o izvršenju Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za
2013. godinu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka u Općinskom vijeću 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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine
Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.07.2013. do 31.12.2013. godine,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Sveti
Juraj na Bregu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
16. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara u 2013. godini za Općinu Sveti
Juraj na Bregu,
- predlagatelj je zamjenik načelnika
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak,
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvješća dobrovoljnih
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vatrogasnih društva s područja Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu,
- predlagatelj je zamjenik načelnika
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak,
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu
18. Prijedlog Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s
opasnostima od požara,
- predlagatelj je zamjenik načelnika
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak,
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu
19. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2013. godinu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
20. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Vučetincu (kat.čest.br. 7098, k.o.
Lopatinec),
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
21. Informacija o radu udruga sa područja Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013.
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., 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.
DOPUNA DNEVNOG REDA:
22. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti
Juraj na Bregu
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.
Dragica Vugrinec, vijećnica – ispred kluba vijećnika HNS-a predložila je da se dopuni dnevni
red s obzirom da se već godinu dana raspravlja o roku dostave materijala za sjednicu
Općinskog vijeća te traži da se promjeni članak 57. stavak 2, Poslovnika Općine Sveti Juraj na
Bregu. da ne bude pet dana nego pet radnih dana uz obrazloženje da se na svakoj sjednica
Općinskog vijeća raspravlja o vremenu dostavljanja materijala. Ustvrdila je da do danas nije
dobila materijale već joj je danas dostavio načelnik. Kako ne bi stalno bilo rasprave oko toga,
znamo kako se pismeno dostavlja te je tražila da se vijećnici potpišu kad zaprime materijale.
Bilo joj je rečeno da joj je komunalni redar dostavio materijale i stavio u poštanski sandučić u
koji smatra, da nije bilo moguće staviti te može slobodno netko s njom to provjeriti,
jednostavno se kuverta ne može ugurati u taj sandučić i smatra da nema smisla da se o istome
više raspravlja.
Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća – prema članku 9. Poslovnika Općine
Sveti Juraj na Bregu – „klubovi vijećnika o svom osnivanju obavezni su obavijestiti
predsjednika Općinskog vijeća priložiti pravila rada i podatke o članovima“. U ovom mandatu
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nije primio nikakvu obavijest o osnivanju kluba vijećnika te je predložio da to bude vijećnički
prijedlog, da se prijedlog prihvati od vijećneice a ne kluba vijećnika.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nema namjeru nikoga tražiti pet puta na dan da
mu se taj isti potpiše da je primio materijal imamo vijećnika koji je kroz tjedan na radu u
Austriji znači njega bi trebalo čekati i paziti kad ga se može uhvatiti da mu se predaju
materijali, da se mu potpiše i da to bude pet radnih dana. Stoga je predložio da će se materijal
poslati elektronski svima koji imaju e-mail adrese i doći će sms poruka te se neće dostavljati u
pisanom obliku na adresu nego kad su vijećnici u prolazu mogu si podići materijale u
papirnatom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu. Složio se da
se dopuni dnevni red sa točkom 22. po prijedlogu vijećnice Dragice Vugrinec.
TOČKA 2.
PREZENTACIJA PLANOVA I RADA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE
MEĐIMURSKI DOLI I BREGI
Vedrana Horvat, voditelj LAG-a – LAG će organizirati aktivnosti za civilni, gospodarski i
javni sektor s temama koje su bitne i aktualne za razvoj i jačanje kapaciteta pojedinog sektora,
a s ciljem promicanja održivog ruralnog razvoja. Planirane aktivnosti su informativne radionice
po općinama, izrada promotivnih materijala LAG-a, edukacija za civilni sektor o novim
zakonima za neprofitne organizacije, edukacije za gospodarski sektor o društveno odgovornom
poslovanju, edukacije za pisanje projekata (jednodnevne info radionice/višednevni treninzi),
edukacije za poljoprivredna gospodarstva o dopunskim djelatnostima, prezentacija primjera
dobre prakse od strane drugih LAG-ova, studijsko putovanje s primjerima uspješno provedenih
projekata, sudjelovanje na sajmovima, biciklijada na području Lag-a,... Ostavljeni je letak koji
je sastavni dio ovog zapisnika u kojem je ukratko opisano od kad je registrirana udruga kao i
ostali podaci.
TOČKA 3.
AKTUALNI SAT
(pitanja, primjedbe, prijedlozi…)
Božidar Balog, vijećnik - „Nedavno je u Čakovcu bilo predavanje EU zastupnice Ivane
Maletić, specijalistice za EU fondove, koju je organizirao njezin ured specijalno za jedinice
lokalne samouprave. Znam, jer sam vidio, naša općina je također bila pozvana, ali se na
predavanje nitko nije odazvao. Šteta jer bi se čulo puno dobrih i pametnih stvari – na primjer da
je općina Nedelišće povukla više od 13 milijuna kuna za gradnju nogometnog stadiona Trata i
za gradnju Centra više od 18 milijuna kuna. Općina Orehovica povukla je 750 tisuća € za
industrijsku zonu. A Općina Mala Subotica za rekonstrukciju javne rasvjete povukla je 300
tisuća €.
Nažalost niti jedna takva informacija nije bila rečena za našu općinu. Znam da je ministarstvo
dalo općini neke novce za dogradnju dječjeg vrtića, ali ne u javnu svrhu nego nažalost za
potrebe privatne ustanove, o čemu sam prošli puta već govorio i ne kanim se ponavljati i opet
otvarati tu temu.
Ono što me zanima je: Koliko je do sada općina povukla sredstava iz EU fondova za vrijeme
vašeg mandata i ima li općina spremne projekte za financiranje iz strukturnih fondova EU, koji
su to projekti, jesu li oni prijavljeni, a ako nisu kada će biti prijavljeni i koliko su financijski
teški? Molim pisani odgovor.“
Drugo pitanje što se tiče Odluke o sukobu interesa od 28.11. 2013. godine gdje je utvrđen
sukob interesa općinskog načelnika sa trgovačkim društvima MIPS programska oprema d.o.o.,
Gradnet d.o.o. zbog toga je izrečena kazna u iznosu od četiri tisuće kuna, koja je objavljena na
službenim stranicama Povjerenstva o odlučivanju sukoba interesa te se može detaljno pročitati i
proučiti. To što je Povjerenstvo utvrdilo sukob interesa nije neka novost nego činjenica koje
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Povjerenstvo navodi na četiri stranice papira te piše: Povjerenstvo izražava sumnju u
vjerodostojnost dokumenata KLASE: ... od 30. lipnja 2009. godine u kojem se poziva na
kazneno djelo krivotvorenja službene isprave i navodi se zakon koji je stupio na snagu dvije
godine kasnije tj. 2011. godine. Iz navedenog proizlazi sumnja da je navedeni akt antidatiran.
Ako je navedena tvrdnja točna postavio je pitanje općinskom načelniku da li je svjestan da je
počinio kazneno djelo krivotvorenja službene isprave?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Ivana Maletić je EU parlamentarac iz redova
HDZ te mu je vrlo žao da takva osoba pljuje po Vladi Republike Hrvatske njezinim rezultatima
i načinu rad. Znači, na tako postavljene skupove ne zna da li bi trebalo ići. Bilo je i drugih
skupova pa se nije išlo a bili su isto tako pozvani. Tako da stranački pozivi gdje se pljuje po
drugoj strani su neprihvatljivi. EU projekti - škola i dvorana se financira iz EU fonda isto tako i
kanalizacija koja se gradi u Malom Mihaljevcu – aglomeracija. Strukturni fondovi - u općini se
ne može pronaći vrijednost projekta koja bi se pojedinačno mogao prijaviti u strukturni fond, to
može napraviti jedino LAG ili županija.
Sukob interesa – prije dva tjedna Dalija Orešković je imala predavanje, do sad su kažnjena tri
dužnosnika i to aktualni župan, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu i općinski
načelnik Male Subotice, a još, od prilike polovica općinskih načelnika su direktori ili suvlasnici
trgovačkih društava. Postavio je pitanje Daliji Orešković u čemu je stvar i dobio odgovor da je
on jednostavno bio odabran ali će svi ostali doći na red.
Što se tiče spornog akta Popisu poslovnih subjekata koji su sukobu interesa sukladno Zakonu o
javnoj nabavi takav isti dokument je bio objavljen za 2009. godini na web stranici i nije bio
nikamo poslan a naknadno se greškom kopirao naslov u akt novijeg datuma a nije se
promijenio ostali dio teksta te je došlo do neželjene pogreške. To je napravljeno zbog toga što
dokument koji je bio objavljen na stranici nije imao naslov te mu se dodao samo naslov a ništa
bitnije nije mijenjano. Tako da nije bilo nikakvog antidatiranja što je i obrazloženo
Povjerenstvu. Uvijek je sve imovinske kartice popunio točno i istinito tako nema nikakvih
nedostataka evo dogodilo se da je kažnjen i platiti će kaznu prema naloženom a kad bi nešto se
skrivalo tad bi vrlo vjerojatno sve štimalo. Zakon je neobičan ali on je takav kakav je i oni ga
moraju provoditi do trenutka dok se ne promjeni.
Dragica Vugrinec, vijećnica – postavila je pitanje vezano uz pitanje vijećnice Danice Begović
koja je to isto pitanje postavila na prethodnoj sjednici a da je općinski načelnik to isto poricao i
tvrdio da nema nikakve odluke niti je on kažnjen.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – stoji kod tvrdnje da tada nije znao za tu odluku o
sukobu interesa, niti mu je ona bila dostavljena ali je naknadno bila objavljena krajem veljače
2014. godine i dostavljena njemu. Tako da je razgovarao sa Dalijom Orešković koja mu se
ispričavalo da je njih samo petero radi i da nisu prije stigli poslati.
Dragutin Ladić, vijećnik – zanimalo ga je da li je od navedenih firmi nešto nekoja radila sa
Općinom Sveti Juraj na Bregu, odnosno raspravljalo se o sukobu koji zapravo ne postoji.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Povjerenstvo o odlučivanju sukoba interesa
unaprijed utvrđuje da ne dođe do sukoba interesa, što znači da je i u ovom slučaju učinjeno,
odnosno objavljen je popis poslovnih subjekata s kojima bi moglo doći do sukoba interesa.
Anđelko Kovačić, vijećnik – nije mu jasno zašto se stalno govori o tom sukobu interesa a već
je poznato da on ne postoji te ga je zanimalo s obzirom da na svim sjednicama Općinskog
vijeća se raspravlja o tome i nije mu jasno da li je to cilj da se na neki način istakneš u
novinama ili je to jednostavno nečiji drugi cilj. Dok je njega zanimalo stanje oko dogradnje
škole i izgradnje sportske dvorane i u kojoj su fazi Izmjene i dopune Prostornog plana Općine
Sveti Juraj na Bregu.
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prije nekih dva tjedna je firma Team građenje
d.o.o. uveden u posao odnosno započeli su radovi i rješavaju se dva velika problema: to je
propuštanje vode na krovištu i propuštanje hidroizolacije. Utorkom se odvijaju koordinacije na
kojima se detaljno o svemu raspravlja i odlučuje. Prijedlog je da se na krovište stavi kamena
vuna ili usb ploče i na taj način bi se riješilo krovište. Fasada manje više ide prema kraju.
Hidroizolacija – tu se napravilo termovizijsko snimanje kako bi se utvrdilo gdje ulazi voda. Na
tome bude se tako dugo radilo dok u potpunosti ne bude riješeno. Rok za završetak je 07. srpnja
2014. godine, to je od prilike dva mjeseca prije početka slijedeće školske godine što bi trebalo
biti dovoljno ako se rok produlji, odnosno sređivanja papira za uporabnu dozvolu. Sve u svemu
objekt će biti spreman do početka slijedeće školske godine.
Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu – Povjerenstvo za Prostorni
plan se sastajalo dva tri puta i raspravljalo, tako da bi sredinom slijedećeg mjeseca trebalo biti
uvedeno sve predloženo, a i puno je toga trebalo uvrstiti. Svi prijedlozi su uzeti u obzir kako od
fizičkih osoba tako i od prijedloga povjerenstva. Nakon javne rasprave bude se napravilo što
bude potrebno te će on biti spreman do iduće sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na
Bregu kad će se staviti na dnevni red i na glasanje. Zaključio je da je manje više napravljeno.
Željko Medved, vijećnik – čemu služe Općinska povjerenstva i što ona rade? U dnevnom redu
je dosta točaka po kojima bi se povjerenstva trebala sastati i raspraviti odnosno dati svoje
prijedloge. Naveo je da je i on član povjerenstva za društvene djelatnosti a nije pozvan i nije
sudjelovao te je zaključio da se u jednom povjerenstvu može sudjelovati a u drugom ne može.
Predsjednik Mjesnog odbora je naručio valjanje igrališta i poravnavanje ceste te ga je zanimalo
da li tko kontrolira što je napravio onaj tko isto obavljao ili se o kome javlja, jer je došao i nitko
ne zna kako je dugo bio a isto tako kod poravnanja poljskih putova ništa se nije napravilo.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predsjednik MO-a je i sam rekao da radi i da se
teško sastaju pod radnim vremenom tako da ide sam ili pošalje komunalnog redara. Za valjanje
tog igrališta se računa sat vremena, a što se ceste tiče u „Vodeninski breg“ ako nije dobro
napravljeno to onda treba reći da se provjeri i učini što je potrebno.
Milan Zanjko, vijećnik – kroz naselja naše općine ide kanalizacija gdje je tu naselje Okrugli
Vrh odnosno kojim pravcem će biti obuhvaćeno i da li uopće postoji mogućnost da se može
spojiti? Drugo pitanje je vezano uz peradarnike koji gnoj odvoze na zemlju a od jeseni do sad
nije pod orano a to je od kuće desetak metara?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što se tiče kanalizacije u Okruglom Vrhu ne
može odgovoriti jer nema saznanja da li postoji mogućnost odnosno pravac kamo bi se spojili
jer ne postoji projekt, ali vrlo vjerojatno će se spajati na Slakovec.
Zaoravanje gnoja u Pravilniku lijepo piše da se gnoj mora zaorati u roku od 48 sati nakon što je
dopremljen na zemlju. Promijenjen je Zakon o komunalnom otpadu tako da je više ovlasti dano
komunalnom redarstvu odnosno uzeto je jednostavno od inspekcija i spušteno na niži nivo.
Stjepan Tomašić, vijećnik – prilikom odvoza komunalnog otpada radnici Mull-transa
ostavljaju kante za smeće na biciklističkoj stazi te postoji opasnost da biciklisti nalete na nju a i
djeca koja se kreću pješačko biciklističkom stazom za njih je to još veća opasnost. Treba ih
upozoriti na to da ne dođe do nesreće. Oglasne ploče po mjesnim odborima kad će biti?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bili su već upozoreni ali očito se ne pridržavaju
što im poslodavac naloži. Oglasne ploče su si pojedini predsjednici preuzeli na sebe da će si
organizirati izradu i postavljanje istih. Tako npr. MO Vučetinec je postavio, MO Brezje ima od
prije, MO Zasadbreg, MO Lopatinec kod dućana je novo napravljena oglasna ploča. U vrijeme
izbora se postave USB ploče na koje se može lijepiti da nije sve po sud.
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Dragica Vugrinec, vijećnica – kad će se napraviti zacjevljenje na parceli za koju več pet
godina traži da se napravi, ali sad traži konkretan odgovor do kad će se to sanirati? Da li je
istina da je šteta za klizište isplaćena osobi koja živi i radi u inozemstvu?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bilo je ponuđeno rješenje otvorenog kanala s tim
se nije složilo, trebalo bi premjestiti most a dužina dionice je jako duga. Bude se pokušalo
pronaći neko rješenje da se taj problem riješi. Sredstva za odštetu koja smo dobili za
obeštećenje su neznatna na štetu odnosno za cijelu općinu šesnaest tisuća kuna koja su bila
isplaćena isključivo za poljoprivredna zemljišta po nalogu iz županije. Da li osoba radi i živi u
inozemstvu nije važno jer je čestica na našem području odnosno u Općini Sveti Juraj na Bregu.
Danica Begović, vijećnica – kad će se popraviti podzemni kabel kod Meglića, jer zbog toga
nema javne rasvjete? MO Pleškovec je dao prijedlog da se NK Veneri prenesu sredstva u
iznosu od deset tisuća kuna i da li se može dobiti izvješće da su se sredstva namjenski utrošila
za izgradnju sanitarnog čvora?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – sutra dolazi HEP pa će se isto popraviti jer se
nije moglo prije napraviti nego dođe izvođač radova na dogradnji škole zbog radova koje mora
prethodno izvršiti. Cjelokupna investicija je bila sedamdeset tisuća kuna. Mogu se dobiti
računi, a i vidljivo je da je isto izgrađeno.
Vesna Krnjak, vijećnica – da li će biti što s rekonstrukcijom niskonaponske mreže u
Okruglom Vrhu prema Križopotju?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – tražena je ponuda od HEP-a tu bi se mogla
postaviti tri rasvjetna tijela i biti će riješeno u toku mjesec, dva. Nadalje će se stavljati led
rasvjetna tijela i u općini ih ima oko petsto.
TOČKA 4.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. 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 4. sjednice Općinskog vijeća
Općine Sveti Juraj na Bregu
TOČKA 5.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA SVETI JURAJ NA BREGU
Antun Guterman, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja - Hrvatski laburisti –
stranka rada Općinskog ogranka Sveti Juraj na Bregu predlaže svog vijećnika u Općinskom
vijeću Sveti Juraj na Bregu Milana Zanjka za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti
Juraj na Bregu te da predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti juraj na Bregu stavi točku u
dnevni red slijedeće sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
Prijedlog je potpisan od strane osam vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
Po istome nije bilo nikakvih primjedbi, te je donijeta
ODLUKA: Sa 12 glasova ”za“ i 1 glas „suzdržan„ prihvaćen je prijedlog Odluke o
izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, te će
se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 6.
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PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – poravnanje proračuna je napravljeno izmjenama
i dopunama u 2013. godini, tako da se bitno nije ništa promijenilo te je takav kakav je.
Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu planiran je bio u iznosu od
11.052.500,00 kuna. Prihodi Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini ostvareni su
u iznosu od 6.433.877,14 kuna i višak prihoda iz prethodnih godina 217.213,72 kune. Ukupni
rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 5.631.227,89 kuna.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda.
Ostvareni prihodi i primici
6.433.877,14 kn
Višak prihoda iz prethodnih godina
217.213,72 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
5.631.227,89 kn
--------------------------------------------------------------------------------Višak prihoda
1.019.562,97 kn
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2013. godine iznosilo je 61.768,09 kuna,
a na dan 31.12.2013. godine 812.393,21 kuna.
Općina Sveti Juraj na Bregu uzela je zajam u iznosu od 3.000.000,00 kuna od kojih je
2.000.000,00 kuna isplaćeno u 2012. godini, a preostalih 1.000.000,00 kuna u 2013. godini.
Otplata glavnice zajma izvršena je u 2013. godini u iznosu od 205.790,10 kuna. Općina Sveti
Juraj na Bregu nije davala zajmove u 2013. godini. Nenaplaćena potraživanja na dan 31.
prosinca 2013. godine iznose 1.205.623,39 kuna, a odnose se na:
OPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA
potraživanje za poreze
potraživanje za dane koncesije
potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine
potraživanje za komunalni doprinos
potraživanje za komunalnu naknadu fizičke osobe
potraživanje za komunalnu naknadu pravne osobe
potraživanje za grobnu naknadu
UKUPNO

IZNOS U KUNAMA
486.035,44
9.666,00
61.253,79
106.292,29
289.644,87
180.924,50
66.806,50
1.200.623,39

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza na dan 30. lipnja 2013. godine iznosi 3.042.810,37
kuna, a odnosi se na:
OPIS NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH OBVEZA
primljeni zajam za dogradnju osnovne škole
obveze prema dobavljačima
UKUPNO

IZNOS U KUNAMA
2.794.209,90
248.600,77
3.042.810,67

Posebni dio godišnjeg izvještaja Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.siječnja do 31.
prosinca 2013. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava
po osobnim i posebnim namjenama.
Gotovo nema nekakvih većih odstupanja kod izvršenja proračuna u odnosu na planirani
proračun.
Po istome nije bilo nikakvih primjedbi, niti rasprave te je donijeta
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ODLUKA: Sa 8 glasova ”za„ i 5 glasova „suzdržanih“ prihvaćen je prijedlog Godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013.
godinu, te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 7.
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
– VIŠKA PRIHODA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU IZ 2013. GODINE
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 2013. godine u iznosu od 1.019.562,97 kuna. Višak prihoda
raspodjeljuje za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i to za: dogradnju Osnovne škole
I.G.Kovačića Sveti Juraj na Bregu i izgradnju školske sportske dvorane u Pleškovcu.
Po istome nije bilo nikakvih primjedbi te je donijeta
ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o raspodjeli
rezultata poslovanja - viška prihoda Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013.
godinu, te će se istu objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 8.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAČANJU IZVJEŠĆA
O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2013. GODINI,
- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA
PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2013. GODINI
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013.
godini - Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj
na Bregu u 2013. godini.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu
u 2013. godini sadrži:
plan 2013. u kn
izvršenje 2013. u kn
1. NK „Hajduk“ Brezje
16.500,00
16.500,00
2. NK „Mali Mihaljevec
27.000,00
27.000,00
3. NK „Venera“ Sveti Juraj na Bregu
49.000,00
49.000,00
4. NK „Zasadbreg“
27.500,00
27.500,00
5. NK „Vučetinec“
32.000,00
32.000,00
6. Stolnoteniski klub „Lopatinec“
8.000,00
8.000,00
7. Stolnoteniski klub „Zasadbreg“
4.000,00
4.000,00
8. Streljački klub „Zelenbor“ Brezje
25.000,00
25.000,00
9. Šahovski klub „Goran“ Lopatinec
10.000,00
10.000,00
10. Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ 14.000,00
14.000,00
Izvršenje programa je uglavnom isto kao što je bilo i planirano.
Željko Medved, vijećnik – da li su u te iznose uključeni i kupljeni dresovi za klubove,
trenirke,...
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – to je tu uključeno znači sve što su dobili.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na
području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini, donijeta je
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ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“, prihvaćen je prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na
području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini, te će se istu objaviti u
„Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 9.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA
O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2013. GODINI ,
- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2013. GODINI
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013.
godini - Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj
na Bregu u 2013. godini.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu
u 2013. godini sadrži:
plan 2013. u kn
izvršenje 2013. u kn
Kulturno umjetnička društva
1. KUD Sveti Juraj na Bregu
10.200,00
10.200,00
2. KUU Zasadbreg
41.500,00
41.500,00
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
21.500,00
21.500,00
Ostale udruge
1. Udruga „Frkanovčani“
10.500,00
10.500,00
2. Udruga žena „Breza“ Brezje
9.000,00
9.000,00
3. Udruga mladih „Močvara“
5.000,00
5.000,00
4. Udruga žena „Mali Mihaljevec“
8.000,00
8.000,00
5. Udruga žena „Međimurske roke“
6.000,00
6.000,00
6. Udruga žena „Okrugli Vrh“
8.000,00
8.000,00
7. Udruga umirovljenika „Sveti Juraj na Bregu 8.000,00
8.000,00
8. Udruga „Vredne roke“ Dragoslavec
13.000,00
13.000,00
9. Udruga mladih „Mali Mihaljevec
5.700,00
5.700,00
Kod pojedinih udruga došlo je do promjene kod izvršenja iz razloga što su imale dodatni
rashod za održavanje raznih manifestacija i drugih sadržaja. Za javne potrebe u kulturi na
području Općine Sveti Juraj na Bregu ukupno je utrošeno 155.375,00 kuna.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini, donijeta je
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“, prihvaćen je prijedlog Odluke o
Prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini, te će istu objaviti u
„Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 10.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU
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- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – izvješće se podnosi za izgradnju slijedećih
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na slijedeći način:
plan 2013. u kn
izvršenje 2013. u kn
1. Športska školska dvorana i
dogradnja osnovne škole
1.673.700,00
181.054,83
2. Zgrada vrtića
292.000,00
292.020,65
3. Sportske dvorane i rekreacijski objekti
33.000,00
32.685,80
4. Turistička infrastruktura
12.500,00
12.500,00
5. Izgradnja javne rasvjete
47.000,00
46.801,94
6. Autobusna stajališta i nadstrešnice
30.000,00
0,00
7. Adaptacija domova kulture, namješ.i oprema 100.000,00
124.156,62
8. Izgradnja poduzetničke zone
5.000,00
4.375,00
Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini ukupno je utrošeno
693.594,84 kuna.
Nakon Općine Sveti Juraj razmatranja Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području na Bregu za 2013. godinu, donijeta je
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je prijedlog
Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu
za 2013. godinu, te će istu objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 11.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI NA PODRUČJU
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
4. Održavanje i uređenje zgrada za redovito korištenje
plan 2013. u kn
izvršenje 2013. u kn
- Održavanje nerazvrstanih cesta i polj.putova
240.000,00
247.344,33
- Zimska služba
85.000,00
85.425,00
- Javna rasvjeta
47.000,00
46.801,94
- Održavanje groblja i mrtvačnice
80.000,00
84.531,96
- Održavanje i uređenje zgrada za redovito korištenje100.000,00
124.156,62
Za održavanje infrastrukture u 2013. godini ukupno je utrošeno 587.259,85 kuna.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2013. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je
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ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 1 glas „suzdržani“, prihvaćen je prijedlog
Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2013. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će
istu objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 12.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU
- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u 2013. godini utrošeno je za socijalni program
plan 2013. u kn
izvršenje 2013. u kn
1. Pomoć za podmirenje troškova
stanovanja (ogrjev)
40.000,00
38.950,00
2. Jednokratna novčana potpora za
novorođeno dijete
37.000,00
40.000,00
3. Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ
30.000,00
29.356,00
4. Stipendiranje učenika i studenata
175.000,00
176.000,00
5. Sufinanciranje troškova prehrane
17.000,00
17.270,00
6. Jednokratne novčane pomoći
62.000,00
86.437,60
7. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica
1.000.000,00
960.375,79
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Socijalnog Programa Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2013. godinu, donijeta je
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je prijedlog
Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Socijalnog Programa Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2013. godinu, te će istu objaviti u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
TOČKA 13.
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA
ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA
U OPĆINSKOM VIJEĆUOPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Ovom se Odlukom utvrđuje način i postupak
raspodjele i isplata sredstava u 2014. godini iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za
redovito financiranje političkih stranaka, članova predstavničkog tijela koji su izabrani za
vijećnike u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu.
Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog izabranog
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. Političkim strankama koje imaju vijećnike podzastupljenog
spola, pripada pravo na sredstva u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.
Za svakog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu, za 2014. godinu,
utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna.
Prema kriterijima ove Odluke političkim strankama raspoređuju se sredstva u iznosu od
15.300,00 kuna razmjerno broju njihovih članova u iznosima kako slijedi:
R. br.
01.

Stranka
SDP

Broj članova u Općinskom vijeću
3 člana
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Iznos u kunama
3.000,00

02.
03.
04.
05.
06.
07.

HNS
4 člana
4.300,00
HDZ
2 člana
2.000,00
HSU
2 člana
2.000,00
HSS
2 člana
2.000,00
MDS
1 član
1.000,00
HRVATSKI
1 član
1.000,00
LABURISTI
Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju se na račun političkih stranaka tromjesečno u
jednakim iznosima.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno sa 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o
raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka u općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu, te će istu objaviti
„Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 14.
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2013. DO 31.12.2013. GODINE
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – je opširno po mjesecima izvijestio nazočne o
radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja 2013. godine do 31. prosinca 2013.
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 što
su 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
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na
Bregu za razdoblje od 01.07.2013. do 31.12.2013. godine
TOČKA 15.
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU
PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – velik broj poslovnih subjekata kao i veći dio
opće populacije općine živi sa niskim prihodima. Općini je neophodan sveobuhvatan razvojni
plan koji je sastavni dio ovog izvješća. Plan je nazvan Projekt ukupnog razvoja za Općinu
(PUR). PUR je prvi sveobuhvatni razvojni plan koji je osmišljen od strane Općine i svih
njezinih aktera u suradnji (uglavnom putem predstavnika u općinskom partnerskom odboru).
PUR Općine produkt je stanovništva Općine. Plan sadrži direktne reference na nacionalne
razvojne prioritete i problematiku, ali je primarno orijentiran na dobrobit stanovnika i
poduzetnika Općine Sveti Juraj na Bregu.
PUR je zamišljen kao instrument koji će omogućiti Općini da strateškim i usklađenim
razvojnim planom nastupa prema različitim donatorima i investitorima, uključujući Vladu RH,
Županiju, Europsku Komisiju te niz drugih bilateralnih ili multilateralnih donatora.
Kratkoročno, cilj je PUR-a da omogući Općini efikasno i ekonomično pristupanje programima
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ministarstava Republike Hrvatske, predpristupnim fondovima Europske unije (CARDS
program, ISPA, SAPHARD, IPA...) te strukturnim fondovima EU.
PUR uključuje identifikaciju glavnih razvojnih prioriteta i bit će proveden uglavnom putem
projekata javnog sektora koji će omogućiti, potaknuti i zaštititi rast i razvoj privatnog i civilnog
sektora. Razvoj privatnog sektora stvorit će «bogatstvo» i nove vrijednosti. Razvoj civilnog
sektora izgradit će snažno i slobodno demokratsko društvo.
PUR će stvoriti poticajno i povoljno okružje prvenstveno kroz projekte fizičke, ekonomske i
socijalne infrastrukture koja je potrebna da bi se uklonile identificirane razvojne blokade u
Općini te da bi se omogućilo i potaknulo privatni sektor i civilno društvo na realizaciju
komercijalnih i socijalnih razvojnih mogućnosti i potencijala Općine. Primjeri potrebnih
infrastrukturnih projekata uključuju: širenje vodoopskrbne mreže, unapređenje sustava
gospodarenja otpadom, razvoj cestovne mreže, unapređenje i modernizacija sustava
obrazovanja, potporu mreži udruga te savjetodavnu potporu poduzetničkoj zajednici. Krajnji
cilj ovakvih projekata je razvoj temeljnih resursa Općine te izmjena strukture i baze koja će
dovesti do razvoja novog i vitalnog poduzetničkog modela Općine.
PUR će biti, barem tijekom prvih godina njegove provedbe, vođen od strane javnog sektora, a
fokusirat će se na davanje potpore privatnom sektoru u razvoju komercijalnih aktivnosti koje
povećavaju ukupno ekonomsko bogatstvo. Drugi fokus PUR-a bit će davanje potpore civilnom
društvu u razvoju participativne i slobodne demokracije i stvaranju sustava socijalne podrške
koji povećavaju ukupno društveno bogatstvo i dobrobit.
Dogovorena vizija razvoja do 2020. godine koncentrira se na smanjenje nezaposlenosti i
povećanje životnog standarda kroz poticanje ekonomskih aktivnosti baziranih na održivom
korištenju prirodnih resursa, tradiciji i među-sektorskom partnerstvu.
Svake se godine mora ažurirati, a nakon tri godine se mora detaljnije ažurirati tako da će se
stalno raditi po njemu.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“, 1 glas „protiv“ prihvaćen je prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Sveti Juraj na
Bregu, te će isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 16.
PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA
U 2013. GODINI ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – Sukladno Ustavu RH („Narodne novine“,
broj 85/10.) protupožarna zaštita predana je u nadležnost jedinica lokalne samouprave koje
organiziraju zaštitu od požara na svom području kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od
požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.), općim
aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse. Odgovorna osoba za
provođenje zaštite od požara na području Općine Sveti Juraj na Bregu je općinski načelnik.
Izradom Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te izradom Plana zaštite od
požara proizlazi da je JVP Grada Čakovca formirana kao središnja postrojba koja izvršava
intervencije (zaprima pozive, izlazi na intervencije, prenosi daljnje obavijesti).
Operativno preventivna djelovanja podrazumijevaju sve one aktivnosti koje dobrovoljna
društva (DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD Mali Mihaljevec, DVD Vučetinec, DVD
Zasadbreg) i profesionalna postrojba (JVP) moraju ispunjavati sukladno Zakonu o vatrogastvu,
Zakonu o zaštiti od požara, Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, Planu
zaštite od požara Općine Sveti Juraj na Bregu, Zakonu o udrugama (za DVD), Zakonu o
ustanovama (JVP) te ostalih pod zakonskih akata s ciljem da bi svoju operativnu spremnost
zadržali na nivou koji se propisuje.
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Tijekom žetvene sezone u 2013. godini provodile su se mjere zaštite od požara koje su se
sastojale od dežurstava, ophodnji i pregleda kombajna. U provođenju mjera zaštite od požara
bilo je uključeno svih 5 DVD-a Općine Sveti Juraj na Bregu.
STATISTIKA INTERVENCIJA JVP-a I DVD-a U 2013. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE
SVETI JURAJ NA BREGU
Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca zajedno sa DVD-ima su u razdoblju od
01.01.2013. do 31.12.2013. godine imali pozive za intervencije 27 puta za područje Općine
Sveti Juraj na Bregu.
Općina Sveti Juraj na Bregu: intervencije u 2013. godini po mjesecima i vrstama:
MJESEC
3.mjesec

4.mjesec

5.mjesec

7.mjesec

8.mjesec

9.mjesec

10.mjesec

BROJ I VRSTA
1 požar građevine
1 tehnička
intervencija
5 tehničkih
intervencija
2 ostale
1 tehnička
intervencija
2 tehničke
intervencije
1 ostala
1 požar otvorenog
prostora
1 tehnička
intervencija
3 ostale intervencije

1 požar otvorenog
prostora
1 tehnička
intervencija
1 požar građevine

KRATKI OPIS
- požar dimnjaka (Brezje)
- ispumpavanje vode iz podruma
(Okrugli Vrh)
- ispumpavanje vode - (Pleškovec i
Lopatinec)
a) osiguranje (Lopatinec) i
b) prijevoz vode (M.Mihaljevec)
- rušenje stabla drveta zbog opasnosti
(Lopatinec)
a) uklanjanje gnijezda stršljena
(Zasadbreg) i b) uklanjanje stabla
(M.Mihaljevec)
Prijevoz vode (M.Mihaljevec)
Požar trave - Zasadbreg

INTERVENIRALI
- zajedno DVD Brezje i JVP
- samo JVP

-ispumpavanje bunara (Brezje)

- DVD Čakovec

-2x uklanjanje stršljena
(Dragoslavec,Zasadbreg) i prezentacija
vozila (M.Mihaljevec)
Požar hrpe sijena (Frkanovec)

- samo JVP

11.mjesec

3 tehničke
intervencije

12.mjesec

1 ostalo intervencija

a) srušeno stablo (Pleškovec),
b) odron zemlje (M.Mihaljevec) i
c) ispumpavanje vode (Zasadbreg)
Prijevoz vode (Dragoslavec)

PVP

a) JVP i
b) DVD M.Mihaljevec
- samo JVP
- samo JVP

JVP i
DVD Zasadbreg
DVD Lopatinec

Požar drvene garaže (M.Mihaljevec)
Otvaranje stana (Brezje)

2.
mj

a) DVD Zasadbreg i
b) JVP
- samo JVP

Ispumpavanje vode (Lopatinec)

1 tehnička
intervencija
1 ostalo intervencija

1.
mj

- DVD Lopatinec

JVP i
DVD M.MIhaljevec
- samo JVP

Pokazna vježba (Lopatinec)

3.
mj

4.
mj

5.
mj

1

1

1

DVD

6.
mj

6

ZAJEDNO

1

Građevine

1

JVP i DVD Lopatinec,
Zasadbreg, Vučetinec i
M.Mihaljevec
a) JVP i DVD Lopatinec
b) JVP i DVD M.Mihaljevec
c) JVP i DVD Zasadbreg
DVD Zasadbreg

7.
mj

8.
mj

9.
mj

2

3

1

1

1

1

1

10.
mj

12.
mj

UKUPNO

1

10

1
2
1

Prometala

11.
mj

9
3

8
2
0
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Otvoreni P
Tehničke I

1

Ostale
UKUPNO

5

1

2
0

0

2

7

1

0

1

1

2

1

1

1

3

3

5

2
1

3

1
2

3

3

15
1

8

1

27

DVD-i s područja Općine Sveti Juraj na Bregu imali su ukupno 10 intervencija na području
Općine Sveti Juraj na Bregu.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izvješća o stanju zaštite
od požara u 2013. godini za Općinu Sveti Juraj na Bregu, te će se isto objaviti u
„Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 17.
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU FINSNCIJSKIH IZVJEŠĆA
DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA S PODRUČJA OPĆINE SVETI
JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – Vatrogasna zajednica Međimurske zajednice
vodi knjigovodstvo za sve DVD-e, sve prihode i rashode.
Obračun prihoda i rashoda od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine:
DVD BREZJE
1. prihodi
46.629,86 kn
2. rashodi
23.422,88 kn
Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)
23.203,98 kn
3. gotovina u blagajni
942,87 kn
4. novac na žiro-računu
20.518,23 kn
5. potraživanja
2.122,50 kn
DVD LOPATINEC
1. prihodi
74.228,60 kn
2. rashodi
38.919,58 kn
Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)
35.309,02 kn
3. gotovina u blagajni
96,71 kn
4. novac na žiro-računu
35.347,75 kn
5. obveze
135,44 kn
DVD MALI MIHALJEVEC
1. prihodi
126.988,22 kn
2. rashodi
79.978,81 kn
Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)
47.009,41 kn
3. gotovina u blagajni
5.543,03 kn
4. novac na žiro-računu
38.861,58 kn
5. obveze
645,20 kn
DVD VUČETINEC
1. prihodi
46.463,55 kn
2. rashodi
38.357,51 kn
Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)
8.106,04 kn
3. gotovina u blagajni
241,57 kn
4. novac na žiro-računu
8.316,55 kn
5. obveze
210,51 kn
DVD ZASADBREG
1. prihodi
111.126,83 kn
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2. rashodi
81.037,64 kn
Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)
30.089,19 kn
3. gotovina u blagajni
3.316,47 kn
4. novac na žiro-računu
29.742,72 kn
5. obveze
2.970,00 kn
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“ prihvaćen je prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Financijskog izvješća dobrovoljnih vatrogasnih društva Općine Sveti Juraj na
Bregu za 2013. godinu, te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske
županije“.
TOČKA 18.
PRIJEDLOG ODLUKE O PLANU, PROGRAMU I NAČINU
UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA O OPASNOSTIMA OD POŽARA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – ovom Odlukom određuje se donošenje i
sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim
postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u konkretnoj situaciji
upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.
Planom upoznavanja stanovništva se regulira način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo
o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i
radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.
Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i
osposobljava za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem
sustava i programa informativno promotivnog i obrazovnog djelovanja, te putem programa
osposobljavanja koje provode humanitarne organizacije i udruge koje se bave određenim
oblicima zaštite i spašavanja.
Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se osim redovitog školovanja u koje se
uvodi nastavni program vezan uz zaštitu od požara, stanovništvo Općine Sveti Juraj na Bregu
prije svega obavještava putem plakata i službenih glasila, te web stranice Općine Sveti Juraj na
Bregu o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara, kao i o postupanju u slučaju
nastanka požara.
Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u
kojem obliku održavati seminare, radionice i sl. u vezi zaštite od požara.
Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u
nastavnom programu djeca i mladež upoznaju s zaštitom od požara, te način na koji se to može
dopuniti (npr. izborna nastava).
Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije
stanovništva, a temeljem Procjene ugroženosti i odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti
kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od požara u vidu određivanja točno određenih
edukacija, njihova vremena i sadržaja.
Programom zaštite od požara se određuje koje informacije glede zaštite od požara će se
proslijediti stanovništvu putem web stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata, te
službenih glasila.
Stanovništvo Općine Sveti Juraj na Bregu će se upoznati s neposrednom opasnošću od požara
vatrogasnom sirenom na uobičajen način na koji se u Republici Hrvatskoj označava opasnost
od požara, za cijelo područje Općine Sveti Juraj na Bregu u slučaju požara.
Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara mogu se dati, u slučaju potrebe putem lokalnog
radija i drugih elektroničkih medija, kao i putem razglasa.
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Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o Planu,
programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara,
te će istu objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 19.
PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Plan gospodarenja otpadom za Općinu Sveti
Juraj na Bregu prihvaćen je 18. prosinca 2008. godine na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine
Sveti Juraj na Bregu, a Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom za Općinu Sveti Juraj na
Bregu prihvaćene su 03. travnja 2013. godine na 27. sjednici Općinskog vijeća.
Plan je prihvatilo Općinsko vijeće, a sukladno istom i članku 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13.), jedinica lokalne samouprave dostavlja
godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne samouprave do 31. ožujka tekuće godine
za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom dostavlja
se Ministarstvu zaštite okoliša i Agenciji za zaštitu okoliša do 31. svibnja tekuće godine za
prethodnu kalendarsku godinu.
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o
održivom gospodarenju otpadom, njime se utvrđuju mjere za sprečavanje ili smanjenje štetnog
djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količine otpada u nastanku
i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko
zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.
Skupljeni miješani komunalni otpad odvozi se na sljedeća odlagališta: odlagalište „Petrovačka
Dola“ Vukovar, odlagalište „Doroslov“ Donji Miholjac, odlagalište „Johovača“ Garešnica,
odlagalište „Gorjak“ Krapina te MBO pogon u Varaždinu odnosno „Održivi razvoj“ d.o.o.
Varaždin.
Primarna reciklaža se provodi:
1. Staklo putem kontejnera za staklo,
2. Papir, tetrapak, plastika, metal, staklo i tekstil putem spremnika zapremnine 240 l i
3. Lampioni s groblja putem kontejnera.
Biorazgradivi otpad se trenutno kompostira u domaćinstvima na području Općine Sveti Juraj na
Bregu.
Odvoz komunalnog i selektivnog otpada obavlja se sukladno koncesijskom
Ugovoru prilikom čega je u 2013. godini uspostavljeno prikupljanje i odvoz i selektivnog
odvoza (papir, tetrapak, plastika, metal, staklo i tekstil).
Skupljanje izdvojenog otpada (stakla i lampiona), provodi se po pozivu davatelja koncesije.
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje
(u proljeće i na jesen) na način da građani iznesu glomazni otpad ispred kuće te se prema
rasporedu otpad odvozi kamionima.
Tijekom 2013. godine organizirano je skupljanje i zbrinjavanje električnog i elektroničkog
otpada te auto guma. Sakupljeno je 2.685 kg elektroničkog i električnog otpada te 8.500 kg
guma.
Svake godine u suradnji s koncesionarom Mull-trans d.o.o. povodom Dana planeta Zemlje
provodi se zajedno sa građanima akcija čišćenja okoliša.
Provodi se edukacija stanovništva o obvezi odvojenog skupljanja komunalnog otpada dostavom
letaka svakom domaćinstvu, održana je edukacija u Domu kulture Jurice Muraia u Pleškovcu i
obavijesti putem službene internet stranice Općine Sveti Juraj na Bregu.
Sakupljeni otpad sa područja Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini:
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KLJUČNI BROJ
OTPADA
20 03 01
20 03 07
15 01 07
20 01 01
20 01 39
20 01 11

NAZIV OTPADA
miješani komunalni otpad
glomazni otpad
staklena ambalaža
papir i karton
plastika
tekstil

UKUPNO SAKUPLJENO
U 2013. GODINI (T)
661,07
34,28
8,04
33,5
53,15
1,21

Sukladno zakonskim odredbama koje se odnose na obvezu uključivanja u sustav prikupljanja i
odvoza komunalnog otpada poslane su opomene svim kućanstvima koja nisu uključena u
sustav organiziranog skupljanja, odvoza i odlaganja otpada. Nakon poslanih opomena tijekom
2013. godine zaduženo je novih 34 korisnika. Preostala kućanstva koja nisu reagirala na
opomenu dostavljena je ponovna opomena, zatim opomena prije pokretanja prekršajnog
postupka, zatim prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka te na kraju obavezni prekršajni
nalog. Tijekom 2013. godine u suradnji sa koncesionarom Mull-trans d.o.o. podijeljeno je oko
1.500 kanti za selektivni otpad.
Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez
ikakvih dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom moraju se sanirati i
zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu utvrđena su sljedeća divlja odlagališta: „Haruga“ –
Pleškovec i„Vražja jama“ – Mali Mihaljevec.
Navedena odlagališta se stalno saniraju te je postavljen znak zabrane odlaganja otpada,
ali još ponekad fizičke osobe odlažu svoj otpad tamo bez dozvole, međutim, skupljanjem,
odvozom i odlaganjem komunalnog otpada su divlja odlagališta uvelike sanirana te je smanjena
količina otpada na njima. Sanacija se provodi i putem komunalnog redara, koji šalje
upozorenja, određenim fizičkim osobama koje odlažu komunalni otpad na odlagališta bez
ikakvih dozvola.
Potrebno je uključiti sva domaćinstva u organizirano skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog
otpada te pojačati nadzor nad divljim odlagalištima. Komunalni redar redovito prati stanje na
divljim odlagalištima, a stanje se prati preko trećih osoba i pokreće prekršajni postupak protiv
počinitelja.
Općina Sveti Juraj na Bregu nije planirala sredstva za sanaciju divljih odlagališta u Proračunu
za 2013. i 2014. godinu zbog nedostatka financijskih sredstava, međutim, planira se sanacija
tijekom 2015. godine, kada se očekuje poboljšanje financijskog stanja Općine.
Početkom sanacije deponije i izgradnjom reciklažnog dvorišta, kvaliteta zbrinjavanja
komunalnog otpada zadovoljavati će propise, a i smanjit će se količine koje se odlažu na
odlagališta: odlagalište „Petrovačka Dola“ Vukovar, odlagalište „Doroslov“ Donji Miholjac,
odlagalište „Johovača“ Garešnica, odlagalište „Gorjak“ Krapina te MBO pogon u Varaždinu
odnosno „Održivi razvoj“ d.o.o. Varaždin.
U narednom razdoblju očekujemo intenzivnije aktivnosti oko zaštite okoliša i načina
zbrinjavanja otpada.
dzor nad divljim odlagalištima. Komunalni redar redovito prati stanje na divljim odlagalištima,
a stanje se prati preko trećih osoba, kada one prijave Općini Sveti Juraj na Bregu ili
komunalnom redaru neovlašteno odlaganje otpada. Komunalni redar šalje upozorenje s rokom
uklanjanja od 15 dana, a nakon toga slijedi prekršajni postupak.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
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ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu, te
će se isto objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 20.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE
U VUČETINCU (kat.čest.br. 7098, k.o. Lopatinec)
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu prodaje nekretninu
upisanu kod Općinskog suda u Čakovcu u z.k.uložak br. 470, k.o. V Brežni Kotar, zk.čest.br.
374 (identična kat.čest.br. 7098 k.o. Lopatinec) KUĆA VUČETINEC, GOSPODARSKA
ZGRADA VUČETINEC, DVORIŠTE VUČETINEC I LIVADA VUČETINEC, ukupne
površine 2780 m² .
Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 12.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti prema
srednjem tečaju € kod HNB na dan plaćanja (procijenjena vrijednost prema Elaboratu procjene
tržišne vrijednosti nekretnine izrađenog od „Međimurje – investa“ d.o.o., Ruđera Boškovića
16, 40000 Čakovec, iznosi 8.916 €).
Nekretnina će se prodati na osnovu javnog natječaja onom ponuditelju koji će za istu ponuditi
najvišu cijenu. Ukoliko pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će
imati onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović da u skladu s odredbama ove Odluke:
- imenuje povjerenstvo za provedbu postupka prodaje nekretnine u Vučetincu,
- definira opće i posebne uvjete javnog natječaja, uz uvrštavanje klauzule o mogućnosti
poništenja javnog natječaja bez obzira na razloge,
- raspiše i provede postupak javnog natječaja,
- zaključi kupoprodajni ugovor ili
- poništi javni natječaj u slučaju ne zaprimanja niti jedne ponude.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prodaji
nekretnine u Vučetincu (kat.čest.br. 7098, k.o. Lopatinec), te će se ista objaviti
u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 21.
INFORMACIJA O RADU UDRUGA
NA PODRUČJU OPČINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – sadržaj ove informacije je napravljen prema
izvještajima udruga koje su oni morali predati te je tako vidljivo što su oni radili i kamo su
trošili sredstva koje su dobili i kroz dotacije Općine sveti Juraj na Bregu. To će staviti na
internet stranice. Provedene aktivnosti u 2013. godine – Udruge općine Sveti Juraj na Bregu su
sastavni dio ovog zapisnika.
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TOČKA 22. - DOPUNA
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Prihvaća se prijedlog o dostavljanju materijala za općinsko vijeće u roku od pet radnih dana
prije vijeća. Za izmjenu poslovnika potrebno je održati sjednicu povjerenstva te kao točku
staviti na usvajanje Općinskom vijeću.
Dovršeno: 22:30 sati
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marijan Rodinger, v.r
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