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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

   

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Jedinstveni upravni odjel 

  

KLASA:   023-06/13-01/05 

URBROJ: 2109/16-04/3-13-02 

  

Pleškovec, 09. srpnja 2013.  

  

  

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

ODRŽANE DANA 09. SRPNJA 2013. GODINE 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Marijan 

Rodinger pozivom  KLASA: 023-06/13-01/05, URBROJ: 2109/16-03-13-01 od 05. srpnja 

2013. godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČNI SLIJEDEĆI VIJEĆNICI: 

Marijan Rodinger, predsjednik, Anđelko Kovačić, potpredsjednik, Božidar Balog, 

Danica Begović, Antun Guterman, Vesna Krnjak, Dragutin Ladić, Miroslav Lisjak, 

Željko Medved, Stjepan Perko, Stjepan Tomašić, Miroslav Turk, dipl.uč., Dragica 

Vugrinec, ing.građ. i Milan Zanjko.  

 

SJEDNICI NISU BILI NAZOĆNI: 

Vjeran Vrbanec, dipl.iur. 

 

SJEDNICI SU JOŠ BILI NAZOČNI: 

Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., načelnik, Damir Novak, zamjenik načelnika, 

Karolina Karničnik, administrativni tajnik, Danijela Turk, referent JUO Općine Sveti 

Juraj na Bregu. Stjepan Mesarić, predstavnik javnih medija. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger pozdravio je sve prisutne, započeo 

voditi sjednicu te predložio dnevni red iz saziva. 

 

 

 

DNEVNI RED 

01. Utvrđivanje kvoruma, 

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

03. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti 

Juraj na Bregu, 

04. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine Općine Sveti Juraj na Bregu, 
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- predlagatelj je Općinski načelnik, 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

05. Prijedlog Odluke o imenovanja stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj 

na Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik, 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

06. Prijedlog Aneksa Ugovora o koncesiji za odvoz komunalnog otpada sa 

područja 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 visini naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika 

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 Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće za rad 

načelnika i zamjenika načelnika 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 lokacijama i uvjetima prodaje robe na štandovima i 

klupama izvan tržnice na malo, prodaje putem kioska, prodaje putem automata i 

za prigodnu prodaju 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  Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine 

Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Antun Guterman, 

predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja, 

11.  Prijedlog Povjerenstva za proračun i financije, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Antun Guterman, 

predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja. 

 

O točkama 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10. i 11. dnevnog reda i svim materijalima 

pripremljenim za sjednicu prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik načelnika i 

povjerenstva. 

 

Nakon utvrđivanja kvoruma utvrđuje se Dnevni red glasovanjem. Dnevni red je 

jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA 1. 

UTVRĐIVANJE KVORUMA  

 

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

nazočno 14 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost svih 

donesenih odluka.  
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TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

(pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

 

Božidar Balog, vijećnik – kakva je situacija u vezi s dogradnjom škole i izgradnjom 

sportske dvorane i da li će općina što poduzeti u vezi s rješavanjem klizišta na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – tvrtka Fenix iz Slavonskog Broda koja 

je izvodila radove neće dovršavati poslove, iako se toga ne želi lako odreći što može 

rezultirati i sudskim procesima. Slijedi raspisivanje natječaja za dovršenje radova, odabir 

izvođača i konačno početak, odnosno nastavak radova. Prostorije škole bi trebale biti gotove 

do početka školske godine, a izgradnja športske dvorane do Nove godine. Klizišta nisu samo 

kod gosp. Baloga već ih ima oko pet šest. Ako se neće ništa događati, općina će morati 

rješavati klizišta na prometnicama i klizište kod groblja, dok bi ostala trebala rješavati 

Međimurska županija. 

Stjepan Perko, vijećnik – da li ima saznanja o potpisivanju Sporazuma da će se na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu naseliti pet obitelji romske nacionalnosti? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nitko nije ništa dogovarao niti je 

potpisani bilo kakav sporazum, nema veze sa Općinom Sveti Juraj na Bregu. 

 Miroslav Turk, vijećnik – zanimalo ga je vezano uz članak od HNS-a o anteni u 

Zasadbregu koji je izašao u novinama i gdje se između ostalog navodi da načelnik ne radi u 

interesu Zasadbrega, odnosno mještana Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – znači mijenjale su se antene, nije se 

mijenjala nikakva odašiljačka oprema. Antene su postavljene u sklopu samog redovnog 

održavanja a i samim time te nove antene ne zrače više i kroz neko vrijeme će se moći 

upotrebljavati 3G i 4G tehnologija. U Listu Međimurje  je izašao članak s naslovom „ 

Pomiriti interese na zadovoljstvo mještana. Načelnik smatra da je članak sastavio tko nema 

pojma o mobilnim mrežama jer 3G i 4G mreže ne postoje na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu. Zatraženo je očitovanje na članak  od stručnjaka koji u potpunosti potvrđuje da zasad 

ne postoji 3G i 4G tehnologija na području Općine Sveti Juraj na Bregu, ali da će se u 

dogledno vrijeme uvesti, što će pojačati signal mobilnih mreža. Opširno je izvijestio o krivim 

sumnjama da se ne radi na zadovoljstvo mještana. 

Milan Zanjko, vijećnik – prodavači kruha putem pokretne trgovine. Da li oni  moraju 

imati koncesiju na području Općine Sveti Juraj na Bregu? U kojem je stadiju popuna javne 

rasvjeta na tzv. Križopotju odnosno u Okruglom Vrhu? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovog trenutka Općina Sveti Juraj na 

Bregu nema propis da se naplaćuje ili ne naplaćuje prodaja putem pokretnih trgovina, jedino 

što imamo je prodaja na javnim mjestima, dok je isti potrebno donijeti. Zadnji put kad se 

proširivao broj rasvjetnih tijela tamo se nisu mogla staviti jer rekonstrukcija nije bila gotova i 

to će se napraviti kad bude gotova rekonstrukcija. 

Vesna Krnjak, vijećnik – prilikom nadzora inspektora zaštite okoliša iz Zagreba  u 

peradarniku, ujedno je postavio pitanje da li naša jedinica lokalne samouprave ima 

koncesinara za odvoz fekalnih voda s obzirom da bi sve farme morale koristiti usluge 

koncesionara i da to više nije moguće na taj način da se fekalne vode ne odvoze na pročistač.   

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bio je raspisan natječaj za odvoz 

fekalnih voda ali se nitko nije javio. Uvjeti za koncesionara dosta rigorozni te se iz tih razloga 

vjerojatno nitko nije javio. Vozilo kojim se vrši odvoz mora biti na poseban način 

prilagođeno. Budući da nemamo koncesionara može sa pozvati  tvrtka Čakom iz Čakovca te 

će izvršiti odvoz po cijeni koju već imaju. 

Stjepan Tomašić, vijećnik – postoji li mogućnost da se pošljunča Partizanska ulica u 

Lopatincu? 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski uačelnik – u fazi smo pošljunčavanja lokalnih 

cesta te će se u par tjedana pošljunčati prema zahtjevima predsjednika MO-a Općine Sveti 

Juraj na Bregu. 

Danica Begović, vijećnica – imala je informaciju da će se pošljunčavanje vršiti 

odmah iza izbora a već je sada sredina sedmog mjeseca i smatra da ne bi bilo zgodno da se 

šljunčanje vrši na jesen. Koji je mjesečni limit za službene mobitele i tko su korisnici 

službenih mobitela. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – limit za službene mobitele su: za 

naćelnika petsto kuna, za zamjenika načelnika tristo kuna i službenicima je limit za mobitele 

dvijesto kuna. Budući da se u današnje doba puno telefonira pomoću pokretnih mreža te je 

jeftinije ako se telefonira sa mobilne mreže na mobilnu, nego sa fiksnog telefona na mobitel. 

Dragica Vugrinec, vijećnica – da li će se u izmjeni i dopuni Prostornog plana Općine 

Sveti Juraj na Bregu koji je sad u tijeku odrediti lokacije za reciklažna dvorišta kao što znamo 

da su potrebna prema zakonu i koje su to lokacije? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u biti neće ih biti više jer nije potrebno. 

Izgradnja takvog dvorišta u osnovici košta minimalno milijun kuna. Zadovoljiti se mora puno 

uvjeta (mora biti nepropusno, mora biti zatvoreno, mora biti nadzirano...). Ako će reciklažno 

dvorište biti na našem području tada će se morati kupiti zemljište na kojem će se isto moći 

sagraditi ili će se to rješiti sa susjednim općinama (Štrigovom i Gornjim Mihaljevcem). 

 

        TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

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

ODLUKA: Sa 14 glasova „za“, prihvaćen je zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice  

                    Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O PRIKLJUČENJU  

NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – temeljem objavljenog Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o vodama koji je stupio na snagu 18. svibnja 2013. godine 

kojim su ukinute odredbe,  koje su omogućavale jedinicama lokalne samouprave uvođenje i 

naplatu od građana naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, koju su regulirale 

svojim odlukama. Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine treba staviti izvan 

snage u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona.  

Međimurske vode d.o.o., kao isporučitelj vodnih usluga, izradile su prijedlog izmjena i 

dopuna Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, usklađene s odredbama 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama te je isti potrebno usvojiti, kako bi se 

građani mogli priključivati na komunalne vodne građevine, bez plaćanja naknade za 

priključenje. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine, sve su općine dobile isti tako da se može kao takav usvojiti. 

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

 

ODLUKA:  Sa 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o 

                    priključenju na komunalne vodne građevine Općine Sveti Juraj na Bregu, 
                    te će se isti objaviti u „Službenom  glasniku Međimurske Županije“. 
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TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU  

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju 

te Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja potrebno je 

imenovati Stožer zaštite i spašavanja. 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 

stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, aktivira se kada se proglasi stanje 

neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. 

U stožer zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na Bregu imenuju se: 

1. Damir Novak, načelnik Stožera, zamjenik načelnika, 

2. Ferid Kašmo, član, predstavnik područnog ureda DUZS Čakovec, 

3. Damir Srnec, član, predstavnik Policijske uprave Čakovec, 

4. Dragutin Ladić, član, predsjednik DVD-a Brezje, 

5. Mladen Tomašić, član, predsjednik DVD-a Lopatinec, 

6. Kruno Petričević, član, predsjednik DVD-a Vučetinec, 

7. Damir Kovačić, član, predsjednik DVD-a Zasadbreg, 

8. Miljenko Živko, član, zapovjednik vatrogasne zajednice Općine Sveti Juraj na Bregu, 

Operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na Bregu rukovodi 

načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Milan Zanjko, vijećnik – da li će predloženi Ferid Kašmo, član, predstavnik 

područnog ureda DUZS Čakovec izvršavati obveze s obzirom da je poznato da je bolestan. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Stožer zaštite i spašavanja Općine 

Sveti Juraj na Bregu je predložen od strane Područnog ureda Državne uprave zaštite i 

spašavanja Čakovec. 

Nakon rasprave vijećnika, donijeta je  

 

ODLUKA:  Sa 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o imenovanju Stožera za  

                    zaštitu i spašavanje Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se isti objaviti u 

                    „Službenom  glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ANEKSA UGOVORA OKONCESIJI  

ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA SA PODRUČJA 

 OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – temeljem aneksa ugovora o koncesiju za 

odvoz komunalnog otpada sa područja Općine Sveti Juraj na Bregu sa tvrtkom Mull trans 

d.o.o. Oroslavlje, dozvoljava se korisniku koncesije da na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu organizira prikupljanje i odvoz komunalnog otpada čija se vrijedna svojstva mogu 

iskoristiti odnosno selektivnog otpada (papira, kartona, Tetra Pak ambalaže, plastike, stakla 

metala i tekstila. 

 Organizirani odvoz prikupljenog selektivnog otpada vršit će se dinamikom koja je u 

tijeku i ukoliko će takva biti prihvatljiva vršit će se sve do isteka ugovora o koncesiji. 

 korisnik koncesije obvezuje se jedanput tjedno odvoziti komunalni otpad sa područja 

Općine Sveti Juraj na Bregu na način da će se naizmjenično odvoziti komunalni otpad čija se 

vrijedna svojstva mogu iskoristiti (selektivni) i ostali komunalni otpad.  

Aneks ugovora o koncesiji će potpisati Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

za što ga ovlašćuje Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu. 
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Stjepan Tomašić, vijećnik – predložio je da djelatnici koncesionara Mull trans d.o.o. 

pripaze na ostavljanje ispražnjenih kanti prilikom odvoza komunalnog otpada jer se iste 

ostavljaju na samom rubu ceste odnosno na biciklističkoj stazi što je vrlo opasno za 

prolaznike.  

Božidar Balog, vijećnik – koncesionar Mull trans d.o.o. koristi ista vozila bez obzira 

na kategorizaciju cesta odnosno ne poštivanja prometnih znakova čija ukupna masa vozila 

prelazi određenu masu vozila te time oštećuju nerazvrstane ceste koje su vlasništvu Općine 

Sveti Juraj na Bregu. Sanaciju oštećenja trebati će izvršiti općina a ne onaj tko je napravio 

štetu. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – djelatnici su već bili upozoravani i isti 

će se ponovno upozoriti. Što se tiče mase vozila jednostavno nije moguće ograničavati jer 

sama masa malog vozila iznosi cca 4 tone kojim se ne bi mogao vršiti odvoz komunalnog 

otpada, jer za to moraju biti prilagođena vozila. 

Nakon rasprave vijećnika, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 9 glasova „za“ i 5 glasova „suzdržanih“prihvaćen je prijedlog Aneks 

                  ugovora o koncesiji za odvoz komunalnog otpada sa područja Općine Sveti  

                  Juraj na Bregu. 
 

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA RAD NAČELNIKA 

I ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom utvrđuje se visina 

naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu koji dužnost 

obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. 

Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu ima pravo na mjesečnu brutu naknadu 

uslijed obavljanja dužnosti  bez zasnivanja radnog odnosa  u visini od 4.900,00 kuna. 

Zamjenik Općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu ima pravo na mjesečnu 

bruto naknadu uslijed obavljanja dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa u visini od 3.333,34 

kune. 

Nakon rasprave vijećnika, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 14 glasova „za“ prihvaćen je prijedlog Odluke o visini naknade za rad 

                   načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu te će se isti 

                   objaviti u „Službenom  glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI OSNOVICE I KOEFICIJENATA ZA 

OBRAČUN PLAĆE ZA RAD NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom određuje se osnovica i 

koeficijent za obračun plaće za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na 

Bregu. 

Osnovica za obračun plaće za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj 

na Bregu utvrđuje se u visini od  100% osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika. 

Određuju se koeficijenti za obračun plaću za rad: Općinski načelnik – 2,20, Zamjenik 

Općinskog načelnika –  1,50. 

Nakon opširnije rasprave vijećnika, donijeta je  
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ODLUKA: Sa 14 glasova „za“ prihvaćen je prijedlog Odluke o visini osnovice i 

                   koeficijenata za obračun plaće za rad načelnika i zamjenika načelnika 

                   Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se isti objaviti u „Službenom  glasniku 

                   Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ODLUKE O LOKACIJAMA I UVJETIMA PRODAJE ROBE  

NA ŠTANDOVIMA I KLUPAMA IZVAN TRŽNICE NA MALO, PRODAJE 

PUTEM KIOSKA, PRODAJE PUTEM AUTOMATA I ZA PRIGODNU 

PRODAJU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom određuju se lokacije i 

uvjeti prodaje robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaja putem kioska, 

prodaja putem automata i prigodna prodaja na javno-prometnim površinama i na površinama 

koje imaju pristup s javno-prometne površine.  

Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo može se vršiti nna 

površinama koje su u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu, udruga sa sjedištem u Općini 

Sveti Juraj na Bregu (groblje, domovi kulture, sportski klubovi…), te na površinama u 

vlasništvu župe Svetog Juraj na Bregu (crkva, kapelice…) 

Prodaja robe putem automata i putem kioska može se vršiti na površinama koje su u 

vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu, udruga sa sjedištem u Općini Sveti Juraj na Bregu 

(groblje, domovi kulture, sportski klubovi…), te na površinama u vlasništvu župe Svetog 

Juraj na Bregu (crkva, kapelice…) 

Prigodna prodaja (sajmovi, izložbe, manifestacije, blagdani i sl.) može se vršiti na 

površinama koje su u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu, udruga sa sjedištem u Općini 

Sveti Juraj na Bregu (groblje, domovi kulture, sportski klubovi…), te na površinama u 

vlasništvu župe Svetog Juraj na Bregu (crkva, kapelice…) 

Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaja putem kioska, 

prodaja putem automata i prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s javno-

prometne površine (privatne površine) može se obavljati samo na mjestima za koje upravno 

tijelo izda odobrenje. 

Prodavatelji koji će vršiti prodaju robe na taj način dužni su ishoditi odobrenje od 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljati će komunalni redar. 

Dragutin Ladić, vijećnik – kad su proštenja, da li se štandovi mogu postavljati na 

privatni ulaz i privatnu parcelu? 

Željko Medved, vijećnik – trebalo bi se odlukom predvidjeti na kojim površinama se 

mogu postaviti odnosno smjestiti. 

Marijan Rodinger, predsjednik –  predložio je da se po ovoj raspravi stavi točka na 

dnevni red na slijedećem vijeću te da se donese odluka o pravilima pokretnih trgovina koje će 

vršiti prodaju na području Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Nakon rasprave vijećnika, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 14 glasova „za“ prihvaćen je prijedlog Odluke  

                   Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se isti objaviti u „Službenom  glasniku 

                   Međimurske Županije“. 
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TOČKA 10. 

PRIJEDLOG POVJERENSTVA ZA STATUT, POSLOVNIK I  

PROPISE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Antun Guterman, vijećnik – za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za Statut, 

Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu predlažu se: za 

predsjednika Miroslava Lisjaka, za članove: Miroslava Turka i Antuna Gutermana.  

Predlagatelji su: Marijan Rodinger, Miroslav Turk, Miroslav Lisjak, Stjepan Perko, 

Stjepan Tomašić, Dragutin Ladić, Antun Guterman i Anđelko Kovačić. 

Nakon razmatranja prijedloga vijećnici su donijeli  

 

ODLUKU: Sa 14 glasova „za“ prihvaćen je prijedlog Povjerenstva za Statut, Poslovnik i  

                    propise Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se isti objaviti u 

                   „Službenom  glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOG POVJERENSTVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 

 

Antun Guterman, vijećnik – za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za Proračun i 

financije Općine Sveti Juraj na Bregu na Bregu predlažu se: za predsjednika Dragutin Ladić, 

za članove: Stjepan Perko, Anđelko Nagrajsalović, Anđelko Kovačić i Kristina Perčić.  

Predlagatelji su: Marijan Rodinger, Miroslav Turk, Miroslav Lisjak, Stjepan Perko, 

Stjepan Tomašić, Dragutin Ladić, Antun Guterman i Anđelko Kovačić. 

Nakon razmatranja prijedloga vijećnici su donijeli  

 

ODLUKU: Sa 14 glasova „za“ prihvaćen je prijedlog Povjerenstva za Proračun i  

                   financije Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se isti objaviti u 

                   „Službenom  glasniku Međimurske Županije“. 

 

Nakon što je iscrpljen dnevni red, Marijan Rodinger, predsjedavajući, zahvalio se 

nazočnima i zaključio sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu u 21,00 sat. 

 

PREDJSEDNIK 

            Općinskog vijeća 
         Marijan Rodinger, v.r. 

 

 

 


