REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Općinsko vijeće
Pleškovec 29
KLASA: 023-06/16-01/04
URBROJ: 2109/16-03-16-03
Pleškovec, 29. rujna 2016.
ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
održane u srijedu 29. rujna 2016. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Marijan Rodinger
pozivom KLASA: 023-06/16-01/03, URBROJ: 2109/16-03-16-1 od 1. srpnja 2016. godine.
SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: Marijan Rodinger, predsjednik, Anđelko Kovačić,
potpredsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Božidar Balog, Antun Guterman, Vesna
Krnjak, Dragutin Ladić, Miroslav Lisjak, bacc.admin.publ., Željko Medved, Stjepan
Perko, Stjepan Tomašić, Miroslav Turk, dipl.uč. i Dragica Vugrinec, ing.građ..
SJEDNICI NISU NAZOČILI: Danica Begović i Radovan Kutnjak – ispričali su se.
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI: Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., općinski načelnik,
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika, Dragutin Barlek, vijećnik Županijske
skupštine Međimurske županije, Karolina Karničnik, administrativni tajnik i Andreja
Šmitran predstavnica javnih medija.
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger pozdravio je sve prisutne i započeo voditi
sjednicu te predložio dnevni red iz saziva.
DNEVNI RED
1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…),
3. Usvajanje zapisnika s 22. 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
4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu za 2016. godinu i Obrazloženja uz polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu,
- predlagatelj je općinski načelnik
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predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016.
godinu i I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje od 2016. do
2018. godine
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine
Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
8. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Sveti Juraj na
Bregu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme
predžetvene i žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine
Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Općine Sveti Juraj na Bregu,
- 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 provedenoj inventuri Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2015. godinu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
12. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Sveti Juraj na Bregu.
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
-

O točkama 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10. i 11. Dnevnog reda i svim materijalima
pripremljenim za sjednicu; prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik načelnika i
povjerenstva.
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger dao je Dnevni red na glasovanje te je
jednoglasno, sa 13 glasova ”za„ isti usvojen.
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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
Željko Medved, vijećnik – ponukan je bio fotografijama koje je vidio na facebooku koje g.
Martinjaš objavio. U Frkanovcu su čišćenje obavili u četvrtom mjesecu ove godine i jedina su
udruga koja je čišćenje obavila a tom prilikom u otpadu našla dokumente s imenom i
prezimenom koji su bili proslijeđeni komunalnom redaru. Da li je što poduzeto po pitanju toga?
Na manifestaciji Udruge Frkanovčani bio je samo jedan vijećnik a manifestacija je bila
kandidirana na druge razine i bilo bi lijepo da ih više dođe. Mjesni odbor je odlučio da se
potpomogne novčanim sredstvima ali udruga nije primila ta sredstva, napomenuo je drugo su
sredstva što je tražila sama udruga.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – po svakoj prijava se postupa sukladno ovlastima
i mogućnostima komunalnog redara. Sjeća se da su u otpadu bili dokumenti s podacima.
Komunalni redar pokriva područje triju općina pa je to cca 100 km2 tako da nije u mogućnosti
pratiti sve, ali ne bi trebalo čekati na komunalnog redara nego već to može svatko drugi
prijaviti ako uoči da je otpad odbačen u šumi odnosno bilo gdje. Isto tako je i kod javne
rasvjete ako na svijetli koja od lampi može se jednostavno prijaviti u općini a ne treba zvati
„tužibabu“. Komunalni redar ne može pratiti 600 lampi, da li koja svijetli ili ne svijetli. Sve što
se prijavi pokuša se riješiti. Sredstva koja su trebala biti isplaćena prema odluci mjesnog
odbora nije znao da li su bila isplaćena ali će provjeriti. Sve što se dogovori se i izvrši.
Stjepan Perko, vijećnik – dogradnja vrtića u Lopatincu - kako se daleko došlo s tim jer sa
dogradnjom trebalo početi. Ovih dana su imali sastanak mjesnog odbora gotovo da i nisu imali
gdje imati jer su sve prostorije zauzete, odnosno koriste ih Stolni tenis Lopatinec, Udruga Sport
za sve i djeca vrtića. Svi rekviziti se ostavljaju u dvorani i jer se nemaju kud staviti. Želio bi
znati kad će se početi s dogradnjom, ili je to obećanje bilo i ostalo, međutim od obećanja ništa.
S obzirom da nije raspisani natječaj za javnu rasvjetu za sad nigdje, da li se sad ne bude javna
rasvjeta dopunjavala iako su u planu mjesnog odbora već dvije tri godine za redom tražili a
ništa se po tome nije poduzelo.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – postoji dvorana i pored je prostorija gdje je
kuhinja u kojoj je mogućnost održati sastanak s pet ljudi osim ako je zauzeto. Može se sastanak
održati i u sobi za sastanke u zgradi općine. Projekt vrtića - za njega bi se unutar tjedan dva
mogla dobiti građevinska dozvola za koju je tražena izmjena i dopuna. Dogradnja vrtića
odnosno društvenog doma koji u potpunosti treba obnoviti i to cijelu zgradu sa svim
instalacijama. Krovište je vrlo loše, energetska učinkovitost na zgradi je na nuli. Sve bi to
koštalo oko 3,5 milijuna kuna i u to se ne može ići usput, jer bi se onda to radilo desetak
godina. To znači da to možemo prijaviti na mjeru 7.4, a kad bude raspisana jer je u tijeku
formiranje nove vlade te se ne zna kad će se raspisati novi natječaj. Popuna javne rasvjete,
investira se koliko se ima sredstava, u ovom trenutku se investira u kanalizaciju te se ne može
sve odjedanput.
Stjepan Tomašić, vijećnik – bio je na sprovodu na kojem je bilo negodovanje zbog kolica na
kojima se vozi cvijeće. Ljudi su bili uvrijeđeni jer su vidjeli svoj vijenac koji se našao ispod
drugog, a oni su ga platili odnosno kako se njim neprimjereno postupa.
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Predložio je da se nabave još jedna kolica kako bi bilo riješeno to pitanje te da cvijeće ne bi
bilo posloženo kao drva.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – najmanji je problem da se pribave još jedna
kolica i lijepo je to da neko to sugerira te će se to i riješiti. Uvijek ljudi primjećuju gdje je nešto
bolje, u Čakovcu je ovako u Varaždinu je onako. Naknada za održavanje groblja je drugačija
nego za naše groblje. Što znači da je kod nas naknada 35,00 odnosno 70,00 kuna godišnje dok
je u Čakovcu tromjesečno 100,00 kuna te se ne može uspoređivati standard Čakovca i Svetog
Jurja. Da se ide u povećanje naknade za 50% nastalo bi sto problema zašto se ide u povećanje
odnosno negodovanje za što sad opet općini trebaju sredstva. Nije problem kolica se mogu
nabaviti.
Božidar Balog, vijećnik – da li se misli asfaltirati put u tzv. Črnom selu u Dragoslavcu još ove
godine odnosno kada se bude? Tamo gdje se napravila rekonstrukcija električne mreže na
županijskoj cesti da li će se postaviti lampe javne rasvjete? To je kod Miljančići prema Paniću
odnosno prema Dragoslavec Bregu.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – po prijedlogu točke dnevnog reda za kreditno
zaduženje za sanaciju nerazvrstanih cesta te je upravo i tu planirano da bi se iz toga moglo uzeti
i napraviti kritične točke kao što je tzv. Črno selo kojeg treba riješiti jer je to na granici sa
Općinom Štrigova te će radove izvršiti svaka općina pola. Prema raspoloživim sredstvima
pokušava se nešto raditi ali u dijelovima gdje se radi aglomeracija neće se puno raditi. U
naseljima gdje ne ide, za sada aglomeracija, tu će se moći izdvojiti više sredstava. Za sada nije
mogao obećati ali će se pokušati ako bude išlo. Ne želi se dovesti u situaciju da se izvođaču ne
bi moglo platiti.
Vesna Krnjak, vijećnica – postavila je pitanje vezano uz udruge - da li bi se mogla napraviti
zajednička fiskalna blagajna za udruge kako bi se lakše moglo raditi, odnosno prema
propisima. Ne želi da bi bilo kakvih posljedica, a ima se volje raditi. Mještani se raspituju da li
se može Općina Sveti Juraj na Bregu i Osnovna škola I.G.Kovčića Sveti Juraj na Bregu
dogovoriti oko jedno smjenske nastave i u koliko se godina to može očekivati?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – fiskalna blagajna nije nikakav problem, ali što se
tiče certifikata svaka udruga mora imati svoj. Da bi udruga to imala prvo mora biti registrirana
da obavlja komercijalnu djelatnost i puno druge dokumentacije odnosno uvjeta. Udruga
Međimurske roke ima fiskalnu blagajnu i radi na taj način ali ima niz radnji kao npr. vođenje
skladišta zapravo je to gotovo isto kao i firma. Za sada još udruge ne funkcioniraju prema
propisima jer se previše to zakompliciralo. Kroz neko vrijeme, moći će se naći model kako
postupati.
Broj djece u vrtićima je svake godine gotovo isti ili se malo poveća. Jedno smjenska nastava je
prioritet u idućih godinu dvije ali se tu pojavljuje i pitanje školske reforme - da li će se ići na
devetogodišnju osnovno školsko obrazovanje. Trebalo bi, doduše prenamijeniti neke prostorije
ali ako bi došlo do reforme tad bi opet škola bila premala. Dogovarao se projektantom da proba
vidjeti što se u zgradi škole može sad prenamijeniti odnosno osposobiti za jedno smjensku
nastavu ili ako bi još bila dodatna dva razreda plus, što bi u tom slučaju trebalo napraviti? Vrlo
vjerojatno na ovoj postojećoj dogradnji škole bi trebalo diči još jedan kat, što i ne bi bio tako
veliki problem jer se krovište može dići i iskoristiti. Želio bi i on da djeca iduću školsku godinu
krenu u jedno smjensku nastavu.
Dragica Vugrinec, vijećnica – kad će biti vraćeni znak koji je uzela udruga Forestland kod
parkirališta na groblju i kad će biti postavljene međe ispod groblja gdje je bila sanacija klizišta?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – znak će se vratiti ako nije vraćen. Svi iskopi koji
su bili predviđeni na klizištu na groblju su napravljeni, od čega se gotovo ¾ radilo na
privatnom posjedu.
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Sanacija klizišta nije gotova ali je dosad napravljen najveći dio posla te će se tako isušiti taj dio
te bi samim time bilo zaustavljeno daljnje klizanje terena. Nada se da je to tako u protivnom bi
bilo jako loše. Biti će riješeno.
Milan Zanjko, vijećnik – parcela je zapuštena i raslinje veliko oko dva metra na privatnoj
parceli. Na upozorenje da se počisti se vlasnik oglušio. Na sve to navozio je gnoj od
peradarnika i uginule piceke što je samo potanjurao, smrad se širio te smatra da je to nemoguće
što radi. Da li je u planu asfaltiranje puta prema Močvari?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – poznato mu je da je komunalni redar izašao na
teren i da je vlasnik nakon toga zmalčirao. Dozvoljeno je dovesti gnojivo s farme na polje ali ga
u roku od 24 sata treba zaorati. Sada imamo registar cesta po kojem možemo vidjeti koliko gdje
ima objekata te se prema tome određuje da li će se neki put asfaltirati ili ne. Ako bi se to
asfaltiralo to je cca 600 m2 i to je investicija od cca 120.000,00 kuna. Taj put vodi prema jednoj
kući. Prioritet je da se asfaltira gdje ima više kuća.
TOČKA 3.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Po istome nije bilo nikakvih prijedloga, ni primjedbi te je donijeta
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćeni je zapisnik sa 21. sjednice
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
TOČKA 4.
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2016. GODINU I
OBRAZLOŽENJA UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2016. GODINU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016.
godinu planiran je u iznosu od 12.565.300,00 kuna. Prihodi Proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine ostvareni su u iznosu od 3.493.791,57
kuna. Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su
2.671.690,48 kuna. Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i
izdataka daje višak prihoda.
Ostvareni prihodi i primici
3.493.791,57 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
2.671.690,48 kn
Višak prihoda
822.101,09 kn
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2016. godine iznosilo je 84.872,06 kuna,
a na dan 30.06.2016. godine 277.963,84 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 izvršena je u iznosu od
981.973,56 kuna. Općina Sveti Juraj na Bregu nije davala zajmove u 2016. godini.
Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 1.356.606,00 kuna, a odnose se
na:
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OPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA
potraživanje za porez
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
428.769,00
24.041,00
88.621,00
74.572,00
499.898,00
180.545,00
60.160,00
1.356.606,00

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 3.260.790,08
kuna, a odnosi se na:
OPIS NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH
IZNOS U
OBVEZA
KUNAMA
primljeni zajam za dogradnju osnovne škole
2.172.310,10
obveze prema dobavljačima
1.088.479,98
3.260.790,08
UKUPNO
Posebni dio polugodišnjeg izvještaja Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.siječnja do
30. lipnja 2016. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava
po osobnim i posebnim namjenama.
Općinski načelnik je prolazio kroz stavke i obrazlagao pojedine stavke detaljnije.
U raspravi su sudjelovali Željko Medved i Dragica Vugrinec.
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćeni je prijedlog Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016.
godinu i Obrazloženja uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu te će se isti objaviti u „Službenom
glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 5.
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA
BREGU ZA 2016. GODINU I I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH
PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – I. Izmjene napravljene su na temelju dosadašnjeg
izvršenja Proračuna i predviđenog godišnjeg plana Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za
2016. godinu. Pojedine stavke je opširnije obrazložio, kako bi bilo što jasnije.
U raspravi su sudjelovao Stjepan Perko.
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog I. izmjena i dopuna
Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu i I. izmjena i dopuna
Plana razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine te će se iste
objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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TOČKA 6.
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2016. GODINU

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu („Službeni glasnik
Međimurske županije“, broj 17/15.) članak 2. mijenja se u stavci 42131 i glasi:
42131

Ceste i pješačkobiciklistička staza
UKUPNO

400.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.550.000,00

7.150.000,00

+1.000.000,00

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 7.150.000,00 kuna.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog I. izmjena i dopuna
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu te će se ista objaviti u „Službenom
glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 7.
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016. GODINE
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na temelju članka 35b. 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.) sastavljeno je Izvješće o radu Općinskog načelnika
Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine koje je opširno
po mjesecima izvijestio nazočne o svome radu za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 30.
lipnja 2016. 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.
U raspravi je sudjelovao Željko Medved.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na
Bregu za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine te će se ista objaviti u
„Službenom glasniku Međimurske županije“.
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TOČKA 8.
PRIJEDLOG ODLUKE O DUGOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog je da se Općina Sveti Juraj na Bregu
dugoročno kreditno zaduži za iznos glavnice od 1.000.000,00 kuna kod poslovne banke
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., na rok otplate od 5 godina (60 mjeseci), pod slijedećim
uvjetima: fiksna kamatna marža 3,00 %, ukupna kamatna stopa 3,00 %, naknada 0,60% i
efektivna kamatna stopa 3,35 %.
Kreditna sredstva koristit će se za sanaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Juraj
na Bregu nakon izvođenja kanalizacije sukladno Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu.
Sredstva za povrat kredita osigurana su u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016.
godinu.
Poslovna banka odabrana je kao najpovoljnija u provedenom bagatelnom postupku nabave
sukladno Odluci o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA:406-01/14-01/02;
URBROJ:2109/16-01-14-1 od 17. veljače 2014. godine.
Ovlašćuje se Anđelko Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu da sukladno Zakonu
o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike
Hrvatske na zaduženje, zaključi Ugovor o dugoročnom zaduženju o tome obavijesti Općinsko
vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o dugoročnom
kreditnom zaduženju Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u
„Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 9.
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA U VRIJEME PREDŽETVENE I
ŽETVENE SEZONE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA S
PODRUČJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2016. GODINU
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika - na temelju točke II. podtočke 9. Plana
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj
sezoni u 2016. godini za Općinu Sveti Juraj na Bregu izrađeno je Izvješće o provedenim
aktivnostima u vrijeme predžetvene i žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s
područja Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu. Prijedlog Zaključka o Izvješće o
provedenim aktivnostima u vrijeme predžetvene i žetvene sezone za: DVD Brezje, DVD
Lopatinec, DVD Mali Mihaljevec, DVD Vučetinec i DVD Zasadbreg za 2016. godinu.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme predžetvene i
žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2016. godinu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
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TOČKA 10.
PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlogom ove Odluke određuju se
koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Sveti Juraj na Bregu.
Određuju se koeficijenti za obračun plaće za rad:
R.Br.
RADNO MJESTO
KOEFICIJENT
01.
Radna mjesta službenika
01-1.
Pročelnik
2,00
01-2.
Referent – upravni referent
1,60
01-3.
Referent – administrativni tajnik
1,50
01-4.
Referent – računovodstveni referent
1,50
01-5.
Referent – za opće poslove i EU fondove
1,04
01-6.
Referent – komunalni redar
1,37
02.
Radna mjesta namještenika
02-1.
Pomoćni radnik – komunalni radnik
1,03
02-2.
Spremač
1,00
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Općine Sveti Juraj na Bregu KLASA:120-02/16-01/01;
URBROJ:2109/16-03-16-1 od 08. srpnja 2016. godine.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Sveti Juraj
na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 11.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
PROVEDENOJ INVENTURI OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Povjerenstvo za identifikaciju, procjenu i popis
općinske imovine sa predsjednikom Stjepanom Tomašić provelo je inventuru – popis imovine,
obveza i potraživanja.
Inventurom je obuhvaćeno sljedeće:
1.

POPIS KAPITALNE IMOVINE:
- zgrada Mrtvačnice na općinskom groblju u Pleškovcu
- spremište za smeće na općinskom groblju u Pleškovcu
- spomenik braniteljima
- poslovni prostor
- OŠ I.G. Kovačić i dvorana Pleškovec
- stari župni dvor
- ceste
- cesta 4880 m
- Dom kulture – Pleškovec – 315,8 m2
- Zemljište Pleškovec 2556 m2(od Marije Medved)
- Zemljište Pleškovec (530 m2)
- Zemljište Pleškovec 762 m2 (od Premuš, Korenić)
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- pješačko biciklistička staza – 2500 m
- pješačko biciklistička staza – 4500 m
- zemljište kod škole 2.232 m2
- zemljište Pleškovec -725 m2
- javna rasvjeta – Pleškovec – 63 kom
- zemljište Društveni dom Zasadbreg
- Društveni dom Zasadbreg
- nogometno i dječje igralište sa pratećim objektima u
Zasadbregu
- prometnica Fadan u Zasadbregu
- kuća u Fadanu – Zasadbreg
- autobusno stajalište Zasadbreg
- sanitarne prostorije igralište Zasadbreg
- zemljište Zasadbreg (od Habijan)
- zemljište Zasadbreg (od Juršić)
- kapelica Zasadbreg
- javna rasvjeta Zasadbreg 82 kom
- lokalna cesta 7,8 km – Zasadbreg, županijska 2 km
- DVD Vučetinec
- zemljište – igralište Vučetinec
- cesta Vučetinec – 4340 m
- dječje igralište – Vučetinec
- igralište Rogoznica
- kuća Vučetinec
- zemljište Rogoznica 9151 m2
- javna rasvjeta – Vučetinec 69 kom
- cesta Turk – 9 mikrolokacija
- parkiralište Frkanovec 3800 m
- cesta Frkanovec
- zgrada Doma kulture Frkanovec
- zemljište Dom – Frkanovec
- dječje igralište Frkanovec
- javna rasvjeta Frkanovec - 32
- Dom mladeži Lopatinec
- zemljište – Dom mladeži Lopatinec
- ceste Lopatinec 4000 m
- dječje igralište Lopatinec
- drvena kućica Lopatinec
- autobusna nadstrešnica – Lopatinec
- igralište Lopatinec
- Poljska ulica Lopatinec
- zemljište Lopatinec – 2556 m2
- javna rasvjeta Lopatinec – 69 kom
- cesta Dragoslavec – 4900 m
- stara škola Dragoslavec
- sanitarni čvor
- dječje igralište – Dragoslavec
- javna rasvjeta – Dragoslavec 52 kom
- društveni dom Okrugli Vrh
- cesta asfaltirana 3000 m
- zemljište Močvara
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- dječje igralište - Okrugli Vrh
- nadstrešnica – Okrugli Vrh
- javna rasvjeta- Okrugli Vrh 30 kom
-autobusno stajalište – Okrugli Vrh
- zemljište stara škola – 5.541 m2 Brezje
- stara škola u Brezju – 319 m2
- cesta u Brezju 2012 m
- poduzetnička zona u Brezju
- nogometno igralište u Brezju
- dječje igralište u Brezju
- parkiralište ispred vrtića u Brezju
- dječji vrtić Brezje
- izgradnja DVD Brezje
- javna rasvjeta – Brezje
- stambena zona Brezje
- Društveni dom Mali Mihaljevec
- zemljište kod Društvenog doma i nogometno igralište
- cesta 1144 m – Mali Mihaljevec
- dječje igralište Mali Mihaljevec
- igralište za bočanje i odbojku Mali Mihaljevec
- kanalizacija Mali Mihaljevec
- javna rasvjeta Mali Mihaljevec – 32 kom
- građevinsko zemljište kapelica 1336 m2

2.

STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2015.

6.306.464,50 kn

3.

1.464.679,10 kn

4.

STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2015.
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI NA DAN
31.12.2015.

5.

STANJE NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 31.12.2015.

6.

VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE

14.947.100,00 kn
84.872,06 kn
29.082.396,45 kn

U raspravi su sudjelovali Turk Miroslav, Ladić Dragutin i Stjepan Perko.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o provedenoj inventuri Općine Sveti Juraj na Bregu za
2015. godinu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 12.
PRIJEDLOG ODLUKE O USPOSTAVI REGISTRA IMOVINE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/13), Uredbe o registru
državne imovine („Narodne novine“, broj 55/11)potrebno je donijeti Odluku o uspostavi
registra imovine Općine Sveti Juraj na Bregu kojom se propisuje način uspostave, sadržaj,
oblik i način vođenja Registra imovine Općine Sveti Juraj na Bregu.
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Registar je popis imovine u obliku nekretnina i poslovnih udjela u trgovačkim društvima čiji je
imatelj, odnosno vlasnik/suvlasnik Općina Sveti Juraj na Bregu. Podaci iz Registra ne
predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak.
Registar uspostavlja Općinsko vijeće Sveti Juraj na Bregu, a vodi ga Jedinstveni upravni odjel
Općine Sveti Juraj na Bregu.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu i općinski načelnik Općine Sveti Juraj na
Bregu ovlašteni su tražiti i koristiti podatke o imovini Općine Sveti Juraj na Bregu iz evidencije
nadležnog suda za područje Općine Sveti Juraj na Bregu (zemljišno knjižni odjel), tijela
državne uprave, nadležnog područnog ureda za katastar, kao i drugih javnih evidencija radi
uspostave Registra.
Registar se javno objavljuje na internetskim stranicama Općine Sveti Juraj na Bregu.
Registar se vodi u elektroničkom obliku koji služi za objavu na internetskoj stranici Općine
Sveti Juraj na Bregu i na papirnatom mediju za pismohranu Općine Sveti Juraj na Bregu.
Registar se sastoji od popisa nekretnina i popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima.
Popis nekretnina sastoji se od popisa: građevinskog zemljišta i građevina, poljoprivrednog
zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, vodnog dobra, stambenih prostora, poslovnih prostora,
nerazvrstanih cesta i drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina.
Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički
vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Općina Sveti Juraj na Bregu, a osobito: broj
zemljišnoknjižne čestice nekretnine, broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina
upisana, te broj poduloška ako postoji, naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna
čestica nalazi, površinu zemljišnoknjižne čestice, kulturu zemljišnoknjižne čestice, vrstu
vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo ili
vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva, drugi
suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva, titulara
vlasništva, podatke o teretima na nekretnini, podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano
za nekretninu, broj posjedovnog lista, broj katastarske čestice iz posjedovnog lista, naziv
katastarske općine iz posjedovnog lista, površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista,
nositelja prava i udio, broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu, adresu
katastarske čestice, prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan, korisnika
nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine, vrijednost nekretnine i druge podatke.
U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik Općina
Sveti Juraj na Bregu.
Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je
suvlasnik Općina Sveti Juraj na Bregu, a osobito: naziv i sjedište trgovačkog društva, OIB
trgovačkog društva, temeljni kapital trgovačkog društva, broj poslovnih udjela Općine Sveti
Juraj na Bregu u temeljnom kapitalu trgovačkog društva čiji je suvlasnik Općina Sveti Juraj na
Bregu, nominalnu vrijednost poslovnih udjela, podatke o teretima na poslovnim udjelima
Općine Sveti Juraj na Bregu, podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za te poslovne
udjele i druge podatke.
JUO Općine Sveti Juraj na Bregu dužan je na dan donošenja Izvješća o izvršenju proračuna
Općine Sveti Juraj na Bregu za prethodnu godinu izvijestiti Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj
na Bregu o nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu koje koristi Općina Sveti
Juraj na Bregu, kao i o svim drugim nekretninama koje se koriste na temelju ugovora o zakupu,
ugovora o najmu ili ugovora o korištenju. Sve podatke o promjenama u stjecanju, otuđenju i
raspolaganju nekretninama kao i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima tijekom
kalendarske godine, JUO Općine Sveti Juraj na Bregu dužan je ažurirati u Registru najkasnije
do 31.12. tekuće godine.
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JUO Općine Sveti Juraj na Bregu će nakon stupanja na snagu ove Odluke započeti izradu
Registra. Registar će biti ustrojen najkasnije do 30. lipnja 2017. godine. Nakon provjere svih
podataka unesenih u Registar, isti će se objaviti na internetskoj stranici Općine Sveti Juraj na
Bregu.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova ”za„ prihvaćen je prijedlog Odluke o uspostavi
Registra imovine Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti „Službenom
glasniku Međimurske županije“.
Dovršeno: 21:00 sat
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marijan Rodinger, v.r
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