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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

   

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/12-01/01 

URBROJ: 2109/16-03-12-02 

 

Pleškovec, 16. ožujka 2012. 

 

 

ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u petak  16. ožujka 2012. godine u 18:00 sati 

 

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

pozivom KLASA: 023-06/12-01/01, URBROJ: 2109/16-03-12-01 od 05. ožujka 2012. godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: 

Marijan Rodinger, predsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Dragutin Barlek, Mario 

Dretar, Viktor Korunić, Vesna Krnjak, Damir Novak, Zoran Šarić dipl.ing.geod., Stjepan 

Tomašić i Vjeran Vrbanec, dipl.iur.   
 

SJEDNICI NISU NAZOČILI VIJEĆNICI: Petra Nedeljko, dipl.ing.agr., potpredsjednica, - 

se ispričala, Dragica Vugrinec, ing.građ. – se ispričala i Danijel Srpak. 

 

SJEDNICI SU TAKOĐER NAZOČILI: 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik, Miljenko Janušić, ing., zamjenik načelnika 

Karolina Karničnik, administrativni tajnik JUO Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

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

sjednicu,  te predložio dnevni red iz saziva i dopunu dnevnog reda s točkom 15., 16. i 17., dao 

je prijedlog na glasanje i isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

D N E V N I    R E D 

 

01. Utvrđivanje kvoruma, 

 

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

 

03. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu, 
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04. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju 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, 

 

05. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini, 

- Izvješće o izvršenju 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 

 

06. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini, 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 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 

 

07. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2011. godinu, 

- Izvješće o izvršenju 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 

 

08. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja 

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

Bregu  

- Izvješće o izvršenju 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 

 

09. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Socijalnog Programa 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu 

- Izvješće o izvršenju 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 

 

10. Prijedlog Zaključka o prekoračenju  poslovnog računa Općine 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 

 

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika 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 

 

12. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta (kat. čest. br. 5288. i 5289. k. o. 

Lopatinec) 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

13. Prijedlog financijskog plana i programa dobrovoljnih vatrogasnih društva 

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. Financijska izvješća dobrovoljnih vatrogasnih društva 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 

 

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

16. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja manjka prihoda 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 

 

17. Djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa prema zahtjevu 

Nikole Jurasa  

- 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. i 17. dnevnog reda i svim 

materijalima pripremljenim za sjednicu prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik 

načelnika i povjerenstva. 
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TOČKA 1. 

UTVRĐIVANJE KVORUMA  

 

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

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

 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

(pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

 

Zoran Šarić, vijećnik – poznato je da je ovih dana potpisan ugovor o koncesiji za odvoz 

otpada sa tvrtkom Mull trans d.o.o. Sesvete, a vijećnici Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu nisu dobili nikakvu dokumentaciju, za što smatra da se nije pravilno postupilo. Istu bi 

trebalo predočiti Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu, kako bi razmotrilo ponude i 

ostalu natječajnu dokumentaciju, odnosno razmotrilo Zapisnik Povjerenstva za javnu nabavu. 

Zakon o koncesiji i Zakon o komunalnom gospodarstvu govori da predstavničko tijelo donosi 

odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Stoga predlaže da Povjerenstvo za Statut i 

Poslovnik utvrdi da li je ovdje povrijeđen Zakon o provedbi javne nabave i ako je potrebno da 

o tome donese sud inspekcije Državnog ureda za upravu. Sve općine MŽ su stavile na vijeće 

dokumentaciju javne nabave za koncesiju, te donijeli odluku s kim će se sklopiti Ugovor o 

koncesiji. Prema tome jedino mi nismo dali na vijeće (jedina općina), te se postavlja pitanje: da 

li oni ne rade po zakonu ili mi? Još se osvrnuo na ponude za odvoz otpada iz 2010. godine kada 

je bila ponuđena mjesečna cijena odvoza otpada 41,50 kunu, a sada je 63.00 kune. U Općini 

Pribislavec je cijena 65,00 kuna i koncesijska naknada je isto 18.000,00 kuna, dok se odvoz 

odvoz otpada vrši četiri puta mjesečno. 

Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća – zatražio je da Povjerenstvo za Statut i 

Poslovnik čiji je predsjednik Viktor Korunić i članovi: Damir Novak i Vjeran Vrbanec utvrde 

da li je nešto suprotno Statutu ili Poslovniku Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kad smo donosili Statut i Poslovnik Općine Sveti 

Juraj na Bregu u prijedlogu Statuta je bilo drugačije nego u prijedlogu Poslovnika koje je akte 

pregledao gosp, Novković iz Državnog ureda za upravu, koji je predložio da se to izjednači i da 

se stavi, da odluku donosi načelnik i samim time i raspisuje natječaj za koncesiju. Statutom je 

propisano: Općinsko vijeće ili načelnik donosi odluku o odabiru koncesionara. 

Što se tiče cijene koja je sada različita po općinama, gdje je koncesionar Mull trans d.o.o. 

Sesvete, u narednim mjesecima će se izjednaćiti po svim općinama.   

 

Damir Novak, vijećnik – postavio je pitanje gdje i na koji način se mogu zamijeniti kante za 

smeće koje su puknute i nisu više za korištenje? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kante se mogu zamijeniti u općinskoj upravi ako 

su bile oštećene prilikom pražnjenja, a ne i ako se nepravilno rukovalo s njima.  

 

Mario Dretar, vijećnik – zanimalo ga je u kojoj je fazi rješavanje pitanja nadstrešnica na 

autobusnim stajalištima, a pogotovo ovo kod Metts-a u Peškovcu (kod škole).  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – napravljena je nadstrešnica u Ulici Vladimira 

Nazora u Lopatincu, želi da te nadstrešnice nečemu liče, a ne da se postavljaju bilo kakve. 

Prijedlozi koji su bili upućeni ŽUC-u – jedino je prihvaćeno nastavak pješačko biciklističke 

staze i autobusno stajalište kod škole u Zasadbregu, ostalo bude potrebno kandidirati negdje 

drugdje, te je potrebno napraviti projekte. U Malom Mihaljevcu su gotovo završene dvije 

nadstrešnice na autobusnom stajalištu koje su sami izrađivali, samo je kupljen materijal.  

Zatražiti će se od predsjednika MO-a da dostave točnu lokaciju gdje se autobus zaustavlja i 

definirati će se sa ŽUC-om i Prometnom policajcem mjesta koja zadovoljavaju uvjete, a koja 
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ne i potražiti alternativna rješenja. Da li će to biti ugibališta ili stajališta koja će biti označena 

na cesti. 

 

Stjepan Tomašić, vijećnik – predložio je da se po naseljima vide gdje su postojeće oglasne 

ploče, jer su u nekim naseljima jako u lošem stanju i trebalo bi ih zamijeniti novim i neka bi to 

bile unificirane ploče po svim naseljima. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u toku je rješavanje tog problema, tako da se 

bude i to riješilo. Mogu biti različite izvedbe, već postoje neki primjeri, te će se odabrati jedan 

od njih, misli da bi ipak morale biti od inoxa, jer se drvo brzo uništava. 

 

Milan Zanjko, potpredsjednik -  postavio je pitanje gdje se mogu graditi sunčane elektrane, 

da li samo u Poduzetničkoj zoni ili i van nje?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – svi su se počeli gurati u Poduzetničke zone, 

Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec je donijelo Odluku da zabranjuju  građenje sunčanih 

elektrana u Poduzetničkoj zoni, mada nije baš siguran da se to može određivati jer se zapravo 

postupa prema Prostornom planu i DPU-u. Ne dugo je došao jedan investitor pitati da li može 

graditi u Dragoslavcu na što će mu odgovoriti Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju u 

Međimurskoj županiji. Zakon će se mijenjati, jer se sada troše resursi u Poduzetničkim zonama 

što baš nije dobro. Zapravo je njima najvažnije da su u blizini trafostanica, da priključak što 

manje košta. 

 

Vjeran Vrbanec, vijećnik – pročitao je pismo od Balog Božidara iz Dragoslavca koji nije 

zadovoljan s koncesionarom za odvoz otpada, jer šalje samo račune, a otpad nije odvozio, tako 

da je dug narastao na 1.650,00 kuna. Susjedna kućanstava imaju isto tako veliko dugovanje i 

neće platiti, s obzirom da nisu koristili uslugu. Potrebno je vidjeti da li se može bilo kako 

riješiti, da im se postavi kontejner na kraju ulice ili bilo koji drugi način.  

Dobio je na e-mail dopis, apel od javnih linijskih prijevoznika da se propisno obilježe 

autobusna stajališta prema Zakonu o sigurnosti na cestama i Zakonu o javnom linijskom 

prijevozu, Pravilnika i drugih propisa koji opisuju autobusna stajališta, radi sigurnosti, 

prvenstveno djece a i drugih putnika, ako već nema namjere tako skoro izgraditi nadstrešnice 

na autobusnim stajalištima.   

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – provjeriti će, što se može učiniti. Prilikom 

odvoza otpada koncesionar često mijenja ekipe koje su na našem području, te nismo u 

mogućnosti svaki put izlaziti na teren i pokazivati gdje sve moraju ići. Nanovo je zaduženo cca 

450 kanti i te nove korisnike je trebalo na terenu pokazati što je i komunalni redar Općine Sveti 

Juraj na Bregu i učinio. Što se tiče gosp. Baloga i njegovih susjeda oni ne dozvoljavaju da 

kamion ide u ulicu, jer će im uništiti asfaltiranu cestu, čiji su dio asfaltiranja sufinancirali. Ako 

se sada uništi, tko će im popraviti nastalu štetu. Kontejner ima 1100 l i on je predviđen za 10 

domaćinstava, tako da se postavlja pitanje da li će se njima isplatiti postavljati za par 

domaćinstava, ali problem treba riješiti.  

Nadstrešnica je napravljena na autobusnom stajalištu u Lopatincu u ulici V.Nazora, ove će se 

godine napraviti u Zasadbregu, u Pleškovcu kod škole, napravljena su dva u Malom 

Mihaljevcu, koje su sami izrađivali samo im se materijal kupio, ostalo su sve sami napravili. 

Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća – se nadovezao da se zajedno sa ŽUC-om 

i Prometnim policajcem obiđe cijelo područje Općine Sveti Juraj na Bregu i nađu adekvatna 

mjesta za autobusna stajališta ili ugibališta i da se ona obilježe na propisan način zbog 

sigurnosti svih sudionika u prometu. 
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TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

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

ODLUKA: Sa 10 glasova „za“, prihvaćen je zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća 

                    Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2011. GODINU 

- predlagatelj je Mandatno povjerenstvo 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Dragutin Barlek, 

predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – izvijestio je nazočne o Godišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu, najveća stavka je prihod od 

poreza na dohodak koja je 2010. godine iznosila 2.799.00,00 kuna, a u 2011. godini 

2.948.405,07 ili razlika 149.405,00 kuna više, za razliku od 2010. godine kad je bilo manje u 

odnosu na 2009. godinu. 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

                                                                                Plan 2011.                Izvršenje do 31.12.2011. 

6   Prihodi poslovanja                                         7.090.050,00 kuna               6.615.962,62 kuna 

7   Prihodi od prodaje nefinancijske imovine         75.000,00 kuna                     79.102,74 kuna 

3   Rashodi poslovanja                                       3.790.050,00 kuna     3.763.867,81 kuna 

4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine    3.375.000,00 kuna     3.219.566,04 kuna 

     Razlika – višak/manjak ((6+7)-(3+4))                         0,00 kuna                 -288.368,49 kuna 

B. RAČUN FINANCIRANJA 

     Ukupno prihodi i primici                            7.165.050,00 kuna              6.695.065,36  kuna 

     Ukupno rashodi i izdaci                    7.165.050,00 kuna    6.983.433,85 kuna 

     Višak/Manjak + Neto financiranje                                0,00 kuna                -288.368,49 kuna 

Manjak prihoda poslovanja  u iznosu od 288.368,49 kuna iz 2011. godine, namirit će se 

prihodima poslovanja u 2012. godini. To je zbog privremene situacije od Fenix za dogradnju 

škole i izgradnju športske dvorane u Pleškovcu koja je izdana sa 31. prosinca 2011. godine i 

ušla je u rashod, a nije bila plaćena (knjiži se u poslovnu godinu u kojoj je nastala, a ne kad je 

primljena).  

U raspravi su sudjelovali svi vijećnici, a najviše oko naplate komunalne naknad i mjera koje se 

poduzimaju. 

Nakon razmatranja i rasprave, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o  

                    izvršenju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu, te će se isti 

                    objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA 

PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2011. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik  



7 
 

 
 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – potrebno je donijeti Odluku o prihvaćanju 

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

u 2011. godini - Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine  

Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini.  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine  Sveti Juraj na Bregu 

u 2011. godini sadrži:  

       plan 2011. u kn izvršenje 2011. u kn 

1. NK „Hajduk“ Brezje    16.000,00  16.000,00 

2. NK „Mali Mihaljevec    16.000,00  18.000,00 

3. NK „Venera“ Sveti Juraj na Bregu  20.000,00  20.500,00 

4. NK „Zasadbreg“    26.000,00  32.000,00 

5. Stolnoteniski klub „Lopatinec“    8.000,00       8.000,00 

6. Stolnoteniski klub „Zasadbreg“    4.000,00    4.000,00 

7. Streljački klub „Zelenbor“ Brezje  20.000,00  20.000,00 

8. Šahovski klub „Goran“ Lopatinec  10.000,00  10.000,00 

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

Izvršenje programa je uglavnom isto kao što je bilo i planirano. Napomenuo je da je u 

Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu razdvojeni konto na više konta, 

odnosno pojedinačno po udrugama. Nakon razmatranja Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba u športu na području Općine  Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini, 

donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju 

                    Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine 

                    Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini, te će se istu objaviti u „Službenom glasniku 

        Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2011. GODINI 

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 

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 – potrebno je donijeti Odluku o prihvaćanju 

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

u 2011. godini - Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

u 2011. godini sadrži:  

       plan 2011. u kn izvršenje 2011. u kn 

Kulturno umjetnička društva 

1. KUD Sveti Juraj na Bregu     8.000,00    8.000,00 

2. KUU Zasadbreg    24.000,00  24.000,00 

3. Pjevački zbor „Sveti Juraj na Bregu“ 10.000,00  11.000,00  
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UHVDR RH Sveti Juraj na Bregu 

1. UHVDR RH Sveti Juraj na Bregu    8.000,00  10.800,00 

Ostale udruge 

1. Udruga „Frkanovčani“     8.000,00    9.000,00 

2. Udruga žena „Breza“ Brezje     8.000,00  13.000,00 

3. Udruga mladih „Močvara“     4.000,00    4.000,00 

4. Udruga žena „Mali Mihaljevec“    8.000,00    8.000,00 

5. Udruga žena „Međimurske roke“    4.000,00     4.000,00 

6. Udruga žena „Okrugli Vrh“     8.000,00     8.000,00 

7. Udruga umirovljenika „Sveti Juraj na Bregu   8.000,00    8.000,00 

8. Udruga žena „Lopatinec“     8.000,00    8.000,00 

9. Udruga „Vredne roke“ Dragoslavec    4.000,00    4.350,00 

10. Udruga mladih „Mali Mihaljevec    4.000,00    6.400,00 

Kod pojedinih udruga došlo je do promjene kod izvršenja iz razloga što su imale dodatni 

rashod za održavanje raznih manifestacija i drugih sadržaja. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju 

                    Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine  

                    Sveti Juraj na Bregu u 2011. godini, te će istu objaviti u „Službenom glasniku  

                    Međimurske Županije“. 

 

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

GRADNJE OBJEKATA I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

PODRUČJUOPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2011. GODINU 

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I ODRŽAVANJE 

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 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – izvješće se podnosi za izgradnju slijedećih 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na slijedeći način: 

       plan 2011. u kn izvršenje 2011. u kn 

1. Športska školska dvorana i  

dogradnja osnovne škole   4.000.000,00  2.549.451,37 

2. Ceste i pješačko-biciklistička staza  1.400.000,00     276.733,32 

3. Izgradnja javne rasvjete        75.000,00       31.785,18 

4. Autobusna stajališta i nadstrešnice       50.000,00                0,00 

5. Adaptacija domova kulture, namješ.i oprema  250.000,00        60.530,13 

6. Izgradnja poduzetničke zone       500.000,00     120.266,26 

I. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

      1.   Iznošenje i odvoz smeća           4.000,00                0,00 

      2.   Deratizacija i dezinsekcija          3.000,00       39.589,86 

II. Održavanje javnih površina 

1. Dječja igrališta, namještaj i oprema     150.000,00    171.068,36 

III. Održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda 
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1. Održavanje cesta i poljskih putova,  

košnja trave, i održavanje jaraka    240.000,00    225.996,19 

2. Zimska služba         70.000,00      14.987,55 

IV. Održavanje groblja 

      1.   Održavanje groblja i mrtvačnice    100.000,00      86.281,02 

      2.   Oprema za mrtvačnicu       50.000,00               0,00 

V. Javna rasvjeta 

      1.   Električna energija (potrošnja i popravak JR) 130.000,00    143.548,09 

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini ukupno je utrošeno 

3.914.000,00 kuna. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik – sve što je planirano je barem djelomično realizirano, jedino mu 

nije jasna stavka Autobusna stajališta i nadstrešnice, jer je planirano, a da nije ništa napravljeno 

u godinu dana, isto tako i stavka za mrtvačnicu. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu 

nadstrešnica nije proknjižena pod tu stavku nego je proknjižena pod opremu, jer je nadstrešnica 

napravljena u Lopatincu u ulici V.Nazora i koštala je cca 15.000,00 kuna. U mrtvačnicu je 

uvedeno grijanje i ove će se godine kupiti oprema. Nakon razmatranja Općinskog vijeća 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu, donijeta je 

  
ODLUKA: Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju 

                    izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i održavanja komunalne 

                    infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu, te će 

                    se istu objaviti „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2011. GODINI NA 

PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 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 – izvješće se podnosi za održavanje komunalne 

infrastrukture, za slijedeće komunalne djelatnosti: 

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

javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta 

2. Javna rasvjeta 

3. Održavanje groblja i mrtvačnice 

       plan 2011. u kn izvršenje 2011. u kn 

- Održavanje nerazvrstanih cesta i polj.putova   240.000,00    225.996,19 

- Zimska služba         70.000,00      14.987,55 

- Javna rasvjeta         60.000,00      31.785,18 

- Održavanje groblja i mrtvačnice     100.000,00      86.281,02 

- Održavanje i uređenje zgrada za redovito korištenje250.000,00      60.530,13 

Za održavanje infrastrukture u 2011. godini ukupno je utrošeno 419.580,07 kuna. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik – ako se daje izvješće o napravljenome, onda bi trebalo konkretno 

navesti npr. za cestu, od do, u naselju tom, metara toliko, tako da se onda točno zna što je 

napravljeno i onda je to pravo izvješće, a ne samo iznosi koji ništa ne govore.  
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – uz izvješća će priložiti konto kartice iz kojih će 

se točno moći vidjeti za što su točno utrošena sredstva. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2011. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju 

                    izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011.  

                    godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se istu objaviti  

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU SOCIJALNOG 

PROGRAMA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2011. GODINU 

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA 

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 – u 2011. godini isplaćeno je za socijalni program 

29.450,00 kuna.  

Vjeran Vrbanec, vijećnik – ponavlja se isto, imamo iznos koji nam ništa ne govori i smatra da 

to nije primjereno za objavu u Službenom glasniku Međimurske županije. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – složio se da nije primjereno i ubuduće se svi 

programi i izvješća razraditi i specificirati radi lakšeg praćenja. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća Izvješća o izvršenju Socijalnog Programa Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2011. godinu, donijeta je  
 

ODLUKA: Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju  

                     izvješća o izvršenju Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 

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

                     Županije“. 

  

TOČKA 10. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PREKORAČENJU  

POSLOVNOG RAČUNA 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 – s obzirom da se Općina Sveti Juraj na Bregu još 

uvijek nije kreditno zadužila, a situacije od Fenix-a za dogradnju OŠ i izgradnju športske 

dvorane u Pleškovcu će ubrzo doći na naplatu, potrebno je zatražiti prekoračenje po poslovnom 

računu u iznosu od 500.000,00 kuna kod Međimurske banke d.d. Čakovec na rok otplate od 

godinu dana. Osoba koja se ovlašćuje da zaključi Ugovor o prekoračenju poslovnog računa 

Općine Sveti Juraj na Bregu i o tome obavijesti Općinsko vijeće općine Sveti Juraj na Bregu ću 

biti Općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović.  

Kamata za prekoračenje po poslovnom računu iznosi 8,25% godišnje i obračunava se samo za 

onaj iznos koji se koristi. Kad će se dobiti kredit, tada se prekoračenje neće više koristiti i to će 

se zatvoriti do kraja godine.  
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U Povjerenstvo za prikupljanje podataka za uzimanje kredita za dogradnju škole i izgradnju 

športske dvorane u Pleškovcu imenuju se Dragutin Barlek, Anđelko Nagrajsalović i Vjeran 

Vrbanec. 

U raspravi o prekoračenju poslovnog računa Općine Sveti Juraj na Bregu, odnosno o kreditnom 

zaduženju za dogradnju škole i izgradnje športske dvorane u Pleškovcu sudjelovali su svi 

vijećnici. 

U raspravi su sudjelovali svi vijećnici Općinskog vijeća, nakon rasprave donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Zaključka o  

                    prekoračenju  poslovnog računa Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se isti  

                    objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 TOČKA 11. 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU  

OPĆINSKOG NAČELNIKA 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 – je opširno po mjesecima izvijestio nazočne o 

radu Općinskog načelnika za 2011. godinu, a ujedno je pripremio Izvještaj u pisanom obliku 

koji je bio dostavljen vijećnicima zajedno s materijalima za sjednicu, tako da su ga mogli 

detaljnije proučiti odnosno vidjeti što se radilo protekle godine. Izvještaj sadrži i financijski dio 

važnijih ulaganja i nabavke potrebitog. Vrlo je jasno kroz opis prikazano stanje i cjelokupno 

poslovanje.  

Izvještaj o radu općinskog načelnika je prilog ovog zapisnika. Po istome nije bilo nikakvih  

primjedbi, te je donijeta 

  

ODLUKA: Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća 

                    o radu općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu za  2011. godinu 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KUPOVINI ZEMLJIŠTA  

(kat. čest. 5288. i 5289 k.o. Lopatinec) 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kupnje nekretnine od Antuna Horvat iz 

Vučetinca 102 i Ivana Horvat iz Savske Vesi, J.Bajkovca 91, sve suvlasničke dijelove na 

kat.čest.br. 5288, k.o. Lopatinec površine 5418 m
2 

z.k.ul.br. 232 k.o. V Brežni kotar 

čest.br.436/1/8 površine 5418 m
2 

i kat.čest.br. 5289 k.o. Lopatinec površine 3733 m
2 

z.k.ul.br. 

232 k.o. V Brežni kotar čest.br. 436/1/9 površine 3733 m
2
, zapravo je to zemljište koje se već 

koristi za potrebe ŠRC –a Rogoznica u Vučetincu.  Procjena zemljišta čija je vrijednost 5253 € 

a cijena koja bi se platila je 5088 € koja je dogovorena predugovorom. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o kupovini  

                    zemljišta (kat. čest. br. 5288. i 5289. k. o. Lopatinec), te će se istu objaviti u  

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
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TOČKA 13. 

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA DOBROVOLJNIH 

VATROGASNIH DRUŠTAVA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na sjednici Predsjedništva i Zapovjedništva 

Vatrogasne zajednice Općine Sveti Juraj na Bregu održane 14. siječnja 2012. godine donesen je 

Financijski plan i Plan rada za 2012. godinu. Financijski plan se temelji na zajedničkim 

potrebama za redovnu djelatnost i  posebne potrebe DVD-a, VZ Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Planom su obuhvaćena DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD Mali Mihaljevec, DVD Vučetinec 

i MO Zasadbreg i razdijeljen je na: 

1. Zajedničke potrebe, 

2. Redovite potrebe,  

3. Posebne potrebe i 

4. Ostale potrebe 

Prema inspektoru za provedbu Zakona o vatrogastvu potrebno je nabaviti propisanu opremu i 

sredstva za gašenje, vatrogasce opremiti zaštitnom i drugom opremom, obaviti liječničke 

preglede i stručni ispiti za obavljanje vođenja vatrogasnih intervencija. Nabava novog voznog 

parka i nabava i instaliranje nadzemnih hidranata ( min. 5 po DVD-u).  

Damir Novak, vijećnik – sve  što je planirano se neće moći ostvariti, a postoje potrebe. 

Vidljivo je kroz Financijski plan za što će se sredstva utrošiti i što je sve potrebno pribaviti da 

bi se zadovoljile osnovne potrebe prema Zakonu o vatrogastvu odnosno pravilniku o zaštitnoj i 

drugoj osobnoj opremi. 

Zoran Šarić, vijećnik – koliko je vidljivo izdvaja se jako puno u odnosu na ostale općine MŽ.  

Zanimalo ga je kako to da treba nabaviti petnaest odijela i da li se ona nisu kupovala prethodnih 

godina. 

Damir Novak, vijećnik – odgovorio je da se stalno kupuju jer im po svakom DVD-u 

minimalno treba deset odijela koje oni pribavljaju u pola stvarne cijene, tako da su puno 

jeftinija. Potrebna su odijela za gašenje, odijela za natjecanje i svečana odijela, a i ženska 

odijela su dodatno. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 6 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržana“, prihvaćen je prijedlog 

                     Financijskog plana i programa dobrovoljnih vatrogasnih društva Općine  

                     Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu . 

 

 

 

TOČKA 14. 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA 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 – Vatrogasna zajednica Međimurske zajednice 

vodi knjigovodstvo za sve DVD-e, sve prihode i rashode. 

Obračun prihoda i rashoda od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine 
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DVD BREZJE 

1. prihodi   77.005,02 kn 

2. rashodi   62.910,77 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 14.094,25 kn 

3. gotovina u blagajni   1.834,27 kn 

4. novac na žiro-računu 12.259,98 kn 

5. potraživanja           0,00 kn 

 

DVD LOPATINEC 

1. prihodi   45.287,49 kn 

2. rashodi   44.877,75 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 409,74 kn 

3. gotovina u blagajni      201,47 kn 

4. novac na žiro-računu      251,79 kn 

5. obveze          43,52 kn 

 

DVD MALI MIHALJEVEC 

1. prihodi   46.257,68 kn 

2. rashodi   27.803,24 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 18.454,44 kn 

3. gotovina u blagajni   4.373,73 kn 

4. novac na žiro-računu 14.272,36 kn 

5. obveze                   191,65 kn 

 

DVD VUČETINEC 

1. prihodi   71.700,93 kn 

2. rashodi   62.686,62 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 9.014,31 kn 

3. gotovina u blagajni      892,73 kn 

4. novac na žiro-računu   9.815,09 kn 

5. obveze                 800,78 kn 

 

DVD ZASADBREG 

1. prihodi            112.508,58 kn 

2. rashodi   85.183,39 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 27.325,19 kn 

3. gotovina u blagajni   2.704,37 kn 

4. novac na žiro-računu 24.620,82 kn 

5. potraživanja           0,00 kn 

Damir Novak, vijećnik – sredstva koja nisu utrošena prethodne godine su ciljano ušteđena iz 

razloga jer ove godine tri DVD-a imaju obljetnicu postojanja kao i DVD Mali Mihaljevec ima 

obljetnicu 80. godina postojanja. Ušteđena sredstva će se utrošiti za održavanje manifestacije 

obljetnice. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: S 6 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržana“, prihvaćen je prijedlog 

                    Financijska izvješća dobrovoljnih vatrogasnih društva Općine Sveti Juraj na 

                    Bregu za 2011. godinu. 
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TOČKA 15. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA  

ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 

OPĆINSKOM VIJEĆU 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 – utvrđuje se način i postupak raspodjele i isplata 

sredstava u 2012. godini iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za redovito financiranje 

političkih stranaka, članova predstavničkog tijela koji su izabrani za vijećnike u Općinskom 

vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu. Sredstva za redovito financiranje osigurana su u Proračunu 

Općine Sveti juraj na Bregu za 2012. godinu. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi 

jednak iznos za svakog vijećnika, tako da pojedinoj stranci pripadaju sredstva srazmjerno broju 

njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. Za 

svakog vijećnika utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna, odnosno  

1. SDP - 5 članova = 5.000,00 kuna 

2. HNS  - 4 člana = 4.000,00 kuna 

3. HDZ - 2 člana = 2.000,00 kuna 

4. HSU - 1 član = 1.000,00 kuna 

5. HSS - 1 član = 1.000,00 kuna 

Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju se na račun političkih stranaka tromjesečno u 

jednakim iznosima koji Zakonom nije određen.   

Nakon rasprave i izmjene, donijeta je 

 

ODLUKA:  Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o  

                      raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih  

                      stranaka u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se istu 

                      objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA  

MANJKA PRIHODA 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 – odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja 

manjka prihoda Općine Sveti Juraj na Bregu utvrđuje se manjak prihoda poslovanja Općine 

Sveti Juraj na Bregu na dan 31. prosinca 2011. godine u iznosu od 288.368,49 kuna. Manjak 

prihoda namirit će se prihodima poslovanja u 2012. godini i to prihodima poreza. 

Nakon rasprave i izmjene, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o raspodjeli  

                     rezultata poslovanja manjka prihoda Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011.  

                    godinu , te će se istu objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
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TOČKA 16.  

DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE PLAĆANJA  

KOMUNALNOG DOPRINOSA PREMA ZAHTJEVU NIKOLE JURASA 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Malom Mihaljevcu se gradi objekt seoskog 

turizma od izuzetnog značaja za Međimurje i cijelu Hrvatsku, a osobito za Općinu Sveti Juraj 

na Bregu. Vrijednost cjelokupne investicije je 1.200.000,00 €, a projekt se provodi po fazama. 

Projekt je podržan od Evropske unije, Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede, 

HBOR-a, Hrvatske turističke zajednice, Međimurske turističke zajednice i Međimurske 

županije. Kako se radi o jednoj izuzetno važnoj investiciji ruralnog razvoja i zapošljavanja 

osoba iz Općine Sveti Juraj na Bregu zatražili su da im se odobri smanjenje komunalnog 

doprinosa i samim time podrži izuzetno značajan projekt. 

 

 

ODLUKA:  Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Djelomičnog 

                    oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa prema zahtjevu Nikole Jurasa. 

 

 

 

Dovršeno: 22:20 sati 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK  

                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger 

 


