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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

   

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/11-01/07 

URBROJ: 2109/16-03-11-02 

 

Pleškovec, 28. prosinca 2011. 

 

 

ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u četvrtak  28. prosinca 2011. godine u 18:00 sati 

 

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

pozivom KLASA: 023-06/11-01/07, URBROJ: 2109/16-03-10-01 od 22. prosinca 2011. 

godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: 

Marijan Rodinger, predsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Petra Nedeljko, 

dipl.ing.agr., potpredsjednica, Dragutin Barlek, Mario Dretar, Viktor Korunić, Damir 

Novak Danijel Srpak, Zoran Šarić dipl.ing.geod., Stjepan Tomašić, Vjeran Vrbanec, 

dipl.iur.  i Dragica Vugrinec, ing.građ. 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI VIJEĆNICI: Danijel Krnjak 

 

SJEDNICI SU TAKOĐER NAZOČILI: 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik, Karolina Karničnik, administrativni tajnik 

JUO Općine Sveti Juraj na Bregu, Vesna Krnjak i predstavnica medija. 

 

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

sjednicu,  te predložio dnevni red iz saziva. 

Dnevni red je dati na glasovanje i jednoglasno je  prihvaćen. 

 

D N E V N I    R E D 

 

01. Utvrđivanje kvoruma 

 

02.  Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 
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03. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu 

 

04.  Zamjena vijećnika Općinskog vijeća 

- predlagatelj je Mandatno povjerenstvo 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Dragutin Barlek, 

predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, 

 

05. Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. 

godinu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

06. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. 

godinu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

07. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

08. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2011. godinu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

09. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. 

godinu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

10. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2011. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

11. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2011. godinu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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12. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu,  Projekcije 

proračuna za 2013. i 2014. godinu Općine sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih 

programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2011. – 2013. godine 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 

2012. godinu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

14. Prijedlog Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

15. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj 

na Bregu u 2012. godini 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj 

na Bregu u 2012. godini 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

17. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

18. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

19. Prijedlog I. Izmjene i dopune Odluke o Planu mreže dječjih vrtića u Općini 

Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

20. Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sveti Juraj 

na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 
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- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

21. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu 

Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

O točkama  04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. 

dnevnog reda i svim materijalima pripremljenim za sjednicu prethodnu raspravu proveli su 

načelnik, zamjenik načelnika i povjerenstva. 

 
TOČKA 1. 

UTVRĐIVANJE KVORUMA  

 

Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća - konstatirao je da je na sjednici nazočno 

12 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost svih donesenih odluka.  

 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

(pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

 

Dragica Vugrinec, vijećnica – bivša predsjednica VMO-a Okrugli Vrh, Vesna Krnjak dala je 

zahtjev za popunu javne rasvjete za tri rasvjetna tijela još 16. studenoga 2010. godine, koja nisu 

postavljena prema dogovoru, a čak su se i neka premještala, zbog čega je to tako. Tražila je 

zahtjev od sadašnjeg predsjednika VMO-a Okrugli Vrh iz kojeg se može vidjeti, gdje se sada 

planiraju postaviti rasvjetna tijela, odnosno prema kojem su postavljena.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – lampe za javnu rasvjetu su se jako dugo čekale, s 

obzirom da je HEP ODS d.o.o. je mijenjao vrstu lampi. Oko postavljanja rasvjetnih tijela ni u 

jednom mjestu nije bilo problema osim u Okruglom Vrhu. Predsjednici su dali zahtjeve gdje će 

se lampe postaviti, te su se prema tome i postavile. U Okruglom Vrhu je dano objašnjenje da je 

do premještanja došlo zbog toga da budu u nizu, a ne raštrkane. Osim toga slijedeće  godine se 

planiraju po naseljima postaviti dodatne tri, četiri lampe, te će MO-i  predložiti na koja će se 

mjesta postaviti. 

 

Zoran Šarić, vijećnik – nadovezao se na pitanje i predložio da, ako je već neko odredio gdje 

će se lampe postaviti da se tamo i postave, odnosno da se postojeće ne premještaju. Isto je 

poznato da postoje raskršća i krivine koje bi trebale biti osvijetljena, a ne da si netko postavlja 

ispred svoje kuće, jer nekome „kontriranje“, ničemu ne vodi i nema kraja, rađe neka izrazi 

popuna javne rasvjete. Nije samo u pitanju Okrugli Vrh nego sva naselja. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nema kontriranja. Isto tako smatra da su 

raskršća, krivine i autobusna stajališta, gdje djeca čekaju na bus prioritet. 

 

Milan Zanjko, potpredsjednik – bio je načelnik, ali se lampe javne rasvjete nisu postavljale ni 

pred ićijom kućom, nego na prijeko potrebnim mjestima, te smatra da se tako treba i nastaviti. 

U dijelu gdje živi, postoji samo jedna lampa koju je postavila susjedna općina. Razgovarao je 

sa predsjednikom MO Okrugli Vrh i očekuje da se konačno postave lampe u tom dijelu.  
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TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

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

ODLUKA: Sa 12 glasova „za“, prihvaćen je zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća 

                  Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOČKA 4. 

ZAMJENA VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
- predlagatelj je Mandatno povjerenstvo 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Dragutin Barlek, 

predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, 

 

Dragutin Barlek, vijećnik – 12. prosinca 2011. godine Jedinstveni upravni odjel zaprimio je  

zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje od vijećnika Danijela Krnjak zbog osobnih razloga. 

Suglasan je da se kao zamjena odredi osoba po izboru nadležnog tijela Općinskog odbora HNS-

a Općine sveti Juraj na Bregu. Prijedlog  HNS-a  je da zamjena za dosadašnjeg  vijećnika 

Danijela Krnjak bude Vesna Krnjak iz Okruglog Vrha 62 B. 

Nakon razmatranja prijedloga, donijeta je 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog zamjene vijećnika  

                   Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Nakon donesene odluke predložena vijećnica Vesna Krnjak položila je prisegu. 

 

 TOČKA 5. 

PRIJEDLOG  I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ 

NA BREGU ZA 2011. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – I. Izmjene napravljene su na temelju dosadašnjeg 

izvršenja Proračuna i predviđenog godišnjeg plana Proračuna za 2011. godinu. Pojedine stavke 

je opširnije obrazložio, kako bi bilo jasnije. Napomenuo je, da je stavka dogradnje škole i 

izgradnju športske dvorane najveća koja je bitno promijenila Plan Proračuna Općine Sveti Juraj 

na Bregu za 2011. godinu. Prihodi u proračunu su 2010. godine su padali, da bi se ove godine 

polako počeli dizati. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna plan je 1.900.000,00 kuna, a 

izvršenje je 1.100.000,00 kuna  a  razlika se odnosi na situaciju od Fenix-a za 12 mjesec 2011. 

godine. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna  530.000,00 kuna koje je Međimurska 

županija platila  prema Sporazumu situaciju Fenix-u u iznosu od 500.000,00 kuna, to su 

decentralizirana sredstva za školstvo, čime su pomogli dogradnju škole i izgradnju športske 

dvorane u Pleškovcu. Za 2012. godinu Međimurska županija ima planirani isti iznos. Prijedlog 

I. izmjena i dopuna je sastavljen i daje se Općinskom vijeću na razmatranje. 

Zoran Šarić, vijećnik –  prihod od trgovačkih društava Međimurske vode d.o.o. Čakovec 

znamo da smo imali 630.000,00 kuna dobiti  i gdje su utrošena, traži izvješće. Ostali prihodi, 

zavod za zapošljavanje, komunalni redar što je uključeno u ovu stavku. 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – to nema veze sa dobiti nego su to oprihodovana 

sredstva koja su raspoređena na investicijsko održavanje, te stavke u proračunu više nema, ona 

je brisana van. Naknada za priključak na vodovodnu mrežu se od 01. siječnja ove  godine plaća 

direktno na žiro račun Općine Sveti Juraj na Bregu. Na prošlom vijeću se odlukom ta cijena 

smanjila sa 4.000,00 kuna na 25% od prosječne bruto plaće RH za individualne stambene 

objekte (gotovo prepolovljen iznos).  

U stavku ostali prihodi, zavod za zapošljavanje, komunalni redar uključeni su plaće za radnike 

na javnim radovima, a to će se u Planu Proračuna za 2012. godinu razdvojiti u posebne stavke 

(konta). Zavod za zapošljavanje vraća za radnike koji su prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje 

duže od tri godine vraća u 100%-om iznosu, a za radnike duže od jedne godine na Zavodu za 

zapošljavanje vraća 75%-om iznosu. Plaća komunalnog redara se dijeli u omjeru od 40% 

Općina Sveti Juraj na Bregu i 40% Općina Gornji Mihaljevec i 20% Općina Štrigova bruto 

plaće, i u istim omjerima troškovi prijevoza na posao i s posla i troškovi mobilne telefonije.  

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

                                                                                Plan 2011                       I. Izmjene i dopune 

6   Prihodi poslovanja                                         7.857.000,00 kuna               7.090.050,00 kuna 

7   Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        245.000,00 kuna                     75.000,00 kuna 

3   Rashodi poslovanja                                       3.982.400,00 kuna                3.790.050,00 kuna 

4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine    6.550.000,00 kuna                3.375.000,00 kuna 

     Razlika – višak/manjak ((6+7)-(3+4))        - 2.430.000,00 kuna                              0,00 kuna 

B. RAČUN FINANCIRANJA 

8   Primici od financijske imovine i zaduživanja  3.000.000,00 kuna                          0,00 kuna 

5   Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova570.000,00 kuna                           0,00 kuna 

     Neto financiranje (8-5)                                    2.430.000,00 kuna                           0,00 kuna 

     Ukupno prihodi i primici                           11.102.400,00 kuna             7.165.050,00 kuna 

     Ukupno rashodi i izdaci                   11.102.400,00 kuna             7.165.050,00 kuna 

     Višak/Manjak + Neto financiranje                                0,00 kuna                           0,00 kuna 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog I. izmjena i dopuna 

                    proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu, te će se istu objaviti 

                    u „Službenom glasnik Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2011. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik, Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – planirani plan  nabave roba, usluga i ustupanje 

radova nije izvršen kao što je bio i planiran, odnosno jasno je vidljivo koje su izmjene i dopune  

napravljene, te je sastavljen Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2011. godinu:  

a) Nabava roba –17 stavki,  

b) Nabava usluga – 22 stavke i  

c) Nabava i ustupanje radova – 6 stavki. 

Financijska sredstva za nabavke iz Plana nabave Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu 

osiguravaju se u proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu. Plan nabave Općine 
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Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu podliježe promjenama izmjena i dopuna proračuna 

Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Zoran Šarić, vijećnik –  nabava roba pod stavkom 05. Električna energija I. izmjene i dopune, 

procijenjena vrijednost 117.886,18 kuna, što znači da vrijednost iznad 70.000,00 kuna te je 

potrebno provoditi javnu nabavu što mnoge općine provode.  

Općinsko vijeće je razmotrilo je I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2011. godinu i donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna 

                     Plana nabave Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu, te će istu objaviti 

                     u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

U 2011. GODINI  

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik, Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom javnih potreba u športu na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu  u 2011. godini  utvrđeni su interesi i smjernice za razvitak športa 

koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu koji, kada su te javne potrebe u 

interesu Općine Sveti Juraj na Bregu, koji nije u potpunosti izvršen, odnosno  s 155.000,00 

kuna smanjen je na 142.000,00 kuna, te je sastavljen Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa  u 

športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2011. godinu. 

Zoran Šarić, vijećnik –  koliko je to po udrugama, odnosno koji su iznosi? Predložio je da se u 

Program stave stavke koje su bile planirane i stavke I. Izmjene i dopune Programa, radi lakšeg 

praćenja izmjena i dopuna. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – to su iznosi kao što su bili planirani Programom 

javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2011. godinu, a isplaćivani 

su po kvartalima i dodatnim zahtjevima udruga prema potrebama radi održavanja manifestacija 

i sl. Dodatno će se razraditi na traženi način, te će se na objavu slati sa dogovorenim 

promjenama. Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna 

                    Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

                    u 2011. godini, te će se istu objaviti „Službenom glasniku Međimurske 

                    Županije“. 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

U 2011. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

-  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i 
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manifestacije u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, kada su 

te javne potrebe u interesu Općine Sveti Juraj na Bregu, nije izvršen kao što je planiran, 

odnosno s 132.000,00 kuna uvećan je na 144.200,00 kuna, te je sastavljen Prijedlog I. Izmjena i 

dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. 

godinu. Sredstva Programa raspoređuju se na: 

1) Kulturno umjetnička društva   - 56.000,00 kuna 

2) Hrvatski ratni veterani  - 11.000,00 kuna 

3) Ostale udruge    - 77.200,00 kuna 

Isto tako će se Program razraditi kao što je traženo po prethodnom Programu. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik – da li su sve navedene udruge aktivne i redovitu donose svoje 

financijske planove za slijedeću godinu, izvješća za proteklu godinu i održavaju godišnju 

skupštinu, i da li one doista rade i zapravo što rade? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – do kraja siječnja 2012. godine sve udruge moraju 

dostaviti Financijsko izvješće za 2011. godinu, te će se vidjeti tko je i koliko aktivan u svom 

radu. Isto tako moraju dostaviti svoj kalendar događanja u toku 2012. godine. Prije planiranja 

Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu sve su udruge dostavile svoje 

Financijske planove za 2012. godinu. Prati se njihov rad i nema takvih da nisu aktivni. 

Registrirana je nova udruga Konjički klub Sveti Juraj na Bregu, trenutno ih je aktivnih 36  na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Dragutin Barlek, vijećnik – javni mediji prate događanja. Voli otići na njihove skupštine. Na 

većinu njih je bio, ali udruge žele da se i drugi mještani uključe. Na skupštini se može upoznati 

sa njihovim radom. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Prijedlog Izmjena i 

                     dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj 

                     na Bregu za 2011. godinu, te će se istu objaviti „Službenom glasniku 

                     Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2011. GODINU  

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu određuje 

se: 

1.  gradnja objekata i uređaja infrastrukture te nabava opreme: 

- javne površine, nerazvrstane ceste, javne rasvjete, groblje, odvodnja i 

pročišćavanje otpadnih voda i održavanje čistoće 

2. održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu za komunalne djelatnosti: 

- odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, 

održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta 
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Na temelju izvedenih radova nisu u potpunosti izvedeni kao što je bilo planirano Programom 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2011. godinu, te je planirano 7.022.000,00 kuna smanjeno na 3.914.000,00 kuna, sastavljen 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture 

na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu. 

Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi, te je donijeta 
 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna 

                    Programa gradnje objekata i održavanja komunalne infrastrukture na 

                     području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu, te će se istu objaviti u  

                   „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

  

TOČKA 10. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2011. GODINI NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Izmjenom i dopunom Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu određuje 

se: 

1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih 

površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta          240.000,00 kuna 

2. Zimska služba                   25.000,00 kuna 

3. Javna rasvjeta                     32.000,00 kuna 

4. Održavanje groblja i mrtvačnice               100.000,00 kuna 

5. Održavanje i uređenje zgrada za redovito korištenje               61.000,00 kuna  

        Ukupno:          458.000,00 kuna 

Financirati će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, 

naknada za održavanje groblja,  prihodi od zakupa i ostalih prihoda proračuna. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna 

                   Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini na 

                   području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se istu objaviti u  „Službenom 

                   glasniku Međimurske Županije“. 

 

 TOČKA 11. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2011. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine 

Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno 

ugroženih kategorija mještana koji su se zbog različitih okolnosti našli u stanju socijalno 

zaštitne potrebe. U Općini Sveti Juraj na Bregu utvrđuju se slijedeće kategorije korisnika: 
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1. jednočlana i dvočlana staračka, poljoprivredna domaćinstva, 

2. mnogočlane obitelji težeg imovnog stanja, 

3. umirovljenici s niskom mirovinom, 

4. invalidi, 

5. korisnici socijalne pomoći za uzdržavanje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, 

6. djeca bez oba roditelja i 

7. nezaposleni. 

Izmjenom i dopunom Socijalnog programa su utvrđeni i Oblici socijalne pomoći, Kriteriji za 

ostvarivanje pojedinih oblika socijalne pomoći i Opće odredbe. Proračunom Općine Sveti Juraj 

na Bregu za 2011. godinu predviđeno je izdvajanje 30.000,00 kuna za pomoći predviđene ovim 

programom.  

Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli socijalne pomoći. Povjerenstvo za socijalna pitanja 

dužno je do 30. ožujka iduće godine  dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću, 

izvješće o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu i zaključke svojih sjednica dostavljati 

općinskom načelniku u roku od 10 dana od održavanja sjednice. Općinsko vijeće je razmotrilo 

prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu i 

donijeta je 

  

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna 

                     Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu, te će se 

                     istu objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  ZA 2012. GODINU, 

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2013. I 2014. GODINU OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SVETI  JURAJ NA BREGU ZA 

RAZDOBLJE 2011. GODINE – 2013. GODINE 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – planirani su prihod od poreza u iznosu od 

3.100.000,00 kuna, za koji se očekuje da bi mogao u 2012. godini porasti i da bude više iznad 3 

milijuna kuna. Porez na kuće za odmor 150.000,00 kuna, što vodi Porezna uprava Čakovec i 

treba vidjeti na koji način vrše naplatu, odnosno da li pokreću ovrhe, ujedno i porez na tvrtku i 

porez na potrošnju. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 200.000,00 kuna, kapitalne 

pomoći iz ŽUC-a 210.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 600.000,00 

kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna 6.500.000,00 kuna i Prihodi po posebnim 

propisima 351.500,00 kuna. Što se tiče rashoda plaće za zaposlene 270.000,00 kuna i plaće 

javni radovi 100.000,00 kuna, ove stavke, su ove godine razdvojene radi krivih zaključaka da 

su se rashodi za plaće povećali, a zapravo su bili dodani javni radovi, a plaće su ostale iste. 

Otpremnine 20.000,00 za komunalnog radnika – grobara koji odlazi u mirovinu. Ostali 

nenavedeni rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna za drugi dio bolovanja na teret fonda za Vida 

Marčeca, zajedno s pripadajućom kamatom, za koji će se potpisati sporazum da se smanje 

daljnji troškovi i to će se mu u toku 2012. godine isplatiti.  

Vjeran Vrbanec, vijećnik – prihodovna strana je takva kakva je, možda bi  mogla biti malo 

ambicioznija. Rashodovna strana geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 kuna predlaže da se 

poveća stavka za razno razne projekte koje je potrebno napraviti s obzirom da se 2013. godine 

ulazi u EU, te se neće moći kandidirati raznim fondovima bez potrebne dokumentacije. Isto 

tako to se odnosi i na projekciju 2013. i 2014. godinu.  
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Između ostaloga i na rekonstrukciju nerazvrstane ceste i kanalizaciju, tako da se projekti 

naprave, kako se ne bi mještanima trebalo objašnjavati da nemamo spremne projekte za 

kandidiranje, i na taj način izvučemo što veći postotak sufinanciranja za neki projekt.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nismo zaboravili na EU, jedan dio je izmjena i 

dopuna Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu i slaže se da se stavka geodetsko-

katastarske usluge poveća za 150.000,00 kuna i da se prihod od poreza poveća za 150.000,00 

kuna.  

U projekciji proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. i 2014. godinu pomoći iz 

inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna za 2013. godinu 3.000.000,00 

kuna, a za 2014. godinu 4.000.000,00 kuna. 

Plan razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) Općine Sveti Juraj na Bregu za 

razdoblje od 2012. – 2014. godine sastavni je dio Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 

2012. godinu 

Mario Dretar, vijećnik – sredstva za elementarne nepogode tuču, da li je to u okviru županije? 

Planirana je bila izrada  triju  nadstrešnica, a izrađena je samo jedna.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – sredstva doznačuje Međimurska županija, a 

općina isplaćuje namjenski  krajnjem korisniku na temelju zahtjeva. Napravljena je samo jedna, 

ali će se iduće godine nastaviti. 

Zoran Šarić, vijećnik – postavio je pitanje vezano uz kreditno zaduživanje, na koliko godina 

se uzima kredit? Doprinosi za šume 1.000,00 kuna je mali iznos, s obzirom da Hrvatske šume 

koriste nerazvrstane ceste, puteve, te predlaže da se dogovori sa njima, da puteve koje koriste 

barem pošljunčaju. Komunalni doprinos 250.000,00 kuna, da li se nešto posebno planira i 

komunalna naknada 350.000,00 kuna, što je i realno planirano. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – uzeo bi se na deset godina uz raspisani natječaj, 

što godišnja otplata iznosi cca. 400.000,00 kuna. Prihod – doprinos za šume nema veze sa 

Hrvatskim šumama, to se plaća iz dobiti poduzeća. Komunalni doprinos je planiran prema tome 

ako dođu dva velika poduzetnika kao što je bilo ove godine, Đurkin i Varga, već oni su uplatili 

preko 100 tisuća kuna. 

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu i Projekcija Proračuna za 

2013. i 2014. godinu su sastavljeni i daju se Općinskom vijeću na razmatranje. 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

                                                                                Plan 2012.       Projekcija 2012.  Proj. 2013.         

6   Prihodi poslovanja                                          12.276.700,00    7.000.000,00       7.300.000,00 

7   Prihodi od prodaje nefinancijske imovine           250.000,00       100.000,00          100.000,00      

3   Rashodi poslovanja                                           4.181.700,00    4.336.000,00       4.409.000,00        

4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine      11.645.000,00    2.364.000,00      2.591.000,00               

     Razlika – višak/manjak ((6+7)-(3+4))             -3.300.000,00       400.000,00         400.000,00    

B. RAČUN FINANCIRANJA 

8   Primici od financijske imovine i zaduživanja    3.500.000,00                 0,00                    0,00 

5   Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   200.000,00      400.000,00         400.000,00           

     Neto financiranje (8-5)                                       3.300.000,00    - 400.000,00      - 400.000,00 

     Ukupno prihodi i primici                              16.026.700,00    7.100.000,00     7.400.000,00      

     Ukupno rashodi i izdaci                      16.026.700,00    7.100.000,00     7.400.000,00       

     Višak/Manjak + Neto financiranje                                   0,00                  0,00                   0,00 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Proračuna Općine  

                     Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu,  Projekcije proračuna za 2013. i 2014. 

                     godinu Općine sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih programa Općine Sveti  

                     Juraj na Bregu za razdoblje od 2012. – 2014. godine, te će se isti objaviti u 

                   „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
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TOČKA 13. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

 OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU 

-  predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2012. godinu, kojom će se utvrditi način izvršavanja, odnosno upravljanje 

prihodima i primicima, te rashodima i izdacima i propisivanje prava i obveze svih proračunskih 

korisnika. U izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu primjenjuju se odredbe Zakona 

o Proračunu. 

Prihodi i primici  raspoređuju se i iskazuju u Proračunu prema izvorima iz kojih postojeću. 

Rashodi izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema proračunskim 

klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima. 

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i od Plana razvojnih programa. 

Za donošenje zaključka i rješenja kojim se odobravaju isplate po aktivnostima Proračuna 

ovlašteni je načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu.  

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cjelini je općinski načelnik, s pravom samostalnog 

raspolaganja iznosom određenim u Statutu Općine Sveti Juraj na Bregu. Postupak nabave roba, 

usluga i ustupanja radova provodi Povjerenstvo za javnu nabavu Općine Sveti Juraj na Bregu 

sukladno zakonu o javnoj nabavi, dok odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi 

Načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Zaduživanje Općine Sveti Juraj na Bregu na teret Proračuna u skladu s propisima odobrava 

Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na prijedlog načelnika Općine Sveti Juraj na 

Bregu. 

Korisnici sredstava Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu dužni su dostaviti načelniku Općine 

Sveti Juraj na Bregu izvješće o korištenju sredstava za prethodnu godinu do roka za podnošenje 

utvrđenog zakonom. Izvješću su dužni priložiti financijski plan, te plan rada za slijedeću 

godinu. 

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2012. godinu i donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izvršavanju 

                     proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, te će se istu objaviti 

                   u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOG SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU  

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Socijalni program Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2012. godinu sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih kategorija 

mještana koji su se zbog različitih okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe.  

Javne potrebe u Socijalnom programu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu utvrđuju se 

prema prioritetima:  
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1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja              40.000,00 kuna 

2. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete        1.000,00 kuna po djetetu 

3. Subvencioniranje prijevoza učenika osnovne škole             47.000,00 kuna 

4. Pomoć za podmirivanje troškova prijevoza učenika srednjih škola         200.000,00 kuna 

5. Stipendiranje učenika i studenata             150.000,00 kuna 

6. Sufinanciranje troškova prehrane               17.000,00 kuna 

7. Jednokratne novčane pomoći              100.000,00 kuna 

8. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica            780.000,00 kuna 

Sredstva za realizaciju Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu u 

ukupnom iznosu od 1.334.000,00 kuna, osigurat će se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2012. godinu. 

Zoran Šarić, vijećnik – predložio je da se pripazi, da se stvarno pomogne socijalno 

potrebitima, jer se na popisima pojavljuju mještani kojima nije toliko potrebno, za  razliku 

kojima je stvarno više nego potrebno pomoći. Možda je bolje nekome povećati, kome je zaista 

više potrebno. 

Mario Dretar, vijećnik – da li postoji mogućnost da se jednokratna potpora za novorođeno 

dijete poveća? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – jednokratna potpora za novorođeno dijete je prvo 

bila 500,00 kuna, prvi put se povećala na 750,00 kuna, da bi sada bila 1.000,00 kuna tako ima i 

grad Čakovec i druge općine. Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Socijalnog Programa 

                    Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, te će se istu objaviti u 

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 15. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  

NA  PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2012. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program javnih potreba u športu na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godinu, a koji će se financirati iz proračuna Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2012. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu iznose 150.000,00 

kn, a bit će raspoređena na 10 različitih športskih društava, a prema kriterijima koje je 

predložilo Povjerenstvo za društvene djelatnosti: 

1. NK „Hajduk“ Brezje    16.000,00 kuna 

2. NK „Mali Mihaljevec“   16.000,00 kuna 

3. NK „Venera“ Sveti Juraj na Bregu  20.000,00 kuna 

4. NK „Zasadbreg“ Zasadbreg   20.000,00 kuna 

5. NK „Vučetinec“ Vučetinec     6.000,00 kuna 

6. Stolno teniski klub „Lopatinec“    8.000,00 kuna 

7. Stolno teniski klub „Zasadbreg“    4.000,00 kuna 

8. Streljački klub „Zelenbor“   20.000,00 kuna 

9. Šahovski klub „Goran“ Lopatinec  10.000,00 kuna 

10. Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“    8.000,00 kuna 

Programom javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini, 

utvrđuju se interesi i smjernice za razvitak športa. Javne potrebe u športu na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu ostvarivati će se:         

                 -    djelovanjem športskih udruga te pomaganjem i promicanjem športskih 
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                        aktivnosti, na čijim će se športskim priredbama i akcijama pridonijeti razvitku i 

                       promicanju športa 

- aktivnostima športskih udruga povodom državnih, županijskih, a posebno 

praznika Dana Općine 

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu egzistiraju slijedeći športovi: 

- nogomet, stolni tenis, streljaštvo, šah i drugi športovi 

Tijekom 2012. godine planiraju se oblasti športa slijedeći poslovi i aktivnosti:  

- financirati postojeće športske udruge sukladno planiranim sredstvima i 

utvrđenim kriterijima, 

- poduzimati radnje radi promicanja športa, poglavito kod djece i mladeži,  

- raditi na omasovljenju u oblasti športa i na podizanju njegove kvalitete, te 

razvijati moralne vrijednosti kod športaša. 

Bilo je potaknuto pitanje vezano u Streljački klub „Zelenbor“ koji organizira natjecanja djece, 

koja su u prvoj hrvatskoj ligi, te im je potrebna oprema i niz drugih stvari. Sredstva dotacija 

Općine Sveti Juraj na Bregu su minimalna sredstva koja im pomažu kod svih aktivnosti i 

troškova. Streljačka oprema je izuzetno skupa i mora biti ispravna da ih sudac prilikom 

natjecanja ne isključi zbog opreme. 

Damir Novak, vijećnik – predsjednik Povjerenstva za društvene djelatnosti je ukratko 

obrazložio prema kojim kriterijima je napravljen ovaj prijedlog. Osvrnuo se na novu udrugu 

NK Vučetinec za koji je prijedlog dotacija 6.000,00 kuna, s time da će se u toku godine vidjeti 

na koji način djeluju i moći će se po potrebi iznos dotacije promijeniti. 

Zoran Šarić, vijećnik –  NK Vučetinec danas broji 90 i nekoliko članova što govori da to nije i  

tako mala udruga i apelira na veći iznos. Predložio je da se iznos dotacije stavi 10.000,00 kuna, 

a NK Vučetinec će to opravdati svojim zalaganjem. 

Mario Dretar, vijećnik – je podržao prijedlog, i isto tako smatra da iznos dotacija NK 

Vučetinec treba povećati. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predložio je da se dotacija NK Vučetinec poveća 

na 8.000,00 kuna. Osim toga postoji stavka Ostale donacije to su dodatna sredstva koja će se u 

toku godine rasporediti. 

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini i u raspravi dogovorilo izmjenu da se dotacija NK 

Vučetinec poveća na 8.000,00 kuna. Nakon rasprave i izmjene, donijeta je 

 

ODLUKA:  9 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržana“  prihvaćen je prijedlog  

                    Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

                    u 2012. godini, te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske 

                    Županije“. 

 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

NA  PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2012. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini financirati će se  iz proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2012. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu iznose 151.000,00 kn, a bit 

će raspoređena na 14 različitih kulturnih društava i udruga prema kriterijima koje je predložilo 

Povjerenstvo za društvene djelatnosti: 
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1. KUD Sveti Juraj na Bregu    8.000,00 kuna 

2. KUU Zasadbreg              24.000,00 kuna 

3. Pjevački zbor „Sveti Juraj na Bregu“           10.000,00 kuna 

4. UHVDR RH Sveti Juraj na Bregu           11.000,00 kuna 

5. Udruga „Frkanovčani“    8.000,00 kuna 

6. Udruga žena „Breza“ Brezje   8.000,00 kuna 

7. Udruga mladih „Močvara“ Okrugli Vrh  4.000,00 kuna 

8. „Udruga žena Mali Mihaljevec“   8.000,00 kuna 

9. Udruge „Međimurske roke“   4.000,00 kuna 

10. Udruga žena „Okrugli Vrh“   8.000,00 kuna 

11. Udruga umirovljenika „Sveti Juraj na Bregu  8.000,00 kuna 

12. Udruga žena „Lopatinec    8.000,00 kuna 

13. Udruga „Vredne roke“ Dragoslavec  4.000,00 kuna 

14. Udruga mladih Mali Mihaljevec    4.000,00 kuna    

Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini, 

utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi. Javne potrebe u 

kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu ostvarivati će se:  

- djelovanjem udruga u kulturi i pomaganjem, promicanjem kulturnog i 

umjetničkog stvaranja, 

- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju 

kulturnog života 

Tijekom 2012. godine planiraju se oblasti kulture slijedeće aktivnosti: 

- obilježavanje proštenja – Valentinovo, Jurjevo i Dan Općine, Duhovi, Ime 

Marijino, obilježavanje Dana škole, fašnika, Božićnog koncerta i ostale 

manifestacije 

Vjeran Vrbanec, vijećnik – zna da su neke udruge jako aktivne, dok za neke udruge nema baš 

saznanja za njihove aktivnosti. KUD Sveti Juraj na Bregu, što radi i gdje djeluje, ili dobiva 

dotaciju samo što u nazivu ima Sveti Juraj na Bregu. Smatra da je dotacija previsoka i predlaže 

da se raspodjeli između aktivnih udruga. KUU Zasadbreg aktivno radi, nastupa, organizira 

manifestacije i između ostalog putuje i predstavljaju Općinu Sveti juraj na Bregu. Predložio je  

da se dotacija KUU Zasadbreg poveća na 28.000,00 kuna 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – KUD Sveti Juraj na Bregu aktivno radi i koristi 

prostore stare općinske uprave u kojoj tjedno vježbaju. Nastupaju na manifestacijama u školi, u 

crkvi, u općini za dane općine i na raznim  manifestacija, te smatra da im se ne  smanjuje, a da 

bi mogli više, bi. 

Mario Dretar, vijećnik – pitao je da li udruge uredno dostavljaju svoja izvješće iz kojih se 

lakše može vidjeti što i kako rade, te da im se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Sveti Juraj na Bregu ista pripreme.  

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu i u raspravi dogovorilo da se dotacija KUU Zasadbreg poveća na 

28.000,00 kuna. Nakon rasprave i izmjene, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Programa 

                     javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. 

                     godini, te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 

TOČKA 17. 

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
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- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program održavanja infrastrukture u 2012. 

godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu kojim se određuje: 

1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih 

površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta        200.000,00 kuna 

2. Zimska služba                70.000,00 kuna 

3. Javna rasvjeta                            50.000,00 kuna  

4. Održavanje groblja i mrtvačnice                                   100.000,00 kuna 

5. Održavanje društvenih domova i uređenje okoliša                                       200.000,00 kuna 

    Ukupno:        620.000,00 kuna 

Financirati će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, 

naknada za održavanje groblja, prihodi od zakupa i ostalih prihoda proračuna. 

Ovaj Program podliježe tijekom godine promjenama od strane Općinskog vijeća.  

Općinsko vijeće je isti razmotrilo,  i donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Programa održavanja 

                     komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Općine Sveti Juraj na 

                     Bregu, te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 18. 

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  

I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu određuje 

se: 

1.  gradnja objekata i uređaja infrastrukture te nabava opreme: 

- javne površine, nerazvrstane ceste, javne rasvjete, groblje, odvodnja i 

pročišćavanje otpadnih voda i održavanje čistoće 

2. održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu za komunalne djelatnosti: 

- odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, 

održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta 

U 2012. godini predviđena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture: 

1. Športska školska dvorana i dogradnja osnovne škole                            9.000.000,00 kuna 

2. Zgrada vrtića             1.000.000,00 kuna 

3. Ceste i pješačko-biciklistička staza                          450.000,00 kuna  

4. Izgradnja javne rasvjete                 75.000,00 kuna 

5. Autobusna stajališta i nadstrešnice                50.000,00 kuna 

6. Adaptacija domova kulture, namještaj i oprema            200.000,00 kuna 

7. Izgradnja poduzetničke zone               600.000,00 kuna 

U 2012. godini predviđeno je održavanje komunalne infrastrukture: 
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1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

- Iznošenje i odvoz smeća  

- Deratizacija i dezinsekcija       4.000,00 kuna 

2. Održavanje javnih površina 

- Dječja igrališta, namještaj i oprema             150.000,00 kuna 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda  

- Održavanje cesta i poljskih putova, košnja trave, redovito održavanje postojećih 

jaraka                200.000,00 kuna 

- Zimska služba                 70.000,00 kuna 

4. Održavanje groblja  

- Održavanje groblja i mrtvačnice             100.000,00 kuna 

- Oprema za mrtvačnicu                 50.000,00 kuna 

5. Javna rasvjeta 

6. Električna energija (potrošnja i popravak)             150.000,00 kuna 

Ovaj Program podliježe tijekom godine promjenama od strane Općinskog vijeća.  

Općinsko vijeće je isti razmotrilo,  i donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Programa gradnje 

                     objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti 

                     Juraj na Bregu za 2012. godinu,  te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku 

                     Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 19. 

PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PLANU MREŽE 

DJEČJIH VRTIĆA U OPĆINI SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Plan mreže dječjih vrtića u Općini Sveti Juraj na 

Bregu. Predškolski odgoj je sastavni dio sustava odgoja, naobrazbe i skrbi o djeci, a obuhvaća 

programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u 

dječjim vrtićima, te iznimno u drugim ustanovama i udrugama. Predškolski odgoj djeteta teži 

globalnom odgoju djeteta, što se ne događa slučajno ni spontano, već uz pomoć socijalne 

sredine i kvalitetnog odgoja. Organizira se i provodi za djecu od navršenih šest mjeseci života 

do polaska u osnovnu školu. Dječji vrtići dopunjuju obiteljski odgoj te uspostavljaju djelatnu 

suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem. Plan mreže dječjih vrtića u Općini 

Sveti Juraj na Bregu – Dječji vrtić „Žibeki“ – Područni odjel Žibeki u Brezju 63 i Dječji vrtić 

Zipka Područni odjel „Ringišpil“ I.G.Kovačića 111 A, Lopatinec. 

Na temelju Zakona o navedenim dječjim vrtićima ostvaruje se :  

- redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi 

(koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima), u 

pravilu sa 10-satni programi u skladu s potrebama djece i zaposlenih roditelja, 

- programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 

- program predškole za djecu koja nisu uključena u redoviti program, u godini prije polaska u 

školu, 

- programi ranog učenja stranih jezika, 

- programi vjerskog odgoja, 

- programi dramsko-scenske i glazbeno-ritmičke igraonice, 

- programi športskog sadržaja, 

- programi odgoja i obrazovanja za okoliš, 
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- programi rada s djecom pripadnicima nacionalnih manjina, 

- preventivni programi, 

- programi za rad s darovitom djecom i  

- programi sigurnosti kao integrirani programi u sklopu redovitog programa. 

Za sve programe koji se provode u dječjem vrtiću, isti moraju posjedovati suglasnosti 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa na njihovo provođenje, u suprotnom se ne mogu 

provoditi. 

Vlasnici vrtića „Žibeki“ i „Ringišpil“ dužni su poslovanje vrtića urediti u skladu s važećim 

zakonskim propisima, Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe u 

skladu s određenim rokovima te HACCP sustavom, kao i drugim propisima koji uređuju rad 

dječjih vrtića. 

I. Izmjene i dopune Odluke o Planu mreže dječjih vrtića u Općini Sveti Juraj na Bregu je 

potrebno dostaviti u Međimursku županiju. 

Općinsko vijeće je prijedlog Plana mreže dječjih vrtića u Općini Sveti Juraj na Bregu 

razmotrilo, i donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog  I. Izmjene i dopune 

                    Odluke o Planu mreže dječjih vrtića u Općini Sveti Juraj na Bregu,  te će se 

                    istu objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 20. 

PRIJEDLOG PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKE 

EKSPLOZIJE ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije za 

Općinu Sveti Juraj na Bregu sastoji se od : 

1. POTREBITI USTROJ VATROGASNE DJELATNOSTI 

2. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH 

VATROGASNIH POSTROJBI U VATROGASNU INTERVENCIJU 

3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAĐENJA VEĆIH 

POŽARA 

4. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ELEKTRIČNE  

ENERGIJE I ZEMNOG PLINA U VATROGASNU INTERVENCIJU 

5. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH I DRUGIH  PODUZEĆA U VATROGASNU 

INTERVENCIJU 

6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE  

MEDICINSKE POMOĆI U VATROGASNOJ INTERVENCIJI 

7. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA, TE ODGOVORNE OSOBE  

ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

8. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI NOVIM  

POSTROJBAMA ZA GAŠENJE POŽARA ILI DRUGOJ VATROGASNOJ 

INTERVENCIJI 

9. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA 

10. SLUČAJEVI KADA SE GRADSKI I ŽUPANIJSKI ČELNICI UPOZNAJU S  

NASTALIM POŽAROM ILI DRUGOM VATROGASNOM INTERVENCIJOM 

11. SLUČAJEVI KADA SE U VATROGASNU INTERVENCIJU POZIVAJU I  

UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA 

ČAKOVCA 
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12. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE  

U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA 

13. NAZIVI GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA  

NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA 

14. NAZIVI GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE,  

EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI 

15. PRIVICI 

koji je usklađen sa Zakonom o zaštiti od požara i pravilnikom za izradu procjene ugroženosti 

od požara i tehnoloških eksplozija. Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Plana zaštite od 

                   požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu,  te će se 

                   isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 21. 

PRIJEDLOG PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE 

EKSPLOZIJE ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Procjena ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu sastoji se od: 

A) PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA 

1. NAZIV I LOKACIJA GRADA 

2. POVRŠINA 

3. BROJ PUČANSTVA 

4. PREGLED NASELJENIH MJESTA 

5. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU PO VRSTAMA 

6. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVEĆANE 

OPASNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA 

7. PREGLED INDUSTRIJSKIH ZONA 

8. PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICA PO VRSTI 

9. PREGLED TURISTIČKIH NASELJA 

10. PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I 

PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE 

11.  NA KOJIMA SU USKLADIŠTENE VEĆE KOLIČINE  

ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA, EKSPLOZIVNIH TVARI I DRUGIH 

OPASNIH TVARI 

12. PREGLED VATOGASNIH DOMOVA ZA SMJEŠTAJ UDRUGA DOBROVOLJNIH  

VATROGASACA I PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA 

13. PREGLED PRIRODNIH IZVORIŠTA VODE KOJI SE MOGU UPORABLJIVATI ZA  

GAŠENJE POŽARA 

14. PREGLED NASELJA I DIJELOVA NASELJA U KOJIMA JE IZVEDENA VANJSKA 

HIDRANTSKA MREŽA ZA GAŠENJE POŽARA 

15. PREGLED GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI 

BROJ OSOBA/ŠKOLE/VRTIĆI,JASLICE, ĐAČKI I STUDENTSKI DOMOVI, 

DOMOVI UMIROVLJENIKA, BOLNICE, ŠPORTSKI OBJEKTI, KULTURNO-

UMJETNIČ Kl I POVIJESNI OBJEKTI, I SL 

16. PREGLED LOKACIJA I GRAĐEVINA U KOJIMA SE OBAVLJA UTOVAR I 
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ISTOVAR  

ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH OPASNIH TVARI 

17. PREGLED POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINA 

18. PREGLED ŠUMSKIH POVRŠINA PO VRSTI, STAROSTI, 

ZAPALJTVOSTIIIZGRAĐENOSTI PROTUPOŽARNIH PUTOVA I PROSJEKA U 

ŠUMAMA 

19. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA, KOJI 

SU NEPRISTUPAČNI ZA PRILAZ VATROGASNIM VOZILIMA 

20. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U 

KOJIMA NEMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA 

21. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO VEZA UPORABLJIVIH U 

GAŠENJU POŽARAPREGLED BROJA POŽARA I VRSTE GRAĐEVINA NA 

KOJIMA SU NASTAJALI POŽARI U  

ZADNJIH 10 GODINA 

 

B) PROCJENA UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA (ČL.5 PRAVILNIKA O 

IZRADI  

PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE NN 35/94) 
 

      C) STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA 

      D) PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE  

POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA  

POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU 

 

      E)ZAKLJUČAK 

     F) PRIMIJENJENI PROPISI, STANDARDI, NORME I PODACI IZ DRUGIH 

IZVORA 

     G) NUMERIČKI I GRAFIČKI PRIVICI 

koji je usklađen sa Zakonom o zaštiti od požara i pravilnikom za izradu procjene ugroženosti 

od požara i tehnoloških eksplozija. Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Procjene ugroženosti  

                   od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu,  te će se 

                   istu objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

Dovršeno: 22:20 sati 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK  

                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger 

 


