
                            
 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

       MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

                            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:023-06/13-01/06 

URBROJ:2109/16-03-13-1 

Pleškovec, 16. rujna 2013. 

  

 Na temelju članka 23. i 57.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu 

(„Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13.), 

 

sazivam 

 

03. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

za ponedjeljak 30. rujna 2013. godine u 18:00 sati 

 

 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29. 

Za sjednicu predlažem sljedeći: 

 

 

D N E V N I    R E D 

 

01.  Utvrđivanje kvoruma, 

 

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

 

03.  Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na    

 Bregu, 

 

04.  Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj 

na Bregu za 2013. godinu i pregleda Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

 

 



05. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

06. 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 

 

07. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika financijskih dokumenata Općine 

Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

08. Prijedlog dodatka Sporazumu o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Čakovec 

    od 03. listopada 2011. godine, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

09. Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina 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 

 

10. Prijedlog Odluke o uvjetima za obavljanje pokretne radnje 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. Pravilnik o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na 

Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

 

 



12. Prijedlog Odluke o imenovanju Uprave groblja Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

13. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za 

poljoprivredu i utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Juraj 

na Bregu, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

14. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za društvene 

djelatnosti Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

15. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za socijalna 

pitanja Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

16. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za 

identifikaciju, procjenu i popis općinske imovine Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

17. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za turizam 

Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

18. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za unutarnji 

nadzor Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

 



19. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za 

gospodarstvo Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

20. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za komunalnu 

djelatnost Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

21. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za prostorni 

plan i zaštitu okoliša Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanja 

  

22. Prijedlog Odluke o prihvaćanju I. izmjene i dopune 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 

 

23.  Prijedlog Odluke o prihvaćanju I. izmjene i dopune Plana zaštite 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., 21., 22. 

i 23.  dnevnog reda i svim materijalima pripremljenim za sjednicu; prethodnu raspravu proveli 

su načelnik, zamjenik načelnika i povjerenstva. 

 

 

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu na broj telefona broj: 040/855-298 ili na          

e-mail: nacelnik@svetijurajnabregu.hr 

 

S osobitim poštovanjem,        

                                                                                                                         PREDSJEDNIK 

                                                                                                                        Općinskog vijeća 

                                                                                                                       Marijan Rodinger                                                                                                                   


