
1 
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

Općinsko vijeće 

Pleškovec 27 

 

KLASA:  023-06/10-01/1  

URBROJ: 2109/16-03-10-01 

 

Pleškovec, 19. oţujka  2009. godine 

 

 

 

ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

odrţane u srijedu 17. oţujka 2010. godine u 18:00 sati, 

*s 6. sjednice općinskog vijeća nema zapisnika (sveĉana sjednica)   

 

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

pozivom KLASA:023-06/10-01/7, UR. BROJ: 2109/16-03-10-01 od 09. oţujka 2010. godine. 

SJEDNICI SU NAZOĈILI VIJEĆNICI: 

Marijan Rodinger, Milan Zanjko, Petra Nedeljko, dipl.ing.agr., Dragutin Barlek, Mario 

Dretar, Viktor Korunić, Danijel Krnjak, Damir Novak, Danijel Srpak, Zoran Šarić 

dipl.ing.geod., Stjepan Tomašić, Vjeran Vrbanec, dipl.iur., i Dragica Vugrinec, ing.graĊ.  

SJEDNICI SU TAKOĐER NAZOĈILI: 

AnĊelko Nagrajsalović - naĉelnik, Miljenko Janušić, ing. - zamjenik naĉelnika, Danijela 

Buhanec – upravni referent JUO Općine Sveti Juraj na Bregu, Stjepan Perko – 

zastupnik Skupštine MeĊimurske Ţupanije, Josip Belec, Darko Ţagar, Vesna Makovec 

– gosti, te predstavnici medija. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger pozdravio je sve prisutne, zapoĉeo voditi 

sjednicu,  te predloţio dnevni red iz saziva. Nakon predloţenog dnevnog reda iz saziva, 

predloţio je dopunu dnevnog reda, da se pod toĉku 5. uvrsti Zamjena vijećnika Općinskog 

vijeća, a da se sve toĉke nakon toĉke 4. pomaknu za jedno mjesto unatrag. Predsjednik 

Općinskog vijeća,  Marijan Rodinger, takav je, izmijenjeni dnevni red, dao na glasovanje. 

Izmijenjen dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

DNEVNI RED: 

1. UtvrĊivanje kvoruma 

2. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

3. Predstavljanje Prostornog ureĊenja i razvitka tvrtke Piramida d.o.o. Lopatinec 

4. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu 

5. Zamjena vijećnika Općinskog vijeća 

- predlagatelj je Mandatno povjerenstvo  

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je Dragutin Barlek,    

  predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje 

6. Izvršenje proraĉuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2009.godinu 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

  naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

  naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

8. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na podruĉju Općine Sveti Juraj na 

Bregu u 2010.godini 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

  naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju Općine Sveti Juraj na 

Bregu u 2010.godini 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

  naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

10. Prijedlog Programa gradnje objekata i odrţavanja komunalne infrastrukture na 

podruĉju Općine Sveti Juraj na Bregu uza 2010. godinu 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

  naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

11. Prijedlog Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na podruĉju Općine 

Sveti Juraj na Bregu uza 2010. godinu 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

  naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

12. Prijedlog Odluke o povremenim radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Sveti 

Juraj na Bregu (Povjerenstvo za gospodarstvo i poduzetništvo, Povjerenstvo za 

turizam i Povjerenstvo za komunalnu djelatnost) 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je Danijel Srpak,    

  predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje 

13. Polugodišnje izvješće naĉelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

  naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

O toĉkama 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12 i 13 dnevnog reda i svim materijalima pripremljenim 

za sjednicu, prethodnu raspravu proveli su naĉelnik, zamjenik naĉelnika i povjerenstva. 

 

 

 

TOĈKA 1. 

UTVRĐIVANJE KVORUMA  

 

Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na sjednici nazoĉno 12 

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

odluka.  
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TOĈKA 2. 

AKTUALNI SAT 

(pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

 

Aktualni sat otvorio je vijećnik Danijel Krnjak pitanjem o registru korisnika socijalne skrbi 

koji je trebao biti napravljen do 01.03.2010.godine, te da li je isti završen i ako nije, zašto nije. 

 

Viktor Korunić, predsjednik Povjerenstva za socijalnu pitanja odgovara kako je izrada 

registra pri kraju, te da će isti biti završen do kraja oţujka 2010. godine, a nije napravljen na 

vrijeme zbog poteškoća prilikom prikupljanja podataka potrebnih za izradu istog. 

  

Dragica Vugrinec je kazala da se jedino uvidom u postojeću dokumentaciju moţe utvrditi je 

li pojedina graĊevina podignuta pravno ili bespravno, a mogućnost i pravo na uvid u 

navedeno ima komunalni redar, koji je duţan,  ukoliko utvrdi nepravilnost i nepostojanje 

potrebne dokumentacije, o tome obavijestiti nadleţnu inspekciju. 

 

Vjeran Vrbanec postavio je pitanje o ukljuĉenosti Općine u nove Projekte za koje je Vlada 

RH predvidjela 15 milljardi  kn, tj. da li je i koje radnje Općina Sveti Juraj na Bregu poduzela 

u cilju ulaska u taj novi investicijski ciklus.  

Naĉelnik AnĊelko Nagrajsalović odgovora da je Općina Sveti Juraj na Bregu ukljuĉena u 

nekoliko programa Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva i to: 

- natjeĉaj za financiranje Gospodarske zone u Brezju 

- izgradnja školske sportske dvorane i dogradnja škole 

- zajedniĉki projekt sa Općinom Šenkovec po pitanju kanalizacije na podruĉju naselja 

Mali Mihaljevec, Zasadbreg , Knezovec 

- dogradnja vrtića u Brezju 

- u stalnom smo kontaktu s Redeom, ţupanijskom agencijom, po pitanju ukljuĉenosti u 

nove projekte 

-  

Zorana Šarića zanimalo je zašto nisu dostavljeni pisani odgovori na pitanja koja su 

postavljena na prošloj sjednici, a koja se odnose na naplatu komunalnog doprinosa, te je 

postavio pitanje da li se sastalo sa gospodarstvenicima s podruĉja Općine, te kakva je suradnja 

sa susjednim općinama?  

Općinski naĉelnik AnĊelko Nagrajsalović odgovorio je kako je zabiljeţen pad gospodarstva 

u iznosu od 8%, a da se zajedno sa Općinom Šenkovec ušlo u zajedniĉki program za 

oţivljavanje gospodarstva, te da je suradnja sa susjednim općinama na zadovoljavajućoj 

razini. 

 

Vjeran Vrbanec predloţio je da se privrednicima i poduzetnicima uputi poziv za 

sufinanciranje kamata za poduzetniĉke kredite, a navedeni je prijedlog prihvaćen od strane 

Općinskog naĉelnika AnĊelka Nagrajsalovića. Nadalje je pitao o neracionalnom trošenju el. 

energije tj. o nepravovremenom paljenju i gašenju javne rasvjete.  

 

Općinski naĉelnik AnĊelko Nagrajsalović odgovorio je kako je s tim problemom upoznata 

podruĉna sluţba HEP-a u Ĉakovcu, te mu je odgovoreno kako sustav paljenja i gašenja na 

podruĉju cijele MeĊimurske ţupanije funkcionira na sistemu intenziteta dnevnog svjetla, 

dakle ne po općinama nego je za cijelo MeĊimurje jedinstveni sustav. TakoĊer je napomenuo 

da je od 1999. godine isplaćeno oko 120.000,00 kn za el. energiju koja je utrošena na 

podruĉju Općine Gornji Mihaljevec a plaćala je Općina Sveti Juraj na Bregu, to nitko do sada 

nije primijetio.  
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Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća napomenuo je da se i iz ovog primjera 

vidi da sadašnja vlast vodi brigu o raĉunima općine, dok se za bivšu vlast to i ne moţe reći. 

 

Petra Nedeljko postavila je pitanje o bespravnoj gradnji, te o izlasku komunalnog redara na 

teren i o sastavljenim zapisnicima po tom pitanju. 

Općinski naĉelnik AnĊelko Nagrajsalović odgovorio je da je zatraţio od predsjednika MO-

a da ga upoznaju sa ĉinjeniĉnim stanjem, tj. da ga izvijeste o mogućoj bespravnoj gradnji, a da 

komunalni redar nema ovlasti traţiti graĊevinsku dozvolu već da to mora napraviti 

graĊevinska inspekcija. 

 

Dragica Vugrinec upitala je kolika je visina komunalnog doprinosa za tvrtku MILAS d.o.o. 

koja je poĉela gradnju u gosp. zoni u Brezju. 

Općinski naĉelnik AnĊelko Nagrajsalović odgovorio je  da je visina kom. doprinosa 20 kn / 

m
3
, te da se ne plaća dodatni doprinos za izgradnju infrastrukture, jer je to jedna od mjera 

pomoći gospodarstvenicima. 

 

Damira Novaka zanimalo je stanje sa ugovorom sa kozmetiĉkim salonom „Studio ljepote i 

zdravlja Vita d.o.o. , te o odabranom koncesionaru za odvoz smeća.  

Općinski naĉelnik AnĊelko Nagrajsalović objasnio je kako je ugovor s kozmetiĉkim 

salonom Studio ljepote i zdravlja Vita d.o.o. sporazumno raskinut 01.02.2010. godine, da su 

plaćene sve obaveze, meĊutim ulaganja u isti bila su iznimno velika, te se ista samim 

zakupom nisu namirila. Što se tiĉe koncesije za odvoz otpada, natjeĉajna je dokumentacija 

proslijeĊena Drţavna komisiji za kontrolu postupka javne nabave u Zagreb koja će se pisano 

oĉitovati. Tako da će otpad do daljnjega odvoziti dosadašnji koncesionar, tvrtka EKO FLOR 

PLUS d.o.o. Gornji Stupnik. 

 

Milan Zanjko postavio je pitanje gdje je Plan za naselje Okrugli Vrh koji nedostaje u 

Prostornom planu Općine Sveti Juraj na Bregu? 

Općinski naĉelnik AnĊelko Nagrajsalović odgovorio je kako u cjelokupnom Prostornom 

planu Općine ne postoji isti za naselje Okrugli Vrh, tj. kako isti nije pronaĊen. 

 

 

TOĈKA 3. 

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA PROSTORNOG UREĐENJA  

I RAZVITKA TVRTKE  „PIRAMIDA”  d.o.o. – LOPATINEC  

 

Na predstavljanju tvrke Piramida d.o.o bili su nazoĉni Josip Belec, direktor tvrtke; Darko 

Ţagar, projektant i Vesna Makovec. Oni su na sjednici iznijeli probleme tvrtke, predloţili 

moguća rješenja, te objasnili potrebe za promjenom Prostornog plana Općine Sveti Juraj 

na Bregu. Nakon iscrpnog i dugotrajnog izlaganja vezanog uz problematiku tvrtke 

doneseni su slijedeći zakljuĉci: 

- gospodin Belec, vlasnik tvrtke Piramida mora do poĉetka svibnja urediti okoliš i sam 

proizvodni pogon i to na naĉin kako je prezentirao gospodin Ţagar 

- nakon što se provjeri da li je to uĉinjeno ići će se u promjenu Prostornog plana Općine 

Sveti Juraj na Bregu, jer je oĉito da je u postojećem Prostornom planu Općine Sveti 

Juraj na Bregu napravljena pogreška gdje granica dozvoljene gradnje prelazi 

polovinom postojećeg pogona 

- ukoliko tvrtka Piramida d.o.o izvrši kako je dogovoreno, Općina Sveti Juraj na Bregu 

će poduzeti sve mjere potrebne za izmjenu Prostornog plana Općine Sveti Juraj na 

Bregu. 
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TOĈKA 4. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA SVETI JURAJ NA BREGU 

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

ODLUKA: Jednoglasno sa 12 glasova  ”za„   prihvaćen je zapisnik sa 5. sjednice       

                    Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOĈKA 5. 

ZAMJENA VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

- predlagatelj je Mandatno povjerenstvo 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je Dragutin Barlek, 

  predsjednik Mandatnog povjerenstva 

Predsjednik Mandatnog povjerenstva, Dragutin Barlek izvijestio je nazoĉne da je na adresu 

Općine Sveti Juraj na Bregu stigla pismena ostavka na mjesto vijećnika Općinskog vijeća 

Sveti Juraj na Bregu od strane vijećnika Zdravka Moharić, koji je svoju ostavku opravdao 

privatnim razlozima, te je svoj  mandat stavio u mirovanje. Na njegovo mjesto predloţen je 

Mario Dretar, ĉlan HDZ-a. Na imenovanje istoga nije bilo nikakvih prijedloga i primjedbi, te 

je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova  ”za„  prihvaćen je Mario Dretar kao vijećnik    

                    Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOĈKA 6. 

IZVRŠENJE PRORAĈUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2009. GODINU 

 

- predlagatelj je Općinski naĉelnik 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je anĊelko Nagrajsalović, 

  naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

Naĉelnik AnĊelko Nagrajsalović izvijestio je nazoĉne o izvršenju proraĉuna za 2009.godinu, 

te je pojedine stavke i pobliţe objasnio. 

Izvršenje proraĉuna do 31.12.2009. je pregledano i daje se Općinskom vijeću na usvajanje 

 

A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA 

                                                                          Plan 2009.                     Izvršenje 

6. Rashodi poslovanja                                              6.031.100,00 kn           6.058.086,93 kn 

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                 75.000,00 kn                78.481,88 kn 

3. Rashodi poslovanja                                               4.217.900,00 kn           4.153.994,74 kn 

4. Rashodi za nabavu nefinancijske opreme             1.318.200,00 kn              872.396,47 kn 

    Razlika – višak/manjak ((6+7) – (3+4))                   570.000,00 kn           1.110.177,60 kn 

B. RAĈUN FINANCIRANJA                                                                           
8. Primici od financijske imovine i zaduţivanja                      0,00 kn                         0,00 kn 

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova       570.000,00 kn              575.375,88 kn 

    Neto financiranje (8 – 5)                                          -570.000,00 kn             -575.375,88 kn 

    Ukupno prihodi i primici                                        6.106.100,00 kn           6.136.568,81 kn 

    Ukupno rashodi i izdaci                                          6.106.100,00 kn           5.601.766,85 kn 

    Višak/Manjak + Neto financiranje                                        0,00 kn              534.801,96 kn 
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Nakon razmatranja i rasprave donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova  ”za„  usvojeno je Izvršenje proraĉuna  Općine      

                    Sveti Juraj na Bregu za 2009. godinu 

 

TOĈKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

   naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu  

Na temelju ĉlanka 4. Zakona o Savjetima mladih („ Narodne novine”,  broj 23/07) i ĉlanka 29. 

Statuta  Općine Sveti Juraj na Bregu („ Sluţbeni glasnik MeĊimurske ţupanije“, broj 11/09) 

potrebno je donijeti Odluku o osnivanju savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu, rekao je 

naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu AnĊelko Nagrajsalović kako bi se mogao raspisati 

natjeĉaj o osnivanju istog. Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta 

mladih  Općine Sveti Juraj na Bregu, te je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova  ”za„  usvojena je Odluka o osnivanju Savjeta   

                    mladih  Općine  Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOĈKA 8. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  

NA PODRUĈJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2010.GODINI 

 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

   naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu  

Na temelju ĉlanka 76. Zakona o športu („ Narodne novine”,  broj 71/06) i ĉlanka 29. Statuta  

Općine Sveti Juraj na Bregu („Sluţbeni glasnik MeĊimurske ţupanije“, broj 11/09) potrebno 

je saĉiniti Program javnih potreba u športu, rekao je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

AnĊelko Nagrajsalović, a koji će se financirati iz proraĉuna Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Ukupna predviĊena sredstva za tu namjenu iznose 150.000,00 kn, a bit će rasporeĊena na 9 

razliĉitih sportskih društava prema kriterijima koje je predloţilo Povjerenstvo za društvene 

djelatnosti. Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Programa javnih potreba u športu na 

podruĉju Općine Sveti Juraj na Bregu, te je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova  ”za„  usvojen je Program javnih potreba u   

                    športu na podruĉju Općine  Sveti Juraj na Bregu u 2010,godini. 

 

TOĈKA 9 . 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

NA PODRUĈJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2010.GODINI 

 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

   naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu  
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Na temelju ĉlanka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („ Narodne novine”,  broj 

47/90) i ĉlanka 29. Statuta  Općine Sveti Juraj na Bregu („ Sluţbeni glasnik MeĊimurske 

ţupanije“, broj 11/09) potrebno je saĉiniti Program javnih potreba u kulturi, rekao je naĉelnik 

Općine Sveti Juraj na Bregu AnĊelko Nagrajsalović, a koji će se financirati iz proraĉuna 

Općine Sveti Juraj na Bregu. Ukupna predviĊena sredstva za tu namjenu iznose 140.000,00 

kn, a bit će rasporeĊena na 12 razliĉitih kulturnih društava i udruga prema kriterijima koje je 

predloţilo Povjerenstvo za društvene djelatnosti. Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog 

Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju Općine Sveti Juraj na Bregu, te je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova  ”za„  usvojen je Program javnih potreba u   

                    športu na podruĉju Općine  Sveti Juraj na Bregu 2010.godini 

 

TOĈKA 10. 

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  

I ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUĈJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2010.GODINU 

 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

   naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu  

Na temelju ĉlanka 28. i 30., stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine”,  broj 26/03 – proĉišćeni tekst, 82/04. i 178/04) i ĉlanka 29. Statuta  Općine Sveti 

Juraj na Bregu („ Sluţbeni glasnik MeĊimurske ţupanije“, broj 11/09) potrebno je saĉiniti 

Program gradnje objekata i odrţavanja komunalne infrastrukture, rekao je naĉelnik Općine 

Sveti Juraj na Bregu AnĊelko Nagrajsalović Ukupna predviĊena sredstva za gradnju objekata 

i ureĊenja komunalne infrastrukture iznose 5.423.000,00 kn, za odrţavanje ĉistoće u djelu koji 

se odnosi na ĉišćenje javnih površina iznose 23.000,00 kn, za odrţavanje javnih površina 

iznose 150.000,00 kn, za odrţavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda iznose 

80.000,00 kn, za odrţavanje groblja iznose 50.000,00 kn i za javnu rasvjetu iznose 160.000,00 

kn. Općinsko je vijeće razmotrilo prijedlog Programa gradnje objekata i odrţavanja 

komunalne infrastrukture na podruĉju Općine Sveti Juraj na Bregu za 2010. godinu, te je 

donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova  ”za„  usvojen je Program gradnje objekata i  

                    odrţavanja komunalne infrastrukture na podruĉju 

                    Općine  Sveti Juraj na  Bregu za 2010. godinu. 

 

TOĈKA 11 . 

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE   

U 2010.GODINI NA PODRUĈJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

   naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu  

Na temelju ĉlanka 28.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine”,  broj 26/03 

– proĉišćeni tekst, 82/04. i 110/04 – Uredba, 178/04 i 38/09) i ĉlanka 29. Statuta  Općine Sveti 

Juraj na Bregu („Sluţbeni glasnik MeĊimurske ţupanije“, broj 11/09) potrebno je saĉiniti 

Program odrţavanja komunalne infrastrukture, rekao je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

AnĊelko Nagrajsalović Ukupna predviĊena sredstva za odrţavanje komunalne infrastrukture 

iznose 705.000,00 kn, koja će biti raspodijeljena na: 
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1. Odrţavanje atmosferskih voda, odrţavanje ĉistoće u dijelu koji se odnosi na ĉišćenje javnih   

    površina, odrţavanje javnih površina, odrţavanje nerazvrstanih cesta             180.000,00 kn 

2. Javna rasvjeta                                                                                                       75.000,00 kn 

3. Odrţavanje groblja i mrtvaĉnice                                                                          50.000,00 kn 

4. Odrţavanje i ureĊenje zgrada za redovito korištenje                                         400.000,00 kn 

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na 

podruĉju Općine Sveti Juraj na Bregu za 2010. godinu, te je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova  ”za„  usvojen je Program odrţavanja komunalne   

                    infrastrukture na podruĉju Općine  Sveti Juraj na Bregu za 2010. godinu 

 

TOĈKA 12 . 

PRIJEDLOG ODLUKE O POVREMENIM RADNIM TIJELIMA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

(Povjerenstvo za gospodarstvo i poduzetništvo,  

Povjerenstvo za turizam, i 

Povjerenstvo za komunalnu djelatnost) 

 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je Danijel Srpak,    

  predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje 

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, Danijel Srpak kazao je kako je, na temelju 

ĉlanka 29. i 30 Statuta  Općine Sveti („Sluţbeni glasnik MeĊimurske ţupanije“, broj 11/09) 

iskazana potreba za osnivanjem gore navedenih Povjerenstava, te Povjerenstvo za izbor i 

imenovanje daje slijedeći prijedlog Općinskom vijeću na usvajanje: 

 

Povjerenstvo za gospodarstvo i poduzetništvo: 

1. Dragutin Barlek – za predsjednika 

2. AnĊelko Nagrajsalović – za ĉlana 

3. Miljenko Janušić – za ĉlana 

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog za predsjednika i ĉlanove Povjerenstva za 

gospodarstvo i poduzetništvo Općine Sveti Juraj na Bregu , te je donijeta 

 

ODLUKA: Sa 8 glasova  ”za„ i sa ”3„ suzdrţana glasa usvojen je prijedlog o izboru  

                    predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za gospodarstvo i poduzetništvo 

                    Općine  Sveti Juraj na Bregu  
 

Povjerenstvo za komunalnu djelatnost: 

1. Marijan Rodinger  – za predsjednika 

2. Zdravko Kozar – za ĉlana 

3. Milan Zanjko – za ĉlana 

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog za predsjednika i ĉlanove Povjerenstva za 

gospodarstvo i poduzetništvo Općine Sveti Juraj na Bregu, te je donijeta 

 

ODLUKA: Sa 8 glasova  ”za„ i sa ”3„  suzdrţana glasa usvojen je prijedlog o izboru  

                    predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za komunalnu djelatnost  

                    Općine  Sveti Juraj na Bregu 
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Povjerenstvo za turizam: 

1 Petra Nedeljko  – za predsjednika 

2.   Miljenko Janušić – za ĉlana 

3.   Rajka Dvanajšĉak-Kozol – za ĉlana  

4. Marijan Martinjaš – za ĉlana 

5. Ţeljko Medved – za ćlana 

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog za predsjednika i za ĉlanove Povjerenstva za turizam 

Općine Sveti Juraj na Bregu, te je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova  ”za„  usvojen je prijedlog o izboru predsjednika  

                    i ĉlanova Povjerenstva za turizam Općine  Sveti Juraj  

 

TOĈKA 13 . 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE NAĈELNIKA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

- predlagatelj je naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predstavnik predlagatelja zaduţen za davanje obrazloţenja je AnĊelko Nagrajsalović,    

  naĉelnik Općine Sveti Juraj na Bregu  

Općinski naĉelnik AnĊelko Nagrajsalović izvijestio je nazoĉne o svom radu i radu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje do 31.12.2009. 

godine. Pojedine je stavke detaljnije objasnio. 

Zoran Šarić imao je primjedbu zašto izvještaj nije dostavljen s ostalim materijalima za 

sjednicu. Na što je naĉelnik odgovorio kako je izvještaj dovršen pred samu sjednicu, te da će 

isti ubuduće biti dostavljen sa svim ostalim materijalima za sjednicu Općinskog vijeća Sveti 

Juraj na Bregu. 

Općinsko je vijeće razmotrilo polugodišnje izvješće naĉelnika Općine Sveti Juraj na Bregu, te 

je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova  ”za„  usvojeno je polugodišnje izvješće  

                    naĉelnika Općine  Sveti Juraj na Bregu. 

 

 

 

 

Dovršeno: 22:30 sati 

                                                                                                  PREDSJEDNIK  

                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger 


