
  REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA SVETI ĐURĐ
      OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:023-01/19-02/1
URBROJ:2186-21-19-2

Sveti Đurđ, 27.03.2020.

Na temelju članka 35. stavak 1. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ 15/19. – pročišćeni tekst )

S A Z I V A M

21.sjedinicu Općinskog vijeća koja će se održati dana 31.03.2020.

Sjednica će se održati izjašnjavanjem putem e-maila na: 
opcina-sveti-djurdj@vz.t-com.hr dana 31.03.2020. do 20:00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice 

2. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 
Općine Sveti Đurđ za 2019.godinu i Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2019.godinu 

3. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 
2019.godinu i Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava 
komunalne naknade za 2019.godinu  

4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na Općini Sveti Đurđ za 2019.godinu i Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sveti 
Đurđ za 2019.godinu  

5. Donošenje Odluke o donošenju 4.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Sveti Đurđ 

6. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ 



7. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2019.godinu  

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019.godinu s 
projekcijama za 2020. i 2021.godinu 

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2019.godinu   

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019.godinu  

11. Godišnje Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019.godinu – na znanje Općinskom 
vijeću  

12. Godišnje Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za 2019.godinu  - na znanje Općinskom vijeću 

13. Informacija o radu i financijama 

14. Ostala pitanja  

Molim pozvane da se odazovu u točno zakazano vrijeme a u slučaju spriječenosti da svoj
izostanak opravdaju na broj telefona 830-555.

 

Predsjednik Općinskog vijeća 



Z A P I S N I K

Sastavljen  na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ održane dana 
11.03.2020.godine u prostorijama Općine Sveti Đurđ s početkom u 18,00 sati.

Prisutni članovi Općinskog vijeća: Zoran Kunić, Dražen Turek, Ivančica Lončarić-Picek, 
Nada Crnković, Zlatko Gizdavec, Josip Hižak, Damir Grgec, Krunoslav Turković, Renato Šoš, 
Denis Štefanec, Siniša Stančin. 

Odsutni: Josip Vagjunec i Stefan Kočiš.

Ostali prisutni: Josip Jany- načelnik Općine Sveti Đurđ, Davor Kraljić-zamjenik načelnika i
Vitomir Radašić- visi stručni suradnik za gospodarstvo. 

Zapisničar: Davorka Žunko.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ pozdravlja sve prisutne vijećnike, 
vijećnice, načelnika, zamjenika načelnika i sve prisutne. Materijale ste dobili putem elektronske 
pošte. Ima li tko kakvo izmjenu ili dopunu dnevnog reda kojeg ste dobili u materijalima? Ako nema
dajem ovakav dnevni red na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan?

Jednoglasno je prihvaćen slijedeći 

D N E V N I  R E D

15. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
16. Donošenje Odluke o komunalnom redu
17. Donošenje Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Općine Sveti Đurđ
18. Donošenje Odluke o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 

području Općine Sveti Đurđ Općini Sveti Ilija 
19. Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Suncoket“
20. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Đurđ
21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika
22. Donošenje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju parcele u Hrženici – 

ponuda – „Emporium“ Sveti Martin na Muri 
23. Donošenje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stambene građevine i 

parcele u Hrženici na čkbr. 2953/34 – kuća „Šempet“
24. Donošenje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju parcele u Hrženici na 

čkbr.2953/35
25. Ordinacija obiteljske/opće medicine
26. Informacija o radu i financijama
27. Ostala pitanja. 

Točka 1.
VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S PRETHODNE SJEDNICE

G.Grgec:U materijalima ste dobili zapisnik. Ako imate kakve primjedbe,dopune? Ako nema dajem 
ovakav zapisnik na glasanje. Tko je za?Protiv? Suzdržan?

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s prošle sjednice. 



Točka 2.
DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

G.Grgec: Dobili ste u materijalima. Molim g.Gizdavca za obrazloži odluku. 
G.Gizdavec:Pozdravljam sve prisutne, imamo tu Odluku o komunalnom redu na području Općine 
Sveti Đurđ. U privitku imate zakonsku osnovu za donošenje te Odluke,da ju sada ne čitam. Po 
Zakon o komunalnom gospodarstvu Odluka je trebala biti donesena do 04.08.2019.godine ali nas to
ne treba ništa brinuti jer za nedonošenje u zakonskom roku sankcija nema. Nema je do sada niti 
grad Split. Zakonske odredbe, po stavu ove Vlade, nisu zakonski određene nego su samo 
preporuka.Temelj za ovu Odluku je naša stara Odluka o komunalnom gospodarstvu, ako vidite 
malo dalje to je prilično opširna Odluka. Vitomir ju je napisao 2011. pa je razradio u detalje tako da
onaj koji bude sudjelovao u donošenju eventualnih slučajnih kaznenih odredbi i prekršaja ima 
zbilja sve mogućnosti. Iz stara Odluke je izbačena ono kaj nam ne treba jer je uređeno drugim 
Odlukama. Imamo Odluku o komunalnom otpadu koji rješava problematiku otpada, životinje 
imamo riješene prostornim planom i  odlukom o ovim našim kućnim ljubimcima, odvoz sanitarnih 
voda imamo riješeno zakonski, ne treba općina nikakve odluke niti podzakonske akte donašati jer 
se zna tko odvozi sanitarnu vodu, onaj koji isporučuje vodne usluge znači „Varkom“ ili ovlašteni 
koncesionar u pročišćivač. Donesen je novi Zakon o vodama, isto kao i stari rješava problem 
sanitarnih voda,a naravno da se po njemu ne postupa. Kojekakve ove naše grabe koje mi uredno 
punimo našim otpadnim vodama nas ne trebaju brinuti jer je to zakonodavac riješio na jedan opće 
prihvatljiv način dok ne dobijemo našu kanalizaciju. Stara Odluka je dopunjena  razrađenim 
rješenjima kako se pokreće postupak protiv nekoga, što radi komunalni redar, koje su njegove 
ovlasti kad se upućuje optužni prijedlog za prekršaj. Napomena, mi isto iznajmljujemo javne 
površine ali ih ne naplaćujemo osim ovih povremenih. Pretpostavljam da to naš načelnik zna. 
G.Grgec: Zahvaljujem g.Gizdavcu i otvaram raspravu. Ima tko kakvo pitanje? Ako nema nikakvih 
pitanja niti sugestija zatvaram raspravu i ovakvu Odluku dajem na glasanje. Tko je za? Protiv? 
Suzdržan?

Jednoglasno je donesena Odluka o komunalnom redu. 

Točka 3.
DONOŠENJE PRAVILNIKA O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA OPĆINE SVETI ĐURĐ

G.Grgec: Tu bih isto zamolio g.Gizdavca da nam malo obrazloži. 
G.Gizdavec: Mi smo osnovali Vlastiti pogon i ovim Pravilnikom je trebalo samo utvrditi neke 
stvari. Radi se o tome kako se raspisuje natječaj, kako se određuje plaće, koliko je ljudi potrebno, 
tu je načelnik dao prijedlog, kakve škole moraju imati, koliki je koeficijent. Ja sam napravio 
osnovu a  ovaj koeficijent i finese plaće, broj zaposlenih je netko dopisao.
G.Grgec: To je sve više-manje regulirano ono kaj mora biti zakonski. Ima li tko kakvo pitanje? Ako
nema dajem ovakav Pravilnik poslovanja u Vlastitom pogonu na glasanje. Tko je za? Protiv? 
Suzdržan?

Jednoglasno je donesen Pravilnik o poslovanju u Vlastitom pogonu Općine Sveti Đurđ.

Točka 4.
DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE

DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI ĐURĐ OPĆINI SVETI ILIJA

G.Jany: Sve Vas skupa pozdravljam. U ovom trenutku nemamo dimnjačar koji bi mogao obavljati 
te poslove pa smo taj dio povjerili kao i Općina Martijanec Općini Sveti Ilija ali ste vidjeli i sami 
datum je 14.04.2020.godine. Dajte da mi sada do tog 14.04.2020. godine povjerimo njima, pa ćemo
mi vidjeti i razmotriti jer je cijena koju daje „Lukom“ je jedanput veća od cijene koncesionara koji 
radi za Općinu Sveti Ilija i Martijanec. Sad radi i za našu općinu. Probat ćemo nešto vidjeti. Morat 



ćemo taj dio ili povjeriti ili Lukomu ako ne budemo sad vidjeli kroz ove djelatnike koje ćemo 
zapošljavati da završe to školovanje za dimnjačara.To je osnovna škola i par sati.Mi bi tog čovjeka 
doškolovali. 
G.Grgec: Čuli ste načelnika. Otvaram raspravu.
G.Jany: Možda budemo to napravili zajednički s Martijancem dok se probamo, možda budu oni 
našli nekoga. Privremeno rješenje moramo sada imati.
G.Grgec: Ima tko kakvo pitanje? Dopunu?
G.Gizdavec: Ova Odluka je u biti dobra, ja razumijem suštinu ove Odluke. Budući da nema 
kontrole zakonitosti ove Odluke i onda će ona najvjerojatnije biti usvojena i nitko neće imati 
nikakvu primjedbu.Recimo, ovaj poziv na članak 45. nema veze s tom Odlukom. A mi imamo i 
svoju Odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Đurđ pa bih ja tu 
dopisao na temelju članka 27. koji regulira da jedinice lokalne samouprave mogu između sebe to 
riješiti na ovaj način kako je tu riješeno, s time da mora biti Odluka Općinskog vijeća onoga koji 
daje uslugu i onoga koji prihvaća, a da li su ovi dali?
G.Jany: Da, da njihovo Vijeće je donijelo Odluku 09.03.2020.godine. 
G.Gizdavec: Ja bih samo predložio da se ovaj članak, radi se o koncesiji a to u biti nije 
koncesija.Koncesija se raspisuje prema Zakonu o koncesijama a Vitomir će Vam objasniti zašto mi 
izbjegavamo Zakon o koncesijama. To je posao kaj da idete raditi nekakav brod ili treba čudo jedno
da se raspiše jedna koncesija, ali kad-tad se bude moralo, ako se ne bude našao ovaj način kako 
načelnik predlaže. Pametno je imati svog dimnjačara koji za obavljanje posla dobiva naknadu od 
domaćinstva. Da prosječno na dan obavi 10 kuća i da obiđe cijelu općinu kako spada u dva mjeseca
zasluži si plaću. Da se bude teško našao, bude. Ako hoćeš nekoga zaposliti onda moraš nešto i 
ponuditi. Ja Vam predlažem, za svaki slučaj da se to izmjeni, Zakon o komunalnom gospodarstvu 
koji regulira način  gdje se 2-3 Općine zajednički nađu i idu zajednički. I da se pozovemo na članak
27. naše Odluke. Imam samo jedno pitanje? Vito, kontrolira tko te naše Odluke?
G.Radašić: Ne znam. Poslano je zadnji put, pred zadnji put i nema nikakvoga odgovora. 
G.Gizdavec: Prije par godina je svaki naš akt kojega smo mi donašali odlazio u Ured državne 
uprave koji su vršili nadzor. Ja sam imao jedan spor s njima gdje sam prepisao Odluku od grada 
Zagreba i oni su tvrdili da nije dobra. Onda dok sam to rekao da je to zagrebačka prepisana, 
modificirana, onda su rekli kaj oni u Zagrebu znaju. Nešto ih pitaš, nikakav odgovor ne dobiješ.
G.Grgec: Ima tko još kakvo pitanje? Tko je za ovakvu Odluku?

Jednoglasno je  donesena Odluka o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih 
poslova na području Općine Sveti Đurđ Općini Sveti Ilija. 

Točka 5.
DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA „SUNCOKRET“

G.Jany: Mislim da je bolje ime „Suncoket“, mislim to je moje ime koje sam si ja izabrao. Ispred 
sebe imate akt o osnivanju dječjeg vrtića budući da smo dobili uporabnu dozvolu za dječji 
vrtić.Ova Odluka tj. Akt prepisan je u cijelosti od općine Martijanec koji su  donijeli Odluku o tom 
aktu i moramo zaposliti privremenog ravnatelja ili ravnateljicu. Ja sam obavio razgovor sa tri osobe
koje su  bile zainteresirane za privremenu ravnateljicu. Jedna nije pristala, druga je uvjetovala da 
ostane i ravnateljica nadalje tako je i ova treća uvjetovala. Ako se išta promijeni, ova je iz naše 
općine, ako se išta promijeni o imenu i prezimenu  privremene  ravnateljice i buduće ravnateljice 
imat ćemo Vijeće već idući tjedna. U ovom trenutku gđa. Ivanka Baron-Špoljarić je izrazila želju 
da bude ona ta. Za mjesto ravnatelja ili ravnateljice nitko baš ne želi pristati jer je to veliki posao i 
mi tu imamo za 72 polaznika plus predškola. Ako ovo sve ostalo želite mijenjati nema problema ja 
nisam ulazio u ove članke.Ovo ostalo je sve u  redu. Mi s tim aktom idemo ako napravimo ugovor s
gđom. Ivankom o onim radovima koje bi ona trebala napraviti, urediti i sve kompletno znači 
kompletnu dokumentaciju predati da taj vrtić dobije Suglasnost Ministarstva i da počne s radom. 
Što se tiče Upravnog vijeća tu ćemo staviti vjerojatno jednu osobu iz medicine osobu koja se bavi s
time, jednu koja se bavi poslovima odgajateljstva i jednu ozbiljnu osobu s naše strane, četvrti član 



je od strane roditelja i peti od strane odgajatelja. Još da Vam kažem gđa. Ivanka radi kao 
odgajateljica u dječjem vrtiću „Krijesnica“ Mali Bukovec. Ja sam razgovarao s načelnikom on 
nema ništa protiv da ona budući da je iz Općine Sveti Đurđ. Ako se neće ima još sutra i prekosutra 
imat ćemo Vijeće sa drugom osobom. Mi moramo krenuti od tud. Vrtić je gotov. Ako gđa.Ivanka 
odustane imat ćete Vijeće već idući tjedan sa drugom osobom na tom mjestu. 
G.Grgec: Čuli ste načelnika. Otvaram raspravu. Ima tko kakvo pitanje?
G.Gizdavec: Meni se ne dopada niti jedno niti drugo ime. Đurđica niti Suncokret, da je Sunce još 
kak tak, po čemu je Suncokret karakteristika ovoga kraja? Kako je proizvodnja suncokreta 
rentabilna? Mi smo tolike mjesece tu sa vrtićem i sad imamo 15 minuta da odredimo ime. Pa dok 
se nešto spravlja, nekakvi začetak nečega,  zna se ako bude muško ime će mu biti… bude li žensko 
ime će joj biti….. To smo trebali znati prije godinu i pol oko imena. Ovi akti kaj naš načelnik 
pripovijeda, sad budemo donijeli jednoga ovako, drugoga drugi put onako, to i baš nije tak. Mi 
donašamo danas akt o osnivanju dječjeg vrtića bez obzira kako će se on zvati i takav akt člankom 
10. je reguliran Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i podnosi se Ministarstvu na 
usaglašavanje. Ministarstvo nadležno za dječji vrtić je Ministarstvo prosvjete. Ono mora dati akt-
rješenje da je naš akt u skladu sa Zakonom. Nakon toga treba tražiti rješenje nadležnog Upravnog 
tijela županije za poslove predškolskog obrazovanja i baš me zanima kakav bude njihov odgovor. 
Da li ćemo mi dobiti rješenje samo tak, a poznavajući situaciju, našu političku i nepolitičku 
podobnost, pitanje tko će biti ravnatelj i tko bude u Upravnom vijeću itd. Jedno su naše želje i 
realni prijedlozi a drugo je politika. Kad Vi mislite taj akt nekome dostaviti? Sutra? Preko sutra? Za
tjedan dana? Koliko je gospođi treba da se odluči? Sad malo bi, sad malo ne bi. 
G.Jany: Nije to tak baš, mi ćemo ako taj drugi tjedan, stavit ćete akt van snage i izglasat ćete drugi 
tjedan. Sad imamo Vijeće a Vijeće moramo imati krajem mjeseca još jedno jer moramo imati.
G.Gizdavec: Mogao si pripremiti nekakvu anketu idemo dati prijedloge. 
Gđa.Crnković: Imali smo raspisani natječaj?
G.Jany: To se ne raspisuje natječaj. To je privremeni. 
G.Gizdavec: To je po Zakonu. Privremeni ravnatelj nije obavezan i nije ga potrebno spominjati u 
Aktu o osnivanju.
G.Štefanec: Problem je u tome da mi nemamo baš na prebir.
G.Jany: Vi imate pravo donijeti Odluku o imenovanju privremenog ravnatelja, a natječaj ide po 
Zakonu kako mora ići. 7 odgajatelja, ravnatelj, pedagog, kuhar i čistačica. On mora napraviti sve i 
zato će on biti plaćen po ugovoru o djelu. Pola iznosa ravnatelja kojega ima sad npr. Mali Bukovec 
po Zakonu. 
G.Grgec: A na kraju Općinsko vijeće prihvaća ili ne prihvaća ljude koji su predloženi?
G.Jany: Upravno vijeće predlaže Općinskom vijeću djelatnike, ako netko napravi taj posao koji bi 
trebao napraviti to je veliki posao onda je red da se taj zaposli za dalje.
G.Gizdavec: Čekaj malo, mislim da se mi ve nekaj ne razumijemo. 
G.Stančin: Mislite da bude to privremeni ravnatelj prihvatio toga posla i onda bude otišel mi ga 
nećemo izabrati?
G.Jany: Pa to je na Vama? Vi ste glavni?Ne bi bilo pošteno da ga poslije ne izaberete.
G.Štefanec: Ne može mu nitko to 100% zagarantirati, možda se nama neće sviđati rad toga 
privremenog ravnatelja.
G.Jany: Ako ste malo svjesni nekih stvari, ako netko nešto napravi najgori posao onda budete 
valjda digli ruku za toga ravnatelja. To je i uvjet od svake da bude privremeni onda bude imenovani
za ravnatelja i dalje.
Gđa.Crnković: A ove druge dvije?
G.Jany: Jedna je odustala a druga je imala neke svoje takve da li bude ostala i dalje jer nije iz naše 
općine a mi bi morali voditi brigu da je iz naše općine. To je bila razlika među njima. Ta koja je tu 
sada već je delala za Mali Bukovec. 
G.Gizdavec: Očito se mi sada ne razumijemo. Mi moramo sada donijeti Odluku da bude navedena i
u redu je, ali ne možemo sad donijeti Odluku da li bude ili ne bude ili će se za tjedan dana 
predomislila ili ne znam kaj.Ako je ženska ozbiljna, ako si obavio sve pripremne radnje kako treba 



onda mi takvu Odluku donesemo i ponovno napominjem da ne mora biti određena Aktom o 
snivanju. 
G.Jany: Rekao sam ti da nikad ne znaš.Vi donesite takvu Odluku a u roku tjedan dana imat ćete 
drugu ako ne bude ta ide van snage. Ja ne mogu nekome govoriti dok potpišemo ugovora onda je 
ok. Prije neću potpisati ugovor dok ne donesete odluku. 
G.Turković: Samo napomena, točka 5. zadnji redak na drugoj strani :“Izvješće o radu vrtića se 
podnosi Općinskom vijeću općine Sveti Đurđ“.
G.Grgec: Ima tko još kakvo pitanje? Ako nema dajem ovakvu Odluku na glasanje? Tko je za? 
Protiv? Suzdržan?

Jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Suncokret“ Sveti Đurđ.

Točka 6.
DONOŠENJE ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DONOŠENJU

PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU SVETI ĐURĐ

G.Gizdavec:Sad sam se ja tu,u razgovoru sa  načelnikom upleo, i baš mi to nije drago kaj sam na to
pristao ali budem probao to dotjerati do kraja. Zašto mi nije drago? Zato jer kasnimo godinu i pol 
dana. Ništa manje niti više. A u međuvremenu sam ja najmanje 3 puta pitao kaj je sa našim 
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem? 14. rujna 2018.godine Ministarstvo 
poljoprivrede je obavijestilo našu općinu da onaj Program koji smo mi usvojili nije dobar, jer su u 
njega bile uvrštene čestice u građevinskom području, čestice koje su u vlasništvu fizičkih i pravnih 
osoba, čestice koje čine javno-vodno dobro i čestice koje su uvrštene u šumsko gospodarsku 
osnovu. Preporučuju nam da poništimo doneseni Program odnosno Odluku da napišemo novi bez 
tih usporavanim činjenica.A usporavaju nam, koliko je meni poznato ima više toga, Hrvatske vode 
uglavnom i to su čestice koje su u k.o. Karlovec Ludbreški i k.o. Struga. Ova čestica u k.o. Struga 
to je ona čestica koja ide prema Dravi prema plavom mostu, cijela čestica skoro 13 ha je javno 
vodno dobro. Kao takva ne može ići na natječaj. To je lijevo i desno a trenutni zakupac je Švec. I 5 
čestica k.o. Karlovec Ludbreški sve oko Drave znači od ceste koja vodi prema Dravi lijevo i desno 
to je 34,5 ha. 1615 zakupci su Dežić i Šoš, onda je nekakva desno od Drave tu je Švec i onda još 
jedna čestica na geoportalu kak da nije obrađena, to radi Šoš i kao takve, e sad oni nemaju temelje 
za to. Nigdje ne piše da je to RH kako piše na ovome na Strugi da je javno dobro pod upravljanjem 
Hrvatskih voda. 5 čestica na 2 zk.uloška piše samo RH ali se spominju i šume, i trstiki , put i rijeka 
itd.,U međuvremenu se i Zakon promijenio pa se sad sprema i Zakon o izmjenama Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu pa sad ne  znamo uopće kako će to na kraju biti, tako da nam usporavaju
površinu 57 ha koja ne može ići u javni natječaj. Ja sam probao malo s njima polemiku voditi, oni 
to sve službeno Hrvatske vode da su obišli teren, da su oni to sve vidjeli ali su isto kak i općina 
odnosno druge lokalne samouprave bile dužne da si to prenesu u vlasništvo u nekakvo normalno 
vrijeme pa nisu. Vlasnički dio je RH nikakvih primjedbi tereta nema, e sad iti njima u usporavanje 
da li je to točno. Ja ću napisati dopis Ministarstvu u kojem tražim obrazloženje  ali to neće biti 
gotovo najmanje tri mjeseca ili se  nitko  na to neće uopće odazvati. Ako idemo sa Programom 
takav kakav je jer se nekim zakup izlazi  već 09.05.2020. godine, znači trebalo bude dati na 
privremeno korištenje jer zemljište pusto i neobrađeno ne smije biti, na neki način sad bude općina 
davala ove Karlovske parcele na ugovor, javno dobro ne možemo nikako dati. Sve općine i gradovi
koji imaju površine uz rijeke i kanale imaju takvu situaciju kak i mi gdje je jedan komad rijeka, 
jedan komad šuma jedan komad trstik.Naši saborski zastupnici to ne znaju ali dignu uredno ruke, 
zakon prođe sa toliko i toliko prema potrebi. Bit svega je da mi možemo ostati bez 57 ha, onako. To
je naš prihod, sad naše nije da si mi s time bavimo. Poništavamo ovu Odluku jer su nam tako rekli 
da inače ne budemo ništa donijeli. Sad imamo tu rješenje, ovaj koji nam je radio prvi puta, napravio
je izmjene i dopune toga je isto napravio nešto. Vito, je li objavljen onaj javni uvid?. Mora ići na 
javni uvid i ljudi,zainteresirani, bi  morali učestvovati,treba ih animirati. Totalna nezainteresiranost 
naših ljudi. Ne znam tko to tako radi? Imate recimo, predloženo u Hrženici je toga najviše, imate 



čestice gdje je RH ima vlasništvo 3/8 na jednoj zemlji. Evo npr. Kraljić znaš gdje Lovčaki put, 
Kraljić Mario ima jedna oranica koju on radi a pola je vlasnik RH. Kako mi to možemo dati u 
zakup? Taj treba,ako je zainteresiran, otkup  pokrenuti preko Državnog odvjetništva. U Trščici RH 
ima 1444 dijeli od 1920 i baš me zanimalo, tu Vam je 6 Banjkovci, nekakvih kućni broj stari 61, 3 
Kapusti iz Karlovca, Žeželj Štefa, Stančin i Topleki  svi na istom kućnom broju, i opet nam oni 
takav Programa naprave i sada ti hodi to sve kontrolirat. Koliko to meni treba dana? To je možda 
1000 parceli. Jednostavno se moramo dogovoriti i nekakvi interesi za kupnju. Mi kao takve ne 
možemo dati u zakup, samo sam htio obrazložiti da se moramo malo uključiti i ne možemo samo 
tako netko raditi, treba ići na Internet ,hodi u gruntovnicu gledat tko je gazda. A inače se to rješava 
preko Državnog odvjetništva. Podnese se zahtjev da se otkupi i gotovo. Ove sporne čestice 
„Hrvatske vode“ nama preporučaju ako hoćemo imati površinu koju ćemo mi koristiti i davati u 
zakup neka napravimo parcelaciju. Kao da je to tak, idemo se ve naći i potegnemo lanac.
G.Šoš: Kao takva cjelina ne može iti. 
G.Gizdavec: Mi taj novi Programa u vreme do isteka zakupa ne možemo donijeti. 
G.Grgec: Ako su te parcele onda njihove puste budu?
G.Gizdavec: Ne može biti pusta. 
G.Šoš: Kaj su rekli u Hrvatskim vodama?Parcelaciju napraviti?
G.Gizdavec: Da, ali nisu rekli tko će to platiti i tko će to sprovesti. Ali pretpostavljam čim su rekli 
ako hoćete Vi gospodariti s tim poljoprivrednim zemljištem onda si napravite parcelaciju. Kaj se 
bude znalo kaj je voda, kaj je šuma i kaj je oranica. I u redu je to. Samo sad mi ćemo to rješavati 
ono kaj nitko nije riješio nikad.
G.Grgec: Na nama je da stavimo ovu Odluku van snage i druga odluka…
G.Gizdavec: A drugi bude išao bez tih čestica. Na Program treba imati suglasnost. 
G.Kraljić: A kaj budeš s njima napravio? Kad ih budeš riješio?
G.Jany: Poslije. Daj da sada riješimo sada ovo. 
G.Kraljić: Gubi općina i svi. Sada trenutno  ne gubi ali oni neće moći plaćati, neće moći najma 
platiti neće imati papire. Oni će gubiti poticaja a općina naknadu. 
G.Gizdavec: Izgubili smo godinu i pol dana a nismo ništa napravili a najmanje tri puta na sjednici 
sam pitao kaj je s tim Programom. 
G.Grgec: Dajem ovakvu Odluku…
G.Gizdavec: Nije to samo ovakvu Odluku staviti van snage. A kaj dalje onda?
G.Grgec: Dajem na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? 

Jednoglasno je donesena Odluka o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Sveti Đurđ.

Točka 7.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

G.Jany: Pred Vama je još jedan obračun koeficijenta iz razloga što ćemo na Općini Sveti Đurđ u
narednom razdoblju zaposliti djelatnika sa višom stručnom spremom iz razloga što treba pomoć na
osnovu dogovora između Vitomira Radašić i Ivane Meštrović.Nama treba jedan djelatnik koji će
pomoći u njihovom radu a ujedno će voditi i financije što se tiče ovog dijela dječjeg vrtića. Stručni
suradnik  za  financije  i  računovodstvo  bi  trebao  imati  višu  stručnu  spremu,  3  godine  ranoga
iskustva,  prema  klasifikaciji,  ranga  on  bi  trebao  biti  na  koeficijentu  2,02.  Vitomir  prelazi  na
koeficijent 2,03 jer mora biti razlika između tih radnih mjesta. Tu bi još trebali zaposliti još dva
djelatnika za koje smo od prije imali  određene koeficijente  na ovim radovima oko košenje,  tu
imamo  tamo  navedeno  unutra.  Mi  u  narednom razdoblju  ćemo raspisati  natječaj  i  zaposliti  3
djelatnika u ovom trenutku.Ostale Odluke su na načelniku a na Vama je koeficijent. Na sljedećem
Vijeću ćemo imati korekciju koeficijenta, mislim da su svi zaposleni Općine Sveti Đurđ zaslužili da
se taj koeficijent popravi u pozitivi u nekom postotku od 10-12%. To ćete imati na jednom od



sljedećih Vijeća.
G.Grgec: Otvaram raspravu. Ima tko kakvo pitanje? Ako nema dajem ovakvu odluku o izmjeni i
dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika na glasanje? Tko je za?
Provit? Suzdržan?

Sa 10 glasova ZA i 1 PROTIV donesena je Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namještenika. 
G.Gizdavec: Ja sam protiv jer se to tako ne radi.

Točka 8.
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O RASPSIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU

PARCELE U HRŽENICI – PONUDA – „EMPORIUM“ SVETI MARTIN NA MURI

G.Jany: To je jedna parcela,koju ćemo mi a i već smo pri kralju rasčistiti u pravnom smislu riječi
vlasništvo Općine Sveti Đurđ. Moje mišljenje je da ta parcela vrijedi cca 10/Eura po m2 jer je više
od 2000 m2.Imate ispred sebe zainteresiranu osobu koja se javila da bi to kupila.  Ja sam njoj
prezentirao već  da mi to ne dajemo badava i imat ćemo još nekoga zainteresiranog sa strane da to
napravimo poslovni prostor trgovine.  Mi ćemo to staviti  na prodaju ako se Vi s time slažete s
iznosom ako nećemo prodati onda ćemo kako je po Zakonu spuštati cijenu.Mislim da za nekoga
tko se želi baviti takvim biznisom u Hrženici vrijedi. 
G.Grgec: Otvaram raspravu. Svi znate o čemu se radu. S desne strane. 
G.Jany: Samo da kažem parcela je imala dug od 200.000,00 kuna.Sad  smo to kroz te zastara i
pitanja riješili  jedan manji  dio smo i  platili.To je velika parcela,  mi smo  to  očistili  i  dodatna
sredstva uložili i imamo samo davanja. To je preko 2000 m2.
G.Gizdavec: Ne znam zašto je sporna cijena? Je li netko napravio procjenu nekretnine? No onda
zašto bi bila sporna cijena. Kako mi možemo prodavati to ispod ove cijeni? Na koji način bi mi to
napravili?
G.Jany: Koje cijene?
G.Gizdavec: Ispod procijenjene cijene. 
G.Grgec: 70,00 kuna je procijenjena cijena. 
G.Gizdavec: A ti si rekao da ako ne budemo postigli tih 148,000,00 kuna onda ćemo spustiti cijenu.
G.Jany: Tako se inače kreću natječaji. Ja sam kupio u Luki zgradu koja je išla na 5 dražbi i bila je
ispod cijene. 
Gđa.Crnković: Nije isto dražba i zemljište.
G.Jany: Onda budemo mi tražili drugu procjenu i cijenu ako ne dobijemo ovu. Ne treba sada tu
filozofirati. 
G.Gizdavec: Aha, onda su to procjene kak „po kaputu“.
G.Jany: Tako je. 
G.Gizdavec:  Onda dobro.  Onda to nije za smijati  nego za pitati  se  da li  to  uopće ima veze s
politikom,  ekonomijom  i  da  li  to  ima  kakve  veze  s  našom  Odlukom  odnosno  Zakonom  o
upravljanju državnom imovinom lokalnih jedinica lokalne samouprave. Tako ako ćemo tri puta
mijenjati onda će netko za to odgovarati. 
G.Jany: Cijena koja će se pojaviti mora biti takva ili malo viša. I gotovo. Ako ne budemo uspjeli
prodati se budemo našli još jedanput, kaj mi imaš sad govoriti o tome. Cijena je takva sad. 
G.Grgec: Po meni je ta cijena dosta visoka. Ima tko još kakvo pitanje?  Ako nema tko je za?
Protiv? Suzdržan?

Jednoglasno je  donesen Zaključak o  raspisivanju  javnog natječaja  za  prodaju  parcele  u
Hrženici – ponuda – „Emporium“ Sveti Martina na Muri. 

Točka 9.
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA  PRODAJU

STAMBENE GRAĐEVINE I PARCELE U HRŽENICI NA ČKBR. 2953/34 – KUĆA „ŠEMPET“

G.Jany: Ispred sebe imate jednu nekretninu koju smo mi dobili, isto smo platili isto što je bilo
treba. Tu je općina uložila određena sredstva i prema procjeni sa tim uloženim sredstvima i prema



prvoj procjeni te kuće ta nekretnina bi trebala vrijediti ovo što Vam piše tu unutra 299,236,00 kuna.
Kuća ima fasadu, uređenje dvorišta, instalacije struje nove, grijanje, plina još nema, krovište. Mi
ćemo to objaviti na stranicama općine i ako se nađe zainteresirani tu smo. 
G.Gizdavec: Mi smo interesantni tu na ovom Vijeću.Za nas povijest koja seže unutar dvije godine
ne postoji. Mi se ničega ne sjećamo, mi ništa ne znamo. Ta građevina je imala čista drugu namjenu
i zato se i uređivala ali Vi nitko za to ne znate. Ali sam za to da se proda. G.Jany: Ima, ima. Zagreb
ima stotine nekretnina u vlasništvu. Iznajmljuje i prodaje. 
G.Gizdavec: Ta nekretnina ne koristi trenutno ničemu. Koristi kome? Trebala je, pa se išlo ulagat,
ime i prezime se znalo. 
G.Jany: A zašto se ulagalo? Jer takvo kakvo je nije bilo moguće prodati.
Gđa.Crnković: A da li se može znati koliko je uloženo?
G.Jany: 200.000,00 kuna. 
Gđa.Crnković: To je ovako od oka ili?
G.Jany: Ne, sve ti piše.
Gđa. Crnković: Ništa ne piše. 
G.Jany: Sve ti piše. Procjena sudskog vještaka.
Gđa. Crnković: To sam vidjela ali pitam koliko je uloženo? Da li se to može vidjeti negdje na
papiru koliko je uloženo u tu nekretninu?
G.Jany: Kako se ne bi moglo vidjeti? Sve se može vidjeti?
Gđa.Crnković: Pa onda lijepo molimo za slijedeće Vijeće koliko je uloženo jer je bilo ulagano u
druge namjene. Na Vijeću je bilo rečeno da ide u najam. 
G.Jany:Ide  u  najam,  ali  na  drugačiji  način  ali  ne  s  takvim  ulaganjima  gospođo  vijećnice  s
ulaganjima malim bez ovoga sve skupa. Ali ako ti ideš nešto ulagati onda to nešto vrijedi. Mi tu
imamo i imat ćemo vjerojatno zaradu neku. Kaj je bilo rečeno? 
Gđa.Crnković: Bilo je rečeno da ide u najam. Bila ja čak spomenuta osoba.
G.Jany: Koja osoba, more se svaki javiti. 
G.Grgec: odluka je bila načelnika da se to uredi kak spada i da se proda. 
G.Jany: Da smo manje uložili išlo bi u najam.
G.Grgec: Pošto je puno uloženo treba izvući te novce van.
G.Kraljić: Prvi problem je bio kad je bila procjena 120,000,00 kuna za onu ruševinu. Ne znate kako
je izgledalo unutra. Zato kaj je imala struju i vodu. 
G.Gizdavec: Ja ću glasati da se to proda po toj cijeni dapače jer nam ne koristi ničemu. Ali nije to
samo tak. Treba malo se pospominati nije to samo tak. Nekome je to svejedno. 
G.Grgec: Ima tko još kakvo pitanje? Ako nema dajem ovakav Zaključak na glasanje. Tko je za?
Protiv? Suzdržan?

Jednoglasno je  donesen  Zaključan o  raspisivanju  javnog natječaja  za  prodaju  stambene
građevine i parcele u Hrženici na čkbr. 2953/34 – kuća „Šempet“.

Točka 10.
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O RASPSIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU

PARCELE U HRŽENICI NA ČKBR.2953/35
G.Jany: To je dvorište, a nije napravljena procjena, vidim da nije napisao. Iza dvorišta to je kao vrt.
Tu Vam je šansa da odredice cijenu. 
G.Kraljić: Znači ova kuća bi bila a vrt bi bio posebno.
Gđa. Crnković: Kaj taj vrt ima posebni prilaz? Od iza ima?
G.Jany: Nema od iza. 
G.Gizdavec: Na jednom gruntu su dvije čestice? Na istom gruntu? 
G.Jany: To se može otraga je put i može se doći otraga. 
G.Kraljić: Može se doći skroz unutra iza. I tako je čestica.
G.Gizdavec: Gledaj sada, to je ili pored ili iza. 
G.Kraljić: Iza je to. 
G.Gizdavec: Ali ne možeš prodati, moraš staviti i jedno i drugu zajedno. Sad ću ti načelniče nešto
reći. Kaj ne budeš nekad pripovijedao malo naopako. Ovako, ako staviš maksimalnu cijenu 70,00



kuna za tu česticu to je 2018 čhv i to je 785 m2 i to je 52.950,00 kuna. Našom Odlukom može
Općinski načelnik, bez da pita Vijeće, nabaviti i otuđiti nekretnine do 70,000,00 kuna. Znači po
maksimalnoj cijeni je manje od 70,000,00 kuna i nemoj u to uvlačiti Općinsko vijeće . Slobodnom
pogodnom prodaš kome hoćeš. 
G.Jany: Ja te pitam. Sad imaš takve stručnjake koji kupuju zemlje, zašto ja ne bih Vas pitao. Dok
Vas pitam nije dobro dok Vas ne pitam nije dobro.
G.Gizdavec: Kao poljoprivredno zemljište ti ne bih dao jednu lipu a kao građevinsko bi nekaj dao.
Ako ti netko kupi ovu kuću onda mu do daj. 
G.Jany: Da,da. 
G.Grgec. Dobro onda ovu točku ne glasamo nego načelnik nek to riješi. 

Točka 11.
ORDINACIJA OBITELJSKE / OPĆE MEDICINE

G.Jany:  To sam Vam već govorio.  Ovakav je Zaključak  i  ponuda Doma zdravlja Varaždinske
županije i dobili ste doma u materijalima. Svi ste dobili još prije. Budući da hladni pogon čini
sestra i doktor, čistačica, iznos koji bi se trebao pokriti u bruto iznosi iznosi cca 20.000,00 kuna.
Budući da mi imamo zapisanih 400 pacijenata, pošto su već neki i umrli i upisali se negdje drugdje
znači  mi  računam  sa  cca  300  pacijenata.  Do  1250  pacijenata  kojega  bi  trebao  taj  tim  imati
.Računica od njihove strane, mi moramo plaćati pola toga iznosa. Ako želimo to je negdje cca
9,000,00 kuna i naša bi čistačica preuzela čišćenje prostorija i normalno režijske troškove do 1250
pacijenata. Do trenutka mi moramo plaćati pola tog hladno pogona. Ako se Vi s tim slažete ja ću
potpisati onaj sporazum. Oni namještaju doktora, sestru, i ordinacija počinje raditi čim se doktor
nađe s njihove strane.  To je to. 
G.Grgec: Čuli ste načelnik. Svi ste dobili materijale. Situacija je ozbiljna. Na nama je da odlučimo
da li hoćemo doktora ili nećemo doktora. Znači određena davanja cca 9,000,00 kuna mjesečno koje
moramo sufinancirati da se taj hladni pogon održi. Otvaram raspravu. Ima tko kakvo pitanje?
G.Gizdavec:  Gledajte,  ambulantu smo mi  napravili  zato da svojim ljudima,  našim mještanima,
omogućimo da imaju blizu doktora. Ne znam kakav će doći, dobar ili loš, ali mi doktora moramo
imati. Za prvu silu nemamo se kaj dvoumiti.  Moj je stav da moramo doktora imati. Ako će se
dokazati ja vjerujem da ćemo možda za 1-2 godinu doći na to da nećemo morati plaćati ništa. Ne
ovisi o nama jedino ovisi o dugotrajnosti to mi je malo dubioza toga ugovora ili ne znam kaj može
doći pa se čovjek  uopće ništa neće truditi i onda bude njemu svejedno da li će imati 400 pacijenata
i bolje mu bude da ima 10 pacijenti, ništa neće raditi a mi ćemo mu sufinancirati plaću i sestru. To
je jedina dubioza. Na koji način bi mi mogli prekinuli taj ugovor?Kako dugo to financirati?
G.Jany: Do broja pacijenta 1250.
G.Gizdavec: Da,a to može biti ….
G.Grgec: A opet s druge strane kažete ljudima da ne budemo imali doktora. 
G.Jany: Ovo je već prešlo granice i  ti  razni protivnici  općine lupaju da ja to neću, ljudi moji,
donesite Odluku jer ovo više nikam ne vodi. Niste na mom mjestu pa bi trebali čuti dok ja dolazim
tam na druga mjesta. A to kaj veli g.Gizdavec stoji. Imali smo dr. Kovaček koja nije plaćala režije
nikakve sada pri kraju. Sada me optužila ne znam kojega suda mi nije poslala i policiju i ne znam
kaj sve ne. Vodu sam joj ukrao za 100-200,000,00 kuna. Vodu smo mi plaćali pa već ne znam kaj.
Najma je imala minimalnoga, vodu smo plaćali, plina smo plaćali i na kraju ne valja ništa. Jučer je
došla, parkirala nitko ne može van. 
G.Gizdavec: To si ti kriv. 
G.Jany: Da da ili ti koji si bio prije mene tu. Ja Vam preporučam idemo to riješiti to čim prije. 
G.Grgec: Idemo izglasati takav zaključak. Tko je za? Protiv? Suzdržan?
G.Gizdavec: Dajte napišite to u nekakvoj formi da imamo pisani trag. 

Jednoglasno  je  donesen  ZAKLJUČAK da  se  prihvaća  Sporazum o  sufinanciranju  rada
ordinacije obiteljske / opće medicine Doma zdravlja Varaždinske županije u Svetom Đurđu. 

Točka 12. 
INFORMACIJA O RADU I FINANCIJAMA 



G.Jany: Financije imate ispred sebe, tu su sada malo veći dugovi budući da smo da Vam odmah
kažemo da smo mi iz proračuna općine za izvođenje radova za dječji vrtić „Mepro“ Varaždin platili
već 3,500,000,00 miliona kuna. Zadnja  fraktura je bila 1,600,000,00 kuna. Od toga smo i platili
800,000,00 kuna i više nemamo sredstava na žiro- računu.Podnijeli smo zahtjev za povrat sredstava
prema Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za plaćanje 31.01. još uvijek nije u obradi. Jučer me
jedan ministar nazvao i rekao da su imali  druge brige.  Njih je tamo zaposleno 900 pa nemaju
vremena  da  pogledaju  te  silne  zahtjeve,  ali  rekao  je  da  će  probati  sada  staviti  u  proceduru.
3,500,000,00  kuna  je  općina  svojih  sredstava  već  platila.  To  bi  trebali  platiti  ali  momentalno
nemamo ta sredstava. Još nam ostaje za platiti od ukupnog iznosa cca 800-900,000,00 kuna. Ako
dobijemo ta sredstva na žiro račun i ona osnovna sredstva poslije pregleda od strane ministarstva.
Kad to dobijemo imat ćemo novaca za daljnje investicije.
G.Gizdavec: Ja sam rekao da radiš projekte i neka budu u ladici i to će svi potvrditi. 
G.Jany: 6  projekata imamo. Sad se bavim samo prijavama. Jedna prijava je došla od gospođice
Suzane Milak za neovlašteno zatrpavanje divljeg odlagališta vjerojatno s nekim razlogom. Radi se
o divljem odlagalištu u Svetom Đurđu  koje smo mi uredili, posadili smo lipe, valjda nekome to
smeta da ne može upravljati s nekim stvarima koje je tu bilo pa je došla prijava. Piše Suzana Milak
prijavljuje, dobili smo drugu prijavu za lažnu kameru koju smo postavili isto na smetlištu, valjda se
netko boji  da  ga  ne snimimo dok zakopava ovaj  dio  otpada  od klanja.  Treća  prijava  je  došla
zapuštene površine i to smo lijepo zavozili dok je bilo brdo smeća unutra tu preko puta autolimara
Sačer, sad je ona travica , četvrta prijava je došla za drugu stranu Vulinca. Do sada to nitko nije
primjetio dok smo mi to uređivali sad samo šalju prijave i sada se s time samo bavimo. Inspektor
dok dođe njemu treba 4-5 sati. 
G.Gizdavec: Zašite okoliša Barjaktarević?
G.Jany: Točno tak. 
G.Gizdavec: Ako je tko zaslužio otkaz onda je zaslužio taj čovjek jer tolerira divlje deponije, već
20 godina,badava nama Europska unija. Mi smo takva, da ne velim ružno,vlast koja ne poštiva
vlastite Zakone. Zakon o održivom gospodarenju otpadom je na snazi, sada ide  7 godina koji
striktno naređuje saniranje divljih odlagališta, nema smetlišta ljudi. Ne postoje. To je sve otpad
odbačen u okoliš i kao prema takvom bi se trebalo postupati.Na Strugi dvoje, na Sesvetama sve
posvuda. 
G.Kraljić: A koliko smeća u Zagrebu. 
G.Gizdavec:  Oni  imaju  smeće  vani  pred  kućom.A mi  imamo  deponije  kaj  Zakon  uopće  ne
predviđa, divlje deponije. Nema ih , nema mogućnosti. Odlagalište deponija a ti još staviš i kameru.
G.Jany:  Lažna  je,  inspektor  nije  mogao  utvrditi  da  je  lažna.  Rekao  je  da  ja  idem  gore  na
banderu.Tko je postavio? Ja i Tuksor. Ovo kaj se tiče Dana općine, vidjet ćemo što će se dogoditi.
Ako nam zabrane ovo sve onda neće biti ništa od toga.
G.Gizdavec: Evo, onda odmah imaš 10 rati za doktora.
G.Jany:  Deratizacija ide,  dječji  vrtić – na žiro račun treba doći  3,500,000,00 kuna.  Što se tiče
kanalizacije, građevinske dozvole dobili smo svi, sad je da se traži se ovaj dio izvođači radova i na
zadnjem sastanku najavljeno je  da svi  skupa,  bile  su i  Hrvatske vode i  da će biti  problem za
izvođača naći. Imamo sastanak drugi tjedan sastanak u gradu Ludbregu. Ovaj Program geronto
domaćice će ići dalje. Ako tko ima kakvoga slučaja socijalnog koji ne može se sam brinuti za sebe
neka javi tu na općinu mi ćemo preko geronto domaćica probati pokriti da ima ono što mora imati.
Javite na općinu ako koga imate. Što se tiče kandidature mi smo se javili na Natječaj Ministarstva
regionalnog razvoja  tu  smo kandidirali  asfalt-cestu prema firmi  „Luneta“,  nacrti  su na  groblju
Svetom Đurđu, zatim smo se javili na Ministarstvo graditeljstva kandidirali novi kombi. 
G.Gizdavec: Odvodni kanal Struga. 
G.Jany: To radimo projekt. Projekt se radi Odvodni kanal  Struga i rotor u Hrženici, dobili smo
lokacijsku dozvolu za rotor.  Tu smo se javili  i  za fasadu dom Komarnica i  jedan dio prostora
uređenja prostora u Svetom Đurđu. Radi se reciklažno dvorište. Radi se projekt dom za starije,
zatim komunalni odjel. To su ti projekti koje radimo. Društveni dom Struga je pri kraju. Hrženica
gotovo još neke male sitnice. Priles – više-manje gotov. U stvari gotov je. Još struja, to su projekti



koje  smo radili.  Spremište  vatrogasno u  Karlovcu  to  je  pod krovom.  Radi  se  krovište  za  cca
70,000,00 kuna. To je projekt g.Božića koji je zaboravio napisati ploču. Radi se prvo utovarivač na
traktoru. Momentalno je naš najbolji djelatnik koji je dosta aktivan slomio je ruku i na bolovanju je.
Zato ćemo zaposliti neke djelatnike. Neke stvari od ovoga su i plaćene i zato je sad malo veći dug
jer ovaj dio sa ministarstvo ide sporo.Ako imate kakvo pitanje. Imali smo jedan lijepi događaj u
Hrženici, ja sam rekao da je to spoj vina i žena. Vino „Grački grozdek“ je dao vino s medaljama a
karanfile sam dao a tko drugi nego ja i to je bio dobar spoj. Jedino je bilo rečeno da je to njihovo
vino takvo a i tu je naš vijećnik Kunić da čak ubija i koronu virus. 
G.Grgec: Hrvala načelniku na informacijama. Otvaram raspravu. Ima tko kakvo pitanje?
G.Kraljić: Za društvene domove da se objasni kako će biti sada. 
G.Jany: Da, za društvene domove svi ključevi od ulaznih vrata bit će na općini. Od sada se plaćaju
režijski troškovi osim dok je smrtni slučaj i dok  imaju udruge. Svi koji slave neke događaje plaćaju
režijske troškove. Ključevi će biti kod nas na općini. Mora biti kontrola jer su se neki tak isilili pa
nisu htjeli dati ključevi našim djelatnicima. To su njegovi privatni ključevi. Rođendani su se slavili
iz drugih općina pa da su bar došli pitati i zahvaliti se. Niti to nisu došli. 100,000,00 kuna 2018.g.,
100,000,00 kuna  2019.  godine  potrošeno za  režijske  troškove društvenih  domova na  području
Općine Sveti Đurđ. Nije radi toga nego radi ovoga, ključevi su tu. Naši djelatnici će doći pogledati
da li je očišćeno, plaćeni režijski troškovi, nema nikakvih problema. Svi mogu imati i zato se to
uređuje. Da se i vidi da li je razbito što. Sad smo imali u Luki, štok su izvadili van. Odšerafili, toga
nema, nisu počistili.  
G.Kunić: Nisu počistili, pa ga zoveš pa se ne javlja niti neće doći. I ja predlažem načelniku da se
ostavi kauciju 300,00 kuna prilikom preuzimanja ključa pa onda će netko za 300,00 kuna poslije
njega počistiti.Tak ne može biti grdo kaj netko ne bi htio počisiti. 
G.Grgec: Nažalost to se počelo jako koristiti. 
G.Jany: Što se tiče vatrogasci, oni dobro rade. Za Dan općine bit će otvorenje ako će biti, znači
vatrogasnog doma u Svetom Đurđu. Sad se radi grijanje i to je zadnji segment toga doma. Uređenje
će biti za Dan općine ako neće biti zabranjeno i dječjeg vrtića.Bit će i sajam ako će nam dozvoliti.
Naći djelatnici  će to sve pripremiti  a oni koji  su zainteresirani će moći izlagati.Jedan dan sam
predvido samo za vatrogasce i Civilne zaštite ako se ne zatvori. 
G.Gizdavec: Koliko potražujemo od Ministarstva za vrtić još? 
G.Grgec:  3,500,000,00  kuna  od  Ministarstva  poljoprivrede  i  još  od  Ministarstva  regionalnog
razvoja 1.230,000,00 kuna.  
G.Gizdavec: To je ono kaj su obećali još prošle godine?.
G.Jany:  Ne  to  smo  dobili.  Ugovor  imamo.  Oni  su  do  sada  platili  3,500,000,00  kuna.  A tih
3,500,000,00 kuna smo potrošili i još dodatnih svojih 3,500,000,00 kuna iz računa platili. Mi smo
do sada platili 7 miliona. Moramo dobiti 3,500,000,00 plus 1,230,000,00 kuna. Ali od toga još
moramo platiti 1,600,000,00 kuna. Mi možemo u onom trenutku kad dobijemo ta sredstva , inače
smo imali „Azru“ neka općina je čekala 6 mjeseci novce. Mi sad čekamo mjesec i pol. I sad bude
tek ona stavila to u obradu. Mi ćemo i ovih 800,000,00 kuna izfinancirati ali ne možemo to preko
noći. Govorili su idemo napraviti radove a novci nisu bitni a sad dok su napravili radove sad bi
trebali i novce. Zato nismo išli na kredit.Budemo mi to riješili i požurili malo. I ovaj dio kaj si ti
Zlatko rekao za vrtić, dok oni to odobre amo tamo, budemo probali požuriti.  Imamo Nadicu u
Varaždinu, imamo Zorana u Varaždinu. 
G.Gizdavec: Imaš ministricu u Zagrebu. Sad budeš vijećnike naganjao, nazoveš gospođo…
G.Jany: A nisi ti Nadica vijećnica? No dobro ali ti si desna ruka od župana. 
Gđa. Crnković: Pa Vaša ministrica će prva dati odobrenje a ona i mora prva dati. 
G.Grgec: Dobro, ima još tko kakvo pitanje? Ako nema više pitanja po točkom informacija o radu i
financijama prelazimo na sljedeću točku. 

Točka 13.
OSTALA PITANJA

G.Grgec: Ako ima tko kakvo pitanje?
G.Turković: Ja bih se još samo nadovezao na načelnika s obzirom da je spominjao ove nenadane



situacije u okviru nekakvih 45 minuta prije nego sam išao na sjednicu, dobili smo meilom naputak
odnosno HVZO da vatrogasci pokušaju sva javna okupljanja, vježbe, natjecanja, skupova, seminara
odgoditi do daljnjega odnosno do viđenja stvari kako će se ponašati korona virus. Neslužbeno,
imam nekakvu informaciju da istu preporuku primila i naša županija i vjerojatno će kroz nekoliko
dana izaći i takvi naputak. Neće biti vjerojatno zabrane ali bude naputak da se pokuša smanjiti.
Čisto da znate. 
Gđa. Crnković: Bude od strane županije išlo sutra do 100 ljudi. 
G.Grgec: Mi smo isto dobili od Nogometnog saveza. Mjere opreza mora biti. 
G.Turković: Šuška se da postoji  sumnja na više zaraženih nego ih je registrirano.  Vidimo i  iz
iskustva okolnih zemalja koje su krenule tak kak i mi da se nije moglo spriječiti suzbijanje odnosno
pokrivanje većeg broja zaraženih jer se širilo jako lagano. Znamo da imamo Civilnu zaštitu koja će
u tom slučaju morati biti na oprezu odnosno podnijeti neke letke. Trebat će  s tim nekakvih općim
uputama.
G.Grgec:  Mi  smo  isto  dobili  plakate  da  izvjesimo  po  nogometnim  igralištima.  Ozbiljnost  je,
zabranili za sada još neće, utakmice ove u prvoj ligi, tu će neki problemi biti, za sad tu lokalno
nema. 
G.Kraljić: Koliko sam ja čitao zabrane nogometa su za sve do 03.04. i za nižu ligu za sve.
G.Jany: 7 miljardi ih živi na zemlji. Dok pogledaš Zagreba i Varaždina. Tam ih je 800 000 ljudi a tu
ih je koliko?
G.Turković: Kako je čovjek koji je u Varaždinu Karanteni uspio za vikend pobjeći, slobodno se
šetao po gradu. 
G.Jany: Općina ne može , ono kaj si me danas pitao, ne može zabraniti Romima da kupuju kuće.
Romi su čak više od nas. Mi smo sad imamo prodano je 10 kuća u našoj općini. Svakome da se
pomogne u materijalnom smislu. Romima ne možemo to zabraniti. Tu dolje je plakat da kupuje
kuću. Ne možemo sad, to sad kaj rade druge općine da daje novce, ti si me danas napal da druge
daju novce Romima da tu kupuju. Donesite Odluku da i mi našima Romima da idu kupiti kuću u
drugu općinu. 
G.Grgec: To je bio slučaj u općini Mali Bukovec. 
G.Stančin: Mi moramo kupiti nekretninu prije nego je kupi Rom. U čemu je problem?
G.Jany: Mi budemo imali takvih problema, evo s jednom, Nadica me napala iz svih oružja. 
Gđa.Crnković: Nisam ja nikoga napala, ja sam samo pitala koliko je u tu kuću utrošeno sredstava. 
G.Stančin. Ta kuću koju oni hoće kupiti,  govorim bez veze, košta maksimalno 15,000,00 Eura.
Srušimo ju. Isto tako se bore i sve ostale općine. Pogledajte si Općinu Mali Bukovec i načelnika
Markovića kaj radi. Sruši kuću, ostavi vodu i komunalije i gotovo. Ima zemljište. Tam dok budu
došli u moju ulicu 2 komada onda će biti problemi.
G.Turković: Tu kuću u Karlovcu su sada navodno kupili za 35,000,00 kuna. 
G.Stančin. Evo vidite, kaj je to novac za jednu Općinu Sveti Đurđ. 
G.Jany: Trebali ste lijepo doći predsjedniku mjesnog odbora Karlovec Ludbreški i on bi bio kupio.
Pa kaj Vam bude ja po selima kupovao kuće. Mi smo sada kupili 3 kuće. Ovu tu i onu tam i onu
tam smo srušili. 
G.Stančin: To su sve većinom takve kuće. Ta kuća se ne prodaje za 50 000 Eura.
G.Gizdavec: Dečki su u pravu. Imaš para ko blata. 100,000,00 kuna , ovo na Sesvetama su od Đure
Horvata kupili za 50,000,00 kuna.
G.Stančin: Imate sada u mojoj ulici na kraju zapušteno 2 kuće. Voze se po ulici i pitaju da li je kuća
na prodaju. Sva sreća kaj nemaju riješeno imovinsko-pravne odnose. 
G.Jany: Ne budeš ti to riješio. 
G.Gizdavec: Ali ljudi su ogorčeni . Ti možeš reći kaj god hoćeš, evo Siniša ti je rekao.
G.Turković: Moj prvi susjed će Vam prodati kuću i odselit će se a prodat će isto njima. 
G.Jany: Ne možete Vi to tak riješiti. 
G.Grgec:  Ako  nema  više  nitko  nikakvih  pitanja,  zahvaljujem se  svim prisutnima  i  završavam
sjednicu u 19,34.
Zapisničar: Predsjednik Općinskog vijeća 
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KLASA: 400-01/20-04/
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Sveti Đurđ,  _____________2020.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj
32/09, 21/13, 70/13, 105/18 i 15/19 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ na
____ sjednici Općinskog vijeća održanoj ____________ 2020. godine podnosi 

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu

I.
Za javne potrebe u društvenim djelatnostima temeljenima na pravima i obvezama utvrđenim

zakonom i drugim propisima, te odlukama Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ, u 2019. godini
utrošeno je 2.626.627,47 kuna, a financirano je iz poreznih prihoda Općine Sveti Đurđ.

II.
Sredstva navedena u točci I. ovog Izvješća utrošena su u 2019. godini za sljedeće aktivnosti i u

iznosima kako slijedi:

1. PODRUČJE ŠPORTA

Za program javnih potreba u području športa na području Općine Sveti Đurđ u 2019. godini
izdvojena su sredstava u iznosu od 372.924,98 kune. Navedena sredstva utrošena za ovu aktivnost
izdvojena su iz općih prihoda i primitaka u Proračunu, a utrošena su na:

Aktivnost Planirano u
2019.

Izvršeno u
2019.

 NK „Struga – Rovokop“ Struga 31.000,00 39.052,58
 NK „Podravac“ Sesvete Ludbreške 38.300,00 24.900,26
 NK „Karlovec“ Karlovec Ludbreški 31.000,00 14.562,58
 NK „Drava“ Sveti Đurđ 38.300,00 55.353,83
 NK „Radnički“ Hrženica 37.000,00 67.297,60
 NK „Ajax“ Komarnica Ludbreška  31.400,00 25.629,09

      -     mala škola nogometa općine Sveti Đurđ 163.000,00 17.487,48
UKUPNO 370.000,00 244.283,42



Troškovi nogometnog centra Sveti Đurđ (bruto naknade i školovanje trenera, prijevoz autobusom
na  utakmice,  zaba  naknada,  knjigovodstvene  usluge,  reprezentacija,  sportska  oprema)  ukupno:
128.641,56 kn

2. PODRUČJE ODGOJA I NAOBRAZBE

Za program javnih potreba u području odgoja i naobrazbe na području Općine Sveti Đurđ u
2019. godini izdvojena su sredstava u iznosu od 1.000.839,79 kuna. Navedena sredstva utrošena za
ovu aktivnost izdvojena su iz općih prihoda i primitaka u Proračunu, a utrošena su na:

Za javne potrebe vezane uz Osnovnu školu Sveti Đurđ
Aktivnost Planirano u

2019.
Izvršeno u

2019.
 nagrade učenicima i mentorima 10.500,03 10.500,03
 sufinanciranje  školske  kuhinje  djeci  socijalno

ugroženih obitelji
202.236,00 202.236,00

 sufinanciranje dogradnje OŠ – najam 55.000,00 53.071,58
 sufinanciranje prijevoza OŠ 86.636,00 117.460,00
 Sufinanciranje radnih bilježnica 114.272,18 114.272,18

UKUPNO 468.644,21 497.539,79

Za javne potrebe vezane uz područje predškolskog odgoja
Aktivnost Planirano u

2019.
Izvršeno u

2019.
 sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima 360.000,00 437.300,00
 sufinanciranje  minimalnog  predškolskog  odgoja

(mala škola)         
100.000,00 66.000,00

UKUPNO 460.000,00 503.300,00

3. PODRUČJE KULTURE

Za program javnih potreba u području kulture na području Općine Sveti Đurđ u 2019. godini
izdvojena su sredstava u iznosu od 44.822,00 kuna. Navedena sredstva utrošena za ovu aktivnost
izdvojena su iz općih prihoda i primitaka u Proračunu, a utrošena su na:

Aktivnost Planirano u
2019.

Izvršeno u
2019.

 tekuće donacije KUD „Juraj Lončarić“ Hrženica 30.000,00 28.822,00
 tekuće donacije KUD „Sloga“ Karlovec Ludbreški 20.000,00 16.000,00

UKUPNO 50.000,00 44.822,00



4. PODRUČJE SOCIJALNE SKRBI

Za program javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Sveti Đurđ u 2019.
godini izdvojena su sredstava u iznosu od 424.576,82 kuna. Navedena sredstva utrošena za ovu
aktivnost izdvojena su iz općih prihoda i primitaka u Proračunu, a utrošena su na:

Aktivnost Planirano u
2019.

Izvršeno u
2019.

 pomoć obiteljima novorođenčadi 45.000,00 43.001,20
 pomoć građanima i kućanstvima te ogrjev 90.000,00 72.720,21
 sufinanciranje  troškova  prijevoza  učenika  srednje

škole
4.000,00 4.800,00

 tekuće donacije – Romi 10.000,00 7.261,98
 jednokratne pomoći studentima 85.000,00 84.300,00
 darovi za djecu 20.000,00 12.357,50
 jednokratne pomoći umirovljenicima 180.120,00 180.120,00

UKUPNO 434.120,00 404.560,89

Za javne potrebe humanitarnih udruga
Aktivnost Planirano u

2019.
Izvršeno u

2019.
 Crveni križ Ludbreg 21.835,56 20.015,93

UKUPNO 21.835,56 20.015,93

5. PODRUČJE INFORMIRANJA

Za program javnih potreba u području informiranja na području Općine Sveti Đurđ u 2019.
godini izdvojena su sredstava u iznosu od 22.500,00 kuna.  Navedena sredstva utrošena za ovu
aktivnost izdvojena su iz općih prihoda i primitaka u Proračunu, a utrošena su na:

Aktivnost Planirano u
2019.

Izvršeno u
2019.

 izvješća,  te  obavješćivanje  građana  putem
informativnog  programa  Radio  Ludbrega  –
elektronski mediji

24.375,00 22.500,00

UKUPNO 24.375,00 22.500,00

6. PODRUČJE VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 

Za program javnih potreba u području vatrogastva i civilne zaštite na području Općine Sveti
Đurđ  u  2019.  godini  izdvojena  su  sredstava  u iznosu od 601.001,97 kuna.  Navedena sredstva
utrošena za ovu aktivnost izdvojena su iz općih prihoda i primitaka u Proračunu, a utrošena su na:

Aktivnost Planirano u
2019.

Izvršeno u
2019.

 vatrogasna zajednica općine 340.000,00 320.000,00
 dobrovoljna vatrogasna društva 220.000,00 270.501,97
 civilna zaštita 5.000,00 5.000,00
 HGSS 5.500,00 5.500,00

UKUPNO 570.500,00 601.001,97



7. PODRUČJE UDRUGA GRAĐANA, DRUŠTAVA I POLITIČKIH STRANAKA

Za program javnih potreba za udruge građana, društva i političke stranke na području Općine
Sveti Đurđ u 2019. godini izdvojena su sredstava u iznosu od 159.961,91 kuna. Navedena sredstva
utrošena za ovu aktivnost izdvojena su iz općih prihoda i primitaka u Proračunu, a utrošena su na:

Aktivnost Planirano u
2019.

Izvršeno u
2019.

 tekuće donacije političkim strankama 26.200,00 26.200,00
 tekuće donacije – udruge građana

 „Veliko Srce“ Sveti Đurđ 2.500,00 3.000,00
 Općinski  Ogranak  Udruge  hrvatskih

dragovoljaca  Domovinskog  rata,  Općine  Sveti
Đurđ 

10.000,00 10.000,00

 „Udruga žena“ Struga 5.000,00 6.000,00
 Udruga uzgajivača svinja Varaždinske županije 6.500,00 7.000,00 
 Udruga Antifašističkih boraca 2.500,00 3.000,00
 LAG „IZVOR“ 18.000,00 18.000,00
 Udruga „Trsek“ Ludbreg 2.000,00 2.000,00
 Udruga „Grozdek“ 5.000,00 5.500,00
 Udruga tjelesnih invalida „LIO“ 2.000,00 2.000,00
 Udruga žena „Đurđek“ Sveti Đurđ 5.400,00 5.600,00
 Udruga „Ludbreško sunce“ 2.000,00 2.000,00
 Udruga „Kanarinac“ 3.000,00 3.000,00
 Braniteljska zadruga Skulptura 8.400,00 8.400,00
 Lovačko društvo „Patka“ 4.500,00 5.000,00

 Twirling klub 2.000,00 2.000,00

 Ludbreški konjari 2.000,00 2.000,00

 NK Podravina 2.000,00 2.000,00

 Udruga dijabetes "DIA-MELL" 3.700,00 4.231,84

 Udruga branitelja Varaždin 4.500,00 5.000,00

 Udruga ILCO 2.000,00 2.000,00

 Muzej grada Koprivnice 500,00 500,00

 Ludbreški branitelji Vukovara 2.000,00 2.000,00

 USJP RODA 3.500,00 3.000,00

 ostalo 1.000,00 530,07
UKUPNO 126.200,00 129.961,91



Za javne potrebe vezane uz religiju
Aktivnost Planirano u

2019.
Izvršeno u

2019.
 župa Sv. Juraja mučenika 30.000,00 30.000,00

UKUPNO 30.000,00 30.000,00

III.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Općinu Sveti

Đurđ u 2019. godini objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Općinski načelnik
Josip Jany



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA SVETI ĐURĐ
        Općinski načelnik

KLASA: 400-01/20-04/
URBROJ: 2186-21-04-20-
Sveti Đurđ, ____________2020.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ br. 68/18
i 110/18) i članka 22. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj
32/09, 21/13, 70/13, 105/18 i 15/19 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ na 21.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana ____________ 2020. godine, podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se

financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2019. godinu

I.
Za održavanje komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava
komunalne  naknade  za  2019.  godinu  planirana  su  financijska  sredstva  u  iznosu  od  ukupno
620.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 709.556,43 kuna.

II.
Sredstva navedena u točci I. ovog Izvješća utrošena su u 2019. godini za sljedeće djelatnosti

kako slijedi:

Aktivnost
Planirano u

2019.
Izvršeno u

2019.
- odvodnja atmosferskih voda 29.000,00 28.272,41
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih 
   površina

149.000,00 128.923,41

- održavanje javnih površina 60.000,00 73.658,70
- održavanje nerazvrstanih cesta 110.000,00 106.251,59
- održavanje groblja 145.000,00 228.983,57
- javna rasvjeta 127.000,00 143.466,75

UKUPNO 620.000,00 709.556,43



Održavanje komunalne infrastrukture iz stavka 1. ove točke financirano je iz sredstava komunalne
naknade i ostalih prihoda proračuna.

III.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti
koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2019. godinu objavit će se u „Službenom
vjesniku Varaždinske županije“.

Općinski načelnik
Josip Jany



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI ĐURĐ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/20-04
URBROJ: 2186-21-04-20
Sveti Đurđ, _________2020.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ br. 68/18
i 110/18) i članka 22. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj
32/09, 21/13, 70/13, 105/18 i 15/19 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ na
____ sjednici Općinskog vijeća održanoj dana _______2020. godine, donosi 

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na Općini Sveti Đurđ za 2019. godinu 

Članak 1.

Za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ u
2019. godini utrošeno je 910.759,69 kuna.

Članak 2.
Sredstva navedena u točci I. Ovog Izvješća utrošena su u 2019. godini za sljedeće ativnosti i u iznosima

kako slijedi:

2.1. Nerazvrstane ceste:

red.
broj

komunalna infrastruktura
vrsta pos-

lova
planirana vrijed-
nost u 2019. god

Izvršeno u 2019.


Rekonstrukcija nerazvrstane ceste 
Komarnica Ludbreška – Sveti Đurđ
(od ŽC 2071 do nastavka Dravske 
ulice u Svetom Đurđu)

PD,GE,G,
N

0,00 0,00

 Rekonstrukcija raskrižja ŽC 2071 i 
nerazvrstane ceste u Hrženici u 
kružno raskrižje - rotor

PD, GE,
PE

20.000,00 87.250,00

 Modernizacija nerazvrstanih cesta u
naseljima Komarnica, Obrankovec, 
Priles i Hrženica

G 65.259,13 65.259,13

Ukupno: 85.259,13 152.509,13

2.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila:

red.
broj

komunalna infrastruktura
vrsta

poslova

planirana vri-
jednost u 2019.

god

Izvršeno u 2019.



 Izgradnja pješačko biciklističke sta-
ze uz ŽC 2071 – sufinanciranje – 
udio Općine

G 0,00 0,00

Ukupno: 0,00 0,00

2.3. Javna parkirališta:

red.
broj

komunalna infrastruktura
vrsta

poslova
planirana vrijed-
nost u 2019. god

Izvršeno u 2019.

1.
Uređenje prilaza garaži kod DVD-a 
Hrženica

G 13.923,00 13.923,00

2.
Uređenje manipulativnih površine 
kod DVD-a Sesvete Ludbreške

G 55.912,38 54.226,68

3.
Uređenje parkirališta u Svetom Đur-
đu

G 0,00 0,00

Ukupno: 69.835,38 68.149,68

2.4. Javne zelene površine:

red.
broj

komunalna infrastruktura
vrsta

poslova
planirana vrijed-
nost u 2019. god

Izvršeno u 2019.

1.
Uređenje javnih površina-kanala u 
centru Karlovca L.

G 0,00 2.200,00

2.
Uređenje kanala u centru naselja 
Struga

G 0,00 0,00

3.
Opremanje dječjeg igrališta u Kar-
lovcu L.

O 0,00 0,00

4.
Opremanje dječjeg igrališta u Hrže-
nici

O 10.625,00 10.625,00

5. Opremanje dječjeg igrališta u Strugi O 19.000,00 19.799,80

6.
Opremanje dječjeg igrališta u Luki 
L.

O 25.312,50 25.312,50

7.
Opremanje dječjeg igrališta u Ko-
marnici L.

O 5.250,00 5.250,00

8.
Opremanje dječjeg igrališta u Sesve-
tama L.

O 24.000,00 24.000,00

9.
Opremanje fitnes igrališta u Svetom 
Đurđu

O 70.625,00 70.625,00

10.
Revitalizacija zelenih površina kod
malonogometnog igrališta u Prilesu

G 3.000,00 4.900,00

11.
Uređenje okoliša kod društvenog 
doma u Karlovcu L.

G 5.000,00 6.175,00

12.
Uređenje okoliša kod društvenog 
doma u Komarnici L.

G 2.000,00 3.700,00

13.
Uređenje javne površine kod druš-
tvenog doma u Hrženici

G 10.000,00 14.600,00

14.
Revitalizacija zelenih površina kod 
dječjeg igrališta u Luki L.

G 2.000,00 4.000,00

15.
Uređenje okoliša kod društvenog 
doma u Luki L.

G 3.000,00 4.800,00

16.
Uređenje javne površine kod druš-
tvenog doma i kapelice u Sesvetama
L.                                            

G 10.000,00 4.500,00

17.
Revitalizacija zelenih površina kod
društvenog doma u Svetom Đurđu   

G 10.000,00 1.450,00

18. Uređenje okoliša kod društvenog G 5.000,00 6.500,00



doma u Obrankovcu

19.
Revitalizacija zelenih površina kod 
društvenog doma i crkve u Strugi

G 10.000,00 3.563,39

Ukupno: 214.812,50 212.000,69

2.5. Građevine i uređaji javne namjene:

red.
broj

komunalna infrastruktura
vrsta

poslova
planirana vrijed-
nost u 2019. god

Izvršeno u 2019.

1.
Izgradnja poslovne zone u Svetom 
Đurđu – 1. faza

PD,GE,G 0,00 0,00

2.
Izgradnja garažnog prostora komu-
nalnog odjela u Vulincu (Sveti 
Đurđ)                                      

PD,GE,G,
NG,VD

0,00 0,00

Ukupno: 0,00 0,00

2.6. Javna rasvjeta:

red.
broj

komunalna infrastruktura
vrsta

poslova
planirana vrijed-
nost u 2019. god

Izvršeno u 2019.

1.
Zamjena i dopuna javne rasvjete 
energetski učinkovitijom rasvjetom 
u Prilesu

G 14.250,00 14.250,00

2.
Zamjena i dopuna javne rasvjete 
energetski učinkovitijom rasvjetom 
u Obrankovcu

G 14.250,00 14.250,00

3.
Zamjena i dopuna javne rasvjete 
energetski učinkovitijom  rasvjetom 
u Komarnici L.

G 14.250,00 14.250,00

4.
Zamjena i dopuna javne rasvjete 
energetski učinkovitijom rasvjetom 
u Luki L.

G 14.250,00 14.250,00

5.
Zamjena i dopuna javne rasvjete 
energetski učinkovitijom rasvjetom 
u Hrženici

G 14.250,00 14.250,00

6.
Zamjena i dopuna javne rasvjete 
energetski učinkovitijom rasvjetom 
u Svetom Đurđu

G 14.250,00 14.250,00

7.
Zamjena i dopuna javne rasvjete 
energetski učinkovitijom rasvjetom 
u Karlovcu L.

G 14.250,00 14.250,00

8.
Zamjena i dopuna javne rasvjete 
energetski učinkovitijom rasvjetom 
u Sesvetama L.

G 14.250,00 14.250,00

9.
Zamjena i dopuna javne rasvjete 
energetski učinkovitijom rasvjetom 
u Strugi

G 13.008,75 13.008,75

Ukupno: 127.008,75 127.008,75

2.7. Groblja:

red.
broj

komunalna infrastruktura
vrsta

poslova
planirana vrijednost

u 2019. god
Izvršeno u 2019.

2
.

Uređenje staze i ograde na mjesnom
groblju u Hrženici

G 195.920,28 171.474,19



3
.

Uređenje staze i ograde na mjesnom
groblju u Sesvetama L.

G 10.764,57 4.500,00

4
.

Uređenje staze i ograde na mjesnom
groblju u Svetom Đurđu  

G 81.043,19 78.238,00

5
.

Uređenje staze i ograde na mjesnom
groblju u Strugi

G 66.819,46 64.771,38

6
.

Uređenje prilaza groblju u Svetom 
Đurđu – ugradnja asfaltne mase

G 10.586,37 10.586,37

7
.

Uređenje prilaza groblju u Strugi – 
ugradnja asfaltne mase

G 21.521,50 21.521,50

Ukupno: 386.655,37 351.091,44

REKAPITULACIJA RASHODA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS Planirano u 2019.  Izvršeno u 2019.

2.1. Nerazvrstane ceste 85.259,13 152.509,13
2.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten 
    promet motornih vozila

0,00 0,00

2.3. Javna parkirališta 69.835,38 68.149,68
2.4. Javne zelene površine 214.812,50 212.000,69
2.5. Građevine i uređaji javne namjene 0,00 0,00
2.6. Javna rasvjeta 127.008,75 127.008,75

2.7. Groblja 386.655,37 351.091,44
SVEUKUPNO (1-7)         883.571,13 910.759,69

Izvori financiranja:
 Proračun Općine Sveti Đurđ – komunalni doprinos i ostali prihodi proračuna
 Ostali izvori – Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, Ministarstvo gospodarstva

3. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM 
OTPADOM U 2019. GODINI S PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 3.

3.1. Odlaganje komunalnog otpada:

Red.
broj

Objekt ili uređaj
Vrsta

poslova
Planirana vrijed-
nost u 2019. god

Izvršeno u 2019.

1.
sufinanciranje izgradnje reciklaž-
nog dvorišta u Svetom Đurđu          

PD 0,00 0,00

Sveukupno: 0,00 0,00

Izvori financiranja:
 Proračun Općine Sveti Đurđ – komunalni doprinos i ostali prihodi proračuna
 Ostali izvori – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Legenda:



G gradnja
N nadzor izgradnje
PD projektna dokumentacija
PE parcelacijski elaborat
GE geodetski elaborat
O oprema
VD vodni doprinos

Članak 4.

Vrijednost  pojedinih  radova  ovog  Programa  utvrđena  je  na  temelju  troškova  građenja
usporedivih  građevina  komunalne  infrastrukture  u  godini  koja  prethodi  planskom  razdoblju  i
zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

Konačna  vrijednost  gradnje  svake  pojedine  komunalne  infrastrukture  utvrdit  će  se  na
temelju stvarnih i ukupnih troškova, koji sadrže ovisno o uvjetima i troškove: 1. zemljišta na kojem
će se graditi komunalna infrastruktura, 2. uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih
nasada, 3. sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući
i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje, 4. izrade projekata i druge
dokumentacije,  5.  ishođenja  akata  potrebnih  za  izvlaštenje,  građenje  i  uporabu  građevina
komunalne  infrastrukture,  6.  građenja  i  provedbe  stručnog  nadzora  građenja  komunalne
infrastrukture, 7. evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Naredbodavac za realizaciju Programa je općinski načelnik Općine Sveti Đurđ.

U  okviru  sredstava  za  provedbu  ovog  Programa  dopuštena  je  preraspodjela  utvrđenih
sredstava  između  pojedinih  rashoda  i  izdataka  u  cilju  efikasnijeg  i  racionalnijeg  ostvarivanja
Programa i poboljšanja u djelatnostima. Odobrenje o preraspodjeli donosi općinski načelnik.

Članak 6.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za građenjem komunalne
infrastrukture  koja  je  predviđena  Programom  u  jednoj  od  slijedećih  kalendarskih  godina,
pojedinačnu odluku o tome donosi općinski načelnik.

Također, ako se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje
nisu predviđene Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će općinski načelnik.

O promjenama iz stavka 1. i 2. ovog članka, općinski načelnik dužan je posebno u okviru
redovitog izvješća izvijestiti Općinsko vijeće.

Članak 7.

U  slučajevima  građenja  komunalne  infrastrukture  iz  ovog  Programa  veće  investicijske
vrijednosti, odnosno koje zahtijevaju faznu gradnju tj. višegodišnju pripremu i izgradnju, a iste nije
moguće završiti do konca tekuće godine, rok za izgradnju te komunalne infrastrukture  je i u tijeku
naredne godine.

Članak 8.

Općinski  načelnik  Općine  Sveti  Đurđ  dužan  je  do  kraja  mjeseca  ožujka  svake  godine
podnijeti  Općinskom  vijeću  Općine  Sveti  Đurđ  izvješće  o  izvršenju  Programa  za  prethodnu
kalendarsku godinu.



II.

Ovo izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Sveti Đurđ za 2019. godinu objavit će se u "Službenom vijesniku Varaždinske županije".

Općinski načelnik
Josip Jany



  REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA SVETI ĐURĐ
          Općinsko vijeće

KLASA: 400-06/20-02/_
URBROJ: 2186-21-02-20-_
Sveti Đurđ, __. ožujka 2020.

Na temelju članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne
novine“ broj  86/12,  143/13,  65/17 i  14/19)  i  članka 22.  Statuta  Općine Sveti  Đurđ („Službeni
vjesnik  Varaždinske  županije“,  broj  32/09,  21/13,  70/13,  105/18  i  15/19  –  pročišćeni  tekst),
Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na svojoj 21. sjednici održanoj dana __. ožujka 2020. godine,
usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2019. godini

Članak 1.
Predmet  ovog  izvješća  je  utrošak  sredstava  od  naknade  za  zadržavanje  nezakonito

izgrađenih zgrada u prostoru.

Članak 2.
Trideset posto sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prihod je

Općine Sveti Đurđ na čijem se prostoru nalazi nezakonito izgrađena zgrada.

Članak 3.
Ostvareni prihod u 2019. godini od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u

prostoru u iznosu od 18.863,86 kuna, iskorišten je namjenski u svrhu izrade prostornih planova
kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom
gradnjom te  za poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja na području Općine
Sveti Đurđ, a sukladno odredbama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu.

Članak 4.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

izgrađenih  zgrada  u  prostoru  na  području  Općine  Sveti  Đurđ  u  2019.  godini  objavit  će  se  u
„Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Damir Grgec



   REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA SVETI ĐURĐ
          Općinsko vijeće

KLASA: 400-06/20-02/__
URBROJ: 2186-21-02-20-__
Sveti Đurđ, __. ožujka 2020.

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18 i
98/19)  i  članka  22.  Statuta  Općine  Sveti  Đurđ  („Službeni  vjesnik  Varaždinske  županije“,  broj
32/09, 21/13, 70/13, 105/18 i 15/19 – pročišćeni tekst),  Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na
svojoj 21. sjednici održanoj dana __. ožujka 2020. godine, prihvatilo je

IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

Članak 1.
Prihod Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu od šumskog doprinosa planiran je u iznosu
od 1.000,00 kuna.

Članak 2.
Ostvareni prihod od šumskog doprinosa u 2019. godini u iznosu od 4.041,08 kn utrošen je za
financiranje  izgradnje  komunalne  infrastrukture  sukladno  Programu  gradnje  objekata  i  uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ u 2019. godini s projekcijom za 2020. i
2021. godinu.

Članak 3.
Ovaj Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa objavit će se u „Službenom vjesniku

Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Damir Grgec



  REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA SVETI ĐURĐ
          Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/20-02/__
URBROJ: 2186-21-02-20-__
Sveti Đurđ, __. ožujka 2020.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) i
članka 22. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 32/09, 21/13,
70/13, 105/18 i  15/19 –  pročišćeni  tekst),  Općinsko vijeće  Općine  Sveti  Đurđ na  21.  sjednici
održanoj __. ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu
s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu.

II.

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

 Predsjednik Općinskog vijeća
Damir Grgec



  REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA SVETI ĐURĐ
          Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/20-02/__
URBROJ: 2186-21-02-20-__
Sveti Đurđ, __. ožujka 2020.

Temeljem članka  22. Statuta Općine Sveti Đurđ ( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj
32/09, 21/13, 70/13, 105/18 i 15/19 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na 21.
sjednici održanoj __. ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine

Sveti Đurđ za 2019. godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti
Đurđ za 2019. godinu.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ .

Predsjednik Općinskog vijeća
Damir Grgec



  REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA SVETI ĐURĐ
            Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/20-02/__
URBROJ: 2186-21-02-20-__
Sveti Đurđ, __. ožujka 2020.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) i
članka 22. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 32/09, 21/13,
70/13,  105/18 i  15/19 –  pročišćeni  tekst),  Općinsko vijeće  Općine  Sveti  Đurđ  na  21.  sjednici
održanoj __. ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu

I.
Prihvaća  se  Izvješće  o  izvršenju  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  na  području
Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Damir Grgec



  REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA SVETI ĐURĐ
        Općinski načelnik

KLASA: 363-01/20-04/_
URBROJ: 2186-21-04-20-_
Sveti Đurđ, __. ožujka 2020.

Na temelju članka 25. st. 9. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  („Narodne novine“, broj
20/18,  115/18 i  98/19)  i  članka 40.  Statuta  Općine Sveti  Đurđ („Službeni  vjesnik Varaždinske
županije“, broj 32/09, 21/13, 70/13, 105/18 i 15/19 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine
Sveti Đurđ podnosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o korištenju sredstava od promjene namjene

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za 2019. godinu

Članak 1.
Sredstva ostvarena od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

Hrvatske na području Općine Sveti  Đurđ prihod su državnog proračuna 70% i 30% proračuna
jedinice lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi, odnosno Općine
Sveti Đurđ.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Izvješća koja su prihod jedinice lokalne samouprave namijenjena

su za okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i  povećanje vrijednosti poljoprivrednog
zemljišta.

Članak 3.
U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvarena sredstva od promjene

namjene poljoprivrednog zemljišta iz članka 1. ovog Programa iznosila su 4.440,39 kuna.

Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ovog Izvješća utrošena su kako slijedi:
a)  privođenje  funkciji  i  povećanju  vrijednosti  poljoprivrednog  zemljišta  –  privođenje

funkciji neuređenog/napuštenog poljoprivrednog zemljišta – u cijelosti utrošen iznos od 4.440,39
kn.

Članak 5.
Ovo Izvješće  uputit  će  se  na  znanje  Općinskom vijeću  Općine  Sveti  Đurđ i  objaviti  u

„Službenom vjesniku Varaždinske županije“ te dostaviti Ministarstvu poljoprivrede.

Općinski načelnik
Josip Jany



  REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA SVETI ĐURĐ
       Općinski načelnik

KLASA: 363-01/20-04/_
URBROJ: 2186-21-04-20-_
Sveti Đurđ, __. ožujka 2020.

Na temelju članka 44. st. 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  („Narodne novine“, broj
20/18,  115/18 i  98/19)  i  članka 40.  Statuta  Općine Sveti  Đurđ („Službeni  vjesnik Varaždinske
županije“, broj 32/09, 21/13, 70/13, 105/18 i 15/19 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine
Sveti Đurđ podnosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o korištenju sredstava od raspolaganja

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za 2019. godinu

Članak 1.
Sredstva  ostvarena  od  raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem u  vlasništvu  Republike

Hrvatske  na  području  Općine  Sveti  Đurđ  i  to  s  osnova:  zakupa,  prodaje,  prodaje  izravnom
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom prihod su državnog
proračuna  25%,  10%  proračuna  jedinice  područne  (regionalne)  samouprave  i  65%  proračuna
jedinice lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi, odnosno Općine
Sveti Đurđ.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Izvješća koja su prihod jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave namijenjena su za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, za podmirenje
troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga,
za  subvencioniranje  dijela  troškova  zemljišnoknjižnog  stanja  poljoprivrednog  zemljišta  u
privatnom  vlasništvu,  za  podmirenje  dijela  stvarnih  troškova  u  vezi  s  provedbom  Zakona  o
poljoprivrednom zemljištu, za program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora
izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program
uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, za troškove održavanja sustava za
navodnavanje,  za  program  očuvanja  ugroženih  područja  i  očuvanja  biološke  raznolikosti  i  za
program sufinanciranja aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za
provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere
potpore iz toga Programa i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i akvakulture.



Članak 3.
U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvarena sredstva od raspolaganja

poljoprivrednim zemljištem iz članka 1. ovog Programa iznosila su 135.205,78 kuna.

Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ovog Izvješća utrošena su kako slijedi:
a) uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za
poljoprivredu - uređenje poljskih putova – 135.205,78 kuna.

Članak 5.
Ovo Izvješće  uputit  će  se  na  znanje  Općinskom vijeću  Općine  Sveti  Đurđ i  objaviti  u

„Službenom vjesniku Varaždinske županije“ te dostaviti Ministarstvu poljoprivrede.

Općinski načelnik
Josip Jany


