REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Općinsko vijeće
Pleškovec 29
KLASA: 023-06/18-01/03
URBROJ: 2109/16-03-18-03
Pleškovec, 28. lipnja 2018.
ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
održane u četvrtak 28. lipnja 2018. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko
Kovačić pozivom KLASA:023-06/18-01/02, URBROJ:2109/16-03-18-1 od 21. lipnja
2018. godine.
SJEDNICI SU NAZOČILI:
Anđelko Kovačić, Marijan Rodinger, Božidar Balog, Antun Guterman, Nikola Horvat,
bacc. ing.comp., Zlatko Korunić, Dragutin Ladić, Lidija Lepen, Željko Medved, Anđela
Novak, Miroslav Turk, dipl.uč., Dragica Vugrinec, ing.građ. i Kristijan Zelić.
SJEDNICI NISU NAZOČILI:
Ivanka Korunić, Damir Kovačić, dipl. ing. – ispričali su se.
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI:
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., načelnik, Damir Novak, zamjenik načelnika,
Karolina Karničnik i Petra Novak, dipl.ing.agr., referenti Općine Sveti Juraj na Bregu i
Sanja Heric i Marijan Belčić, predstavnici javnih medija.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić 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 6. 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
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4. Prijedlog izvršenja Plana razvojnih programa za 2017. godinu
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
5. Prijedlog Odluke o maksimalnim površinama poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države koje se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj
osobi
predlagatelj je općinski načelnik
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Sveti Juraj na Bregu i Prijedlog
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općinu Sveti Juraj na Bregu
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
7. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerazvrstanih cesta 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
8. Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće za rad
načelnika i zamjenika načelnika 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 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini
Sveti Juraj na Bregu
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predložio je dopuno Dnevnog reda s
točkama:
10. Prijedlog Odluke o naknadama
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje boravka u dječjim
vrtićima i jaslicama
- 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. i 11. Dnevnog reda i svim materijalima
pripremljenim za sjednicu; prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik načelnika
i povjerenstva.
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Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić dao je
Dnevni red uz dopunu na glasovanje te je jednoglasno sa 13 glasova ”za„ isti usvojen.
TOČKA 1.
UTVRĐIVANJE KVORUMA
Anđelko Kovačić, 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
Dragica Vugrinec, vijećnica – između materijala na stolu se nalazi Odluka o
naknadama u kojoj piŠe da je predsjedniku Uprave groblja naknada 150,00 kuna,
članovima 120,00 kuna po sjednici te ju je zanimalo koliko se puta Uprava groblja
sastala i što su donijeli zaključak. Groblje nije uređeno odnosno misli da je
najneuređenije. Obilazi i druga groblja. Svaki je dan na groblju i nema nikakvih
promjena.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nije to toliko priča od Uprave groblja
nego i same općinske uprave. Razgovaralo se sa Upravom groblja o planovima.
Uređenje je vezano na jednog radnika – grobara i prevelika je površina da sve može
sam napraviti. Dosad su pomogli uređivati radnici u javnom radu. Oni su odobreni tek
prošli tjedan. Što se tiče klizišta ono je stalo i nema novih pomaka. Utvrđeno je da je
klizište stalo te će se tokom ljeta posložiti staze. Odvodnja površinskih voda je druga
faza saniranja klizišta. Nakon toga će se uređivati hortikultura i ostalo uređenje.
Planirano je u slijedećih mjesec dana kupiti rasHladnu komoru za tri lijesa. Unutar
mjesec dana značajno će se poboljšati stanje a i kroz samo ljeto. Bilo je važnije da se
prvo zaustavi klizište odnosno stabilizira.
Kristijan Zelić, vijećnik – ponovno je postavio pitanje da li se napravilo što oko
autobusnih stajališta s obzirom da je planirano 50 tisuća kuna i da li ima nekog
pomaka kako bi do početka školske godine bila postavljena autobusna stajališta te da
bi se putnici mogli skloniti.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u dogovoru sa ŽUC-om i Hrvatskim
cestama stajališta koja su legalna na njih se mogu staviti kućice i na spisku ih ima
negdje oko 20-tak od kojih ih polovica zadovoljava formu koju zakon traži. Budu se
postavila. Državna cesta ide u cijeloj dionici od Šenkovca do Štrigove u rekonstrukciju.
Do kraja godine će Hrvatske ceste napraviti projekt rekonstrukcije te će ona stajališta
koja se mogu postaviti biti postavljena.
Željko Medved, vijećnik – zašto nema nikakvog izvješća za civilna društva jer je bilo
obećano da će biti točka dnevnog reda na jednoj od slijedećih sjednica vijeća. Isto
tako je bilo rečeno da će komunalni redar dati izvješće. Pregledavši stranice Općine
Sveti Juraj na Bregu nije nigdje pronašao kontakt osobe imenovane za zaštitu osobnih
podataka odnosno GDPR-a. Da li je napravljeno po tome ili nije još ništa, odnosno
gdje je kontakt zadužene osobe?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – obećano je bilo izvješće što se može
dati vijećnicima. Sve udruge su svoje ugovore ispunile osim Udruge žena Lopatinec i
morale su vratiti novac u općinski proračun. Sredstva koja su isplaćena su i
opravdana. Vijećnici odmah dobiti izvješća na stol. U ovom trenutku je mišljenja da
90% javnih službi ne zna što napraviti oko zaštite osobnih podataka.
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Pribavljeni je program od tvrtke Konplast za evidenciju za GDPR-a. Službenik za
informiranje je ujedno i službenik za zaštitu podatak, a to je Danijela Turk. Sve što se
odnosi na podatke koji se koriste za vođenje komunalne naknade, komunalnog
doprinosa, groblja i drugog što je propisano zakonom nije potrebno tražiti privole za
korištenje osobnih podataka osoba. Za sve ostale radnje se od osoba traži da potpišu
privole za korištenje njihovih podataka isključivo u tu svrhu kao što je na primjer
zahtjev za naknadu za novorođeno dijete, zahtjev za ukop, zahtjev za jednokratnu
potporu, stipendisti i dr.
Željko Medved, vijećnik – rekao je da to ne može biti službenik jer je u sukobu
interesa a trebao bi dati informacije u roku od 72 sata. Nema kontakta osobe i nema
se kome obratiti.
Marijan Rodinger, vijećnik – jedina županijska cesta u Zasadbregu je cesta koja nije
asfaltirana. Sad se radila kanalizacija i opet nije obuhvaćena u asfaltiranju. Već se
jako dugo obećava da će se asfaltirati. Već deset godina. Malo su je proširili i
poravnali ali nije asfaltirana. Kakav je odgovor od METSS-a za adaptaciju trgovine u
Zasadbregu, što isto tako traje predugo.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – cesta je u daleko boljem stanju nego je
bila prije. Proširena je i poravnana. Pokušava se sa ŽUC-om dogovoriti da se taj
problem riješi. Vanjska cesta i kanalizacija nemaju nikakvu zajedničku vezu jer tim
područjem ne prolazi kanalizacija te se ta cesta nije mogla obuhvatiti. Prioritet u
Zasadbregu je bila kanalizacija i sanacija prometnica nakon toga. Informacija iz
METSS-a je da je u postupku projektiranje za adaptaciju objekata u Zasadbregu i
Malom Mihaljevcu i da budu do kraja, godine radove izvršili kako bi objekti dobro
izgledali. Trgovina će se povećati jer će se dio skladišnog prostora pretvoriti u prodajni
prostor.
Anđelko Kovačić, predsjednik Općinskog vijeća – samo se nadovezao, na
navedenu cestu da je stvarno u lošem stanju i ne preporuča se voziti s malo boljim
vozilom, pogotovo nakon ovih par zadnjih jakih kiša.
Antun Guterman, vijećnik – cesta koja ide za tzv. Črno selo, kiša je sve odnijela. Bio
je navoženi mljeveni asfalt a sad je voda odnijela sve. Drugi dio ceste koji je na
području Općine Štrigove tamo je sve posjećeno tako da se može normalno proći a na
našem dijelu je sve zaraslo u tunel. Još ga je zanimalo vezano uz asfaltiranje kod
Doma kulture u Dragoslavcu.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kupljeno je četrdeset kamiona
drobljenog asfalta koji se postepeno dovozi i to u Pleškovec i Zasadbreg a dio će se
razvoziti po ostalim nerazvrstanim cestama. Posjeći će se grane kako bi se rasčistilo.
Ima više lokacija koje bi trebalo asfaltirat. Trenutno je tvrtka Tegra na drugim
poslovima i ima nedostatak radnika te neki strojevi stoje. Mora se pronaći tko to može
napraviti, nije problem asfaltirati nego pripremiti za asfaltiranje. To će se napraviti.
Zlatko Korunić, vijećnik – u Društvenom domu u Zasadbregu prokišnjava jedna
prostorija koju bi trebalo sanirati i kad se bude to napravilo?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – početkom tjedna bude došao projektant
da se vidi ako će se moći raditi po postojećem projektu ili će biti potrebno izraditi novi
projekt. Kroz ljeto će se to riješiti da se spriječi daljnja šteta na objektu.
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TOČKA 3.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Po istome nije bilo nikakvih prijedloga ali je bilo primjedbi.
Dragica Vugrinec, vijećnica – u zapisniku u točki 18. Prijedlog odluke o izradi II.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu treba dodati
tko će iste izrađivati, a to će biti Urbia d.o.o. Čakovec jer je to vrlo važno.
Nakon primjedbi donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćeni je zapisnik sa 6. sjednice
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
TOČKA 4.
PRIJEDLOG IZVRŠENJA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
ZA 2017. GODINU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – plan razvojnih programa za 2017.
godinu bio je donesen i prema mogućnosti i djelomično realiziran te se daje prijedlog
izvršenja Plana razvojnih programa za 2017. godinu:
Poz.

Kont
o

02
42
42
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
03
42
42
42
45
45
45
45

42
42

INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ

Plan za 2017.

Komunalno gospodarstvo
Ceste i pješačko-biciklističke staze
Autobusna stajališta i nadstrešnica
Građevinsko zemljište
Eko vrt
Izgradnja Poduzetničke zone
Izgradnja stambene zone u Brezju
Reciklažno dvorište
Oprema za mrtvačnicu
Sanacija klizišta na općinskom groblju
Turistička infrastruktura
Izgradnja sustava odvodnje - kanalizacije
Energetski i komunikacijski vodovi
Društvene djelatnosti
Zgrade znanstvenih i obrazovnih
institucija škola
Zgrade vrtića – Dom mladeži Lopatinec
Namještaj, oprema i dječja igrališta
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – osnovna škola
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – domovi kulture
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – Jurovski centar
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – energetska obnova Dječji
vrtić Brezje
Izgradnja i opremanje SRC Rogoznica
Sportsko rekreacijski objekt Zasadbreg
SVEUKUPNO
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2.800.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
50.000,00
500.000,00
500.000,00
164.300,00
300.000,00

II. izmjene i
dopune
469.000,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.000,00
164.000,00
20.000,00

Izvršenje
467.900,61
144.627,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323.273,56
171.588,75
19.893,75

5.000.000,00
75.000,00
300.000,00

0,00
0,00
110.000,00

4.975,00
13.242,50
109.177,50

200.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

50.000,00
150.000,00
10.375.000,00

26.000,00
8.300,00
633.300,00

16.000,00
8.300,00
639.489,36

Ovo izvršenje Plana razvojnih programa sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu.
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Dragica Vugrinec.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta
je
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog izvršenja
Plana razvojnih programa za 2017. godinu te će se isti objaviti u „Službenom
glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 5.
PRIJEDLOG ODLUKE O MAKSIMALNIM POVRŠINAMA
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE
KOJE SE MOŽE DATI U ZAKUP POJEDINOJ FIZIČKOJ ILI PRAVNOJ OSOBI
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom određuje se
maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Sveti Juraj na Bregu koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili
pravnoj osobi. Maksimalna površina koja se može dati u zakup iznosi: 4,6272 ha.
Općina Sveti Juraj na Bregu određuje u svom Programu raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem ograničene maksimalne površine poljoprivrednog zemljišta koja se može
dati u zakup pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi. U maksimalnu površinu uračunavaju se
sve površine državnog poljoprivrednog zemljišta koje može pojedina fizička ili pravna
osoba dobiti u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18).
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
maksimalnim površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje se
može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi te će se isti objaviti u
„Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 6.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU
PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU I
PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ukupna površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Sveti Juraj na Bregu, iznosi: 4,7
hektara. Maksimalna površina za zakup iznosi: 4,6272 hektara.
Općina Sveti Juraj na Bregu prostire se na površini od 30,17 km 2 i sastoji se od 9
naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh,
Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg.
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga
Zakona predstavlja: zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka,
privremeno korištenje, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na
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korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava
građenja i osnivanje prava služnosti.
Od sveukupne navedene površine 0,0728 hektara poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske nalazi se unutar granica građevinskog područja.
Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za Općinu Sveti
Juraj na Bregu nalazi se u prilogu Programa.
Maksimalna površina koja se na području Općine Sveti Juraj na Bregu može dati u
zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 4,6272 hektara.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu za zakup poljoprivrednog zemljišta na 50
godina određeno je 4,6272 hektara.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske određene za prodaju.
Uvidom u evidenciju podnesenih zahtjeva za naknadu imovine oduzete za vrijeme
jugoslavenske komunističke vladavine koji su podneseni utvrđeno je da su svi zahtjevi
za povratom oduzetog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Sveti Juraj na
Bregu pravomoćno riješeni te da pri izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Sveti Juraj na Bregu nema potrebe za
osiguranjem poljoprivrednog zemljišta koje bi se dalo kao naknada za oduzeto
poljoprivredno zemljište.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske određene za zakup za ribnjake, za zakup zajedničkih
pašnjaka i za ostale nepoljoprivredne namjene.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
prihvaćanju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
za Općinu Sveti Juraj na Bregu i Prijedlog Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti
Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 7.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU OSOBE KOJOJ SE POVJERAVA
OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog je da se komunalni poslovi
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Juraj na Bregu, povjere
najpovoljnijem ponuditelju OPG I USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM
"HORVAT" vl. Mario Horvat, Mali Mihaljevec, R. Končara 54, 40311 Lopatinec, na
razdoblje od 4 (četiri) godine s ukupnom cijenom ponude (s PDV-om) od 689.500,00
kuna. Sklopiti će se Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Juraj na Bregu sukladno provedenom
postupku prikupljanja ponuda i odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved, Božidar Balog i Kristijan Zelić.
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti
u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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TOČKA 8.
PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI OSNOVICE I KOEFICIJENATA
ZA OBRAČUN PLAĆE ZA RAD NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom određuje se osnovica i
koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti
Juraj na Bregu. Plaću čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan
za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Osnovica za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na
Bregu utvrđuje se u iznosu od 4.700,00 kuna. Koeficijenti iznose:
- za obračun plaće općinskog načelnika – 2,20
- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika – 1,50.
U raspravi su sudjelovali: Miroslav Turk i Dragica Vugrinec.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog izvršenja
Plana razvojnih prihvaćen je Prijedlog izvršenja Plana razvojnih prihvaćen je
Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće za rad
načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti
u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 9.
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE U OPĆINI SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u svrhu poštivanja osnovnih načela
javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava,
ovim se Pravilnikom uređuje postupak jednostavne nabave za javnog naručitelja
Općinu Sveti Juraj na Bregu, koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno
500.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu radova, za koje nabave se ne primjenjuje
Zakon o javnoj nabavi. U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim ovog
Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i pod zakonske akte, kao i
interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona
O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj
nabavi.
Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili
veće od 70.000,00 kuna provode ovlašteni predstavnici naručitelja, koje imenuje
općinski načelnik internim aktom, a nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna
provodi službenik kojeg odredi općinski načelnik.
Ovlašteni predstavnici naručitelja mogu biti i druge osobe, ako imaju utjecaj na
odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom jednostavne nabave.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna,
provodi se temeljem jedne ili više prikupljenih ponuda, izdavanjem narudžbenice ili
zaključivanjem ugovora s gospodarskim subjektom čija ponuda najbolje ispunjava
svrhu i cilj nabave.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00
kuna, a manje od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno do 500.000,00
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kuna za radove, naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda od najmanje 3 (tri)
gospodarska subjekta.
Jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od
200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno do 500.000,00 kuna za radove,
provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s odabranim
gospodarskim subjektom.
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na
dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u
drugim slučajevima kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite
isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa.
kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a
povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina i kao i u slučaju provedbe nabave koja
zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.
Kod jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, Naručitelj na
osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije
ponude koji se temelji na kriteriju za odabir ponude.
Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće
70.000,00 kuna iz razloga propisanih odredbama zakona kojim se uređuje javna
nabava te iz drugih razloga po procjeni načelnika.
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta
je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Pravilnika o
provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Sveti Juraj na Bregu te će se
ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 10.
PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADAMA
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom određuje se visina
naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu u visini od
1.000,00 kuna neto mjesečno. Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj a
Bregu nema pravo na naknadu po sjednici.
Potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu određuje se
naknada za rad u visini od 300,00 kuna neto mjesečno. Potpredsjednici Općinskog
vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu nemaju pravo na naknadu po sjednici.
Vijećnici Općinskog vijeća za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća imaju pravo
na naknadu od 150,00 kuna neto po sjednici.
Naknada predsjedniku povjerenstva po sjednici iznosi 150,00 kuna neto, a naknada
članovima povjerenstva po sjednici iznosi 120,00 kuna neto.
Naknada predsjedniku Uprave groblja po sjednici iznosi 150,00 kuna neto, naknada
članovima Uprave groblja iznosi 120,00 kuna neto po sjednici.
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Dragica Vugrinec.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta
je
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 3 „protiv“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
naknadama te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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TOČKA 11.
PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA
SUFINANCIRANJE BORAVKA U DJEČJIM VRTIĆIMA I JASLICAMA
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za
sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama na području i izvan područja
Općine Sveti Juraj na Bregu.
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću i jaslicama mogu
ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjeg vrtića) uz sljedeće uvjete,
koji moraju biti ispunjeni:
- dijete mora imati prebivalište na području Općine Sveti Jujaj na Bregu,
- oba roditelja moraju imati prebivalište na području Općine Sveti Juraj na Bregu,
- skrbnik mora imati prebivalište na području Općine Sveti Juraj na Bregu te
- moraju biti podmirene sve dospjele financijske obveze prema Općini Sveti Juraj
na Bregu na adresi podnositelja Zahtjeva sa sufinanciranje.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu djeluju dva dječja vrtića i to dječji vrtić u
Brezju i dječji vrtić u Lopatincu.
Sufinanciranje Općine Sveti Juraj na Bregu u ekonomskoj cijeni, utvrđuje se prema
slijedećem:
- sufinanciranje Općine Sveti Juraj na Bregu za polaznike vrtića ili jaslica iznosi
50%, a za drugo i svako slijedeće dijete iznosi 75% od ekonomske cijene
Općine Sveti Juraj na Bregu uz uvjet da istodobno pohađaju vrtić ili jaslice.
Da bi roditelji ostvarili pravo sufinanciranja, Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti
Juraj na Bregu izdat će potvrdu za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i
jaslicama.
Boravak djece u dječjim vrtićima i jaslicama sufinancira se na temelju ispostavljenog
računa od strane dječjeg vrtića čiji je sastavni dio popis djece koja borave u vrtiću ili
jaslicama.
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta
je
12. ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
utvrđivanju mjerila za sufinanciranje boravka u dječjim vrtićima i jaslicama te
će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
Dovršeno: 21:00 sati
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Kovačić, v.r.
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