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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/13-01/06 

URBROJ: 2109/16-03-13-02 

Pleškovec, 30. rujna 2013. 

 

 

ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

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

 

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

pozivom  KLASA: 023-06/13-01/06, URBROJ: 2109/16-03-13-01 od 16. rujna 2013. godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILII SLIJEDEĆI VIJEĆNICI: 

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

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

bacc.admin.publ., Željko Medved, Stjepan Perko, Stjepan Tomašić, Miroslav Turk, 

dipl.uč., Dragica Vugrinec, ing.građ. i Milan Zanjko.  

 

SJEDNICI NISU NAZOĆILI: 

Vjeran Vrbanec, dipl.iur. 

 

SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI: 

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

načelnika, Dragutin Barlek, vijećnik Županijske skupštine Međimurske županije, 

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 i 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…), 

 

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

 Bregu, 
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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. Prijedlog Pravilnika 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 
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- 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 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 
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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. 

 

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.  

 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

(pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

 

Dragica Vugrinec, vijećnica -  imala je primjedbu na poštivanje roka dostave materijala za 

sjednicu sukladno Poslovniku Općine Sveti Juraj na Bregu i postavila pitanje kad će se 

poštivati taj rok, a ne da se materijali dobiju par dana prije same sjednice. Na sazivu je datum 

16. rujna 2013. godine a dostavljeno je 26. rujna 2013. godine. Pitanje je što se zbivalo u tih  

deset dana? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – materijali nisu išli na vrijeme van iz razloga što 

općinska uprava dva dana nije imala struju te se planirano nije moglo napraviti na vrijeme, 

odnosno išli su u četvrtak i smatra da je bilo dovoljno vremena za pregledati iste. 

 

Anđelko Kovačić, potpredsjednik -  poznato je, da je pojedine dijelove općine zahvatilo 

olujno nevrijeme s tučom i prouzročilo štete. Postavio je pitanje zašto nije proglašena 

elememntarna nepogoda, odnosno tko je tu zatajio? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – elementarna nepogoda - tuča koja je zahvatila 

rubne dijelove općine Pleškovec, Mali Mihaljevec, Zasadbreg, povjerenstvo je izašlo na teren 

napravljene su procjene i zapisnici koji su predani na županiju, što znači da je od strane općine 

bilo učinjeno sve potrebno. Općina Sveti Juraj na Bregu je jedina predala procjene i to je bila 

premala površina unutar Međimurske županije da bi se proglasila elementarna nepogoda, 

odnosno nije bilo osnove za proglašenjem. Dio gospodarstvenika ima osigurano preko 

osiguravajućih kuća koje su im ublažile štetu a ostali nažalost nisu baš najbolje prošli. 
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Željko Medved, vijećnik – radnici u općini su zaposleni u javnom radu, zanimalo ga je koliko 

ih je i na koji se oni način biraju, da li po struci? Čitao je u javnim medijima da su druge općine 

radnike dodatno obrazovali i to zaštitom na radu tako da mogu raditi i komunalne poslove. 

Pitanje je postavio vezano uz društveni život odnosno napravljen je kalendar događanja u 

općini kroz godinu, kojeg se nitko ne pridržava te predlaže da onima koji se ne budu pridržavali 

kalendara ne dobiju donaciju od Općine Sveti Juraj na Bregu. Dobio je poštom obavijest za 

održavanje u Svetom Martinu vezano uz turizam s tim da se je trebalo prijaviti do 12. 08. a 

pošta je stigla 13.08. tako da je možda bilo jednostavnije proslijediti e-mail te se ne bi zakasnilo 

s prijavom. Pozivnica za Općinske igre je stigla u četvrtak a same igre su bile u subotu, tako da 

smatra da su bar vijećnici trebali biti pravovremeno obaviješteni. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u četvrtom mjesecu Hrvatski zavod za 

zapošljavanje traži od općine da iskaže interes za zapoščljavanje u javnom radu na području 

naše općine, potrebno je bilo pet radnika ali je nakon togla došla informacija da ima daleko više 

sredstava nego u prethodnim godinama i nek zaposlimo više radnika. U ovom trenutku je 

zaposleno petnaest radnika u javnom radu. Od tih petnaest radnika četiri su muške osobe i 

jedanaest žena. Dodatno su se tražile 2 muške osobe po radi same košnje trave. Ne postoji 

nikakva posebna stručna sprema. Na neki način to je i jedan od načina socijalne pomoći 

odnosno bolje da rade nego da im se isplaćuje socijalna pomoć. Radnici zaposleni u javnom 

radu ne mogu i ne smiju raditi s motornom pilom i misli da nemaju završeno dodatno 

obrazovanje za takve i slične poslove u drugim općinama. 

Što se tiče kalendara drže i ne drže se tih događanja i sam se složio da to nije baš najsjajnije. 

Općinske igre organiziraju MO-i zajedno s općinom. Mjesec dana prije održavanja općinskih 

igara predsjednici MO-a su bili na sastanku gdje su im najavljene igre s točnim datumom na 

koji su se i održale. Organizaciju je ove godine preuzeo MO Dragoslavec. Bez obzira na sve 

održala se tradicija i bilo je dobro tko je htio mogao je doći i zabaviti se uz živu glazbu. 

 

Vesna Krnjak, vijećnica – zatraženo je povlačenje uvjetne kazne za Veru Grabar što to znači? 

U kojoj je fazi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u nekoliko se navrata kontaktiralo s gđom 

Grabar da sredstva vrati u proračun jer nije interesantno da nju strpamo u zatvor nego da se 

sredstva vrate u proračun. Ona je obećavala nekoliko puta da bude vratila i dvaput je uplatila po 

2.000,00 kuna i nakon toga opet ništa. Obećavala je da će uzeti kredit te da će tada moći vratiti 

dug. Budući da se to nije dogodilo preko odvjetničkog ureda je zatraženo da se napiše izjava o 

povlačenju uvjetne kazne i pretvaranje u zatvorsku kaznu. Čeka se odgovor suda na što će se 

ona najvjerojatnije braniti što je u lošem zdravstvenom stanju. 

Izmjenu i dopunu Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu radi tvrtka Urbia d.o.o., 

Čakovec, gđa Makovec koja je obavijestila 32 pravna subjekta da se ide u izmjenu i dopunu 

Oni moraju dati svoja mišljenja odnosno odobrenja za promjenu Prostornog plana Općine Sveti 

Juraj na Bregu. To je prikupljeno i sad slijedi tehnički dio. 

 

Božidar Balog, vijećnik – mi smo jedina općina koja ne rješava pitanje ambrozije. Ima je  na 

zapuštenim parcelama pogotovo u Dragoslavcu a ona se ne uništava. Imamo komunalno 

redarstvo koje bi se trebalo pobrinuti za taj problem. Pročitao je u medijima da je župan 

Posavec bio na klizištu u Dragoslavcu, da li je to točno i da li su doznačena kakva sredstva?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – da se ne brine o ambroziji nije baš istina, imamo 

i radnicu zaposlenu u javnom radu koja pomaže komunalnom redaru u pisanju tih opomena. 

Osim opomena i slanja kazne na prekršajni sud puno više od toga ne možemo učiniti jer je i 

dalje je problem kod nas nesređeno vlasništvo.  

Prilikom slanja opomena obično se javi jedan od vlasnika koji navodi da ima ukupno desetak i 

više vlasnika i da sam neće i ne može očistiti parcelu.  
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Najradije bi da se može poslati neka komunalna firma koja bi očistila zapuštene parcele te da se 

pošalje račun ili da se na tu parcelu stavi teret. Komunalni redar čak ni ne bi smio stati na 

privatnu parcelu bez nekog odobrenja. No ima i poštenih ljudi koji surađuju te se takvi 

predmeti rješavaju.  

Profesor sa Geotehničkog fakulteta je obilazio klizišta u našoj općini na četiri pet lokacija, 

odobrena su sredstva u iznosu od 540 tisuća kuna koja su raspodjeljena u Općinu Štrigova, 

Općinu Selnica i Općinu Sveti Juraj na Bregu koja je dobila 16.500,00 kuna i to isključivo za 

poljoprivredna zemljišta. Sredstva su raspodijeljena prema procjeni povjerenstva. Općina Sveti 

Juraj na Bregu će sanirati klizišta koja su nastala. 

  

Dragica Vugrinec, vijećnica – Jaić consultingu d.o.o. se plaćalo 12.500,00 kuna za izradu 

strategije razvoja općine. Zanimalo ju je zašto u tome nije sudjelovalo općinsko vijeće jer po 

tome ispada da netko zna više ili manje i da li je ista gotova? Kad bude rješena odvodnja kod 

Ambruša, već poznato pitanje.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – napravljen natječaj za izradu Programa ukupnog 

razvoja. Od iduće godine natječaje koje će provoditi Ministarsva i evropski fondovi ne može se 

prijaviti na iste ako općina nema napravljeni strateški razvoj. Na natječaj je povoljniju cijenu 

dao Jaić consulting koji skinut s dnevnog reda jer taj Program ukupnog razvoja ima 100 

stranica te bi se tako materijali još kasnije dobili. Zašto nije vijeće sudjelovalo, to je i njega 

zanima, želio je od vijećnika čuti zašto nisu sudjelovali. U izradi ovog programa sudjelovalo je 

civilno društvo, javni sektor i gospodarstvo. Svim vijećnicima je poslani poziv na radionicu 

gdje su bili ljudi iz Jaić consultinga, nekoliko vijećnika i par predsjednika mjesnih odbora. 

Odaziv vijećnika je bio loš. Dobiti će se radna verzija koja nije konačna i staviti će se na 

slijedeće vijeće na raspravu, odnosno biti će stavljeno na web stranicu tako da će se moći 

pregledati. 

Oko odvodnje ima problema na svim stranama. U Okruglom Vrhu su problemi i to se rješava 

sa ŽUC-om, ista stvar je u Brezju kod kapelice gdje je desetak objekata, sam dom i kapelica u 

vodi kad pada jača kiša. Pokušava se nešto dogovoriti sa ŽUC-om i Hrvatskim cestama ali oni 

govore da je to problem općine. U Okruglom Vrhu što će se sad zacijeviti vrijednost ukupnog 

posla je 150 tisuća kuna. Sredstva su to od ŽUC-a. 

Kod Ambruša je bila ideja da se napravi kanal na što se nije pristalo nego se tražilo zacjevljenje 

od nekih 60 metara. Komunalni redar će pozvati Hrvatske ceste i s njima će se pokušati 

dogovoriti na koji način da se takvi i slični primjeri riješe. 

 

Danica Begović, vijećnica – odbačeni uginuli pilići u Šeriki od otprilike prije 2 mjeseca da bi 

se opet ponovilo prije dva tjedna. Odbačeno je osam vreća. Inspekcija je navodno bila vani 

međutim nema nikakvog konkretnog odgovora. Domjanić Ivan je bio voljan dati dio parcele za 

proširenje puta odnosno ugla. Da li se oko toga nešto događa, odnosno u kojoj je to fazi, jer on 

želi urediti svoju parcelu te bi moglo doći do problema.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – uginuli pilići od prije mjesec dana, to je bilo prvi 

put. Izašlo se na teren uz prisutnost predsjednika MO-a, veterinarskog inspektora i probalo se 

pronaći nekakav argument kako bi se moglo prepoznati odakle je to dostavljeno. To su crne 

vreće s plavim vrpcama i ništa drugo nije bilo za prepoznavanje. Veterinarski inspektor je 

naložio da se to zatrpa zemljom jer je bilo raspadljivo i nije se moglo odvesti. U svemu tome 

nedugo se opet ponovilo ali sada nisu bili u raspadljivom stanju. Mogu se preuzeti od 

peradarnika što se za kilogram plača oko 10 lipa to je nikakva cijena te bi se moglo zbrinuti na 

ispravan način.  Ali rađe se po noći kao lopov vozi i odbacuje na tuđu parcelu ili šumu. 

Veterinarski inspektor je obišao sve farme u krugu od 5 kilometara da pokuša nešto utvrditi.  

Raskršće kod Domjanić Ivana je plan da se pokuša proširiti s nekakvim rubnicima zapravo bi 

trebalo naručiti geodetsku podlogu da geodeti izmjere da se zna pravo stanje što je čije. 

Provjeriti će da li mi možemo nešto oko toga napraviti. 
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Milan Zanjko, vijećnik – gospodarstvenici koji na oranice dovoze gnojnicu i gnoj s uginulim 

pilićima te ga tako ostave a ne zaoru, predstavlja veliki problem za mještane jer naravno to jako 

smrdi i nije ni zdravo. Što se može napraviti kad se radi odvodnja i tada se na privatnu parcelu 

pusti voda bez suglasnosti vlasnika parcele? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – gnoj se može dovesti i rastepsti ali se unutar 24 

sata mora pod orati. Ako se ne pod ore može se prijaviti komunalnom redaru koji će prijaviti 

inspektoru zaštite okoliša. Hrvatske ceste puste odvodnju na Županijske ceste a Županijske na 

nerazvrstane a ta voda nekud mora. Što se toga ti će jedino može sud rješavati vezano uz 

privatne parcele. 

 

        TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. 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 2 . sjednice Općinskog vijeća 

                    Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

TOČKA 4. 

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 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. 

godinu planiran je u iznosu od 11.052.500,00 kuna. Prihodi Proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu u razdoblju od 01.01. do 30.06.2013. godine ostvareni  su u iznosu od 3.495.058,22 

kuna. Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Proračuna  u  izvještajnom  razdoblju iznosili su 

2.804.144,60 kuna. Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i  primitaka i izvršenih rashoda i 

izdataka daje višak prihoda. 

                         Ostvareni prihodi i primici                          3.495.058,22 kn 

                         Izvršeni rashodi i izdaci                              2.804.144,60 kn 

                          --------------------------------------------------------------------------------- 

                         Višak prihoda                                                  690.913,62 kn 

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2013. godine iznosilo je 61.768,09 kuna, 

a na dan 30.06.2013. godine 822.960,00 kuna. 

Općina Sveti Juraj na Bregu uzela je zajam u iznosu od 3.000.000,00 kuna od kojih je 

2.000.000,00 kuna isplaćeno u 2012. godini, a preostalih 1.000.000,00 kuna u 2013. godini. 

Otplata glavnice izvršena je u 2013. godini u iznosu od 51.628,21 kuna. Općina Sveti Juraj na 

Bregu nije davala zajmove u 2013. godini. Nenaplaćena potraživanja na dan 30.lipnja 2013. 

godine iznose 1.381.546,20 kuna, a odnose se na: 

OPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZNOS U KUNAMA 

potraživanje za poreze 449.345,00 

potraživanje  za dane koncesije 32.311,00                                           

potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine                    71.794,00 

potraživanje za komunalni doprinos                                    104.354,49  

potraživanje za komunalnu naknadu fizičke osobe                499.527,20  

potraživanje za komunalnu naknadu pravne osobe                177.908,11  

potraživanje za grobnu naknadu 46.306,50 

UKUPNO 1.381.546,20 



8 
 

 

Stanje nepodmirenih nedospjelih  obveza na dan 30. lipnja 2013. godine iznosi 3.338.598,79 

kuna, a odnosi se na: 

 

OPIS NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH OBVEZA IZNOS U KUNAMA 

primljeni zajam za  dogradnju osnovne škole                             2.948.371,79  

obveze prema dobavljačima                                                          390.227,00  

UKUPNO 3.338.598,79 

 

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.siječnja do 

30. lipnja 2013. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i  nositeljima sredstava 

po osobnim i posebnim namjenama. 

Gotovo nema nekakvih većih odstupanja kod izvršenja proračuna  u odnosu na planirani 

proračun. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Stjepan Perko, Dragica Vugrinec, nakon razmatranja i 

rasprave, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova  ”za„   prihvaćen je 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, te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O RADU OPĆINSKOG 

NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – je opširno po mjesecima izvijestio nazočne o 

svome radu za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 30. lipnja 2013. godine, 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 proteklih 

mjeseci. 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. 

Milan Zanjko, vijećnik – sredstva isplaćena za najam šatora za održavanje župnog koncerta u 

iznosu od trideset tisuća  kuna. Da li se to isplati ili je to više iz zabave? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prošle godine je ostvareni višak od 70 tisuća a 

pretprošle 60 tisuća kuna a ove godine nažalost nije bilo viška zbog slabog odaziva i nije prošlo 

baš najbolje i za sad nema plana za iduću godinu za održavanje novog koncerta te su se jedva 

pokrili troškovi. 

Željko Medved, vijećnik - pod stavkom valjanje igrališta u Pleškovcu Lopatincu i Frkanovcu 

od tvrtke Asfalt gradnje za što je račun od 9 tisuća kuna a Šafarić igralište povalja za 500 kuna. 

Dragica Vugrnec, vijećnica - koliko je ukupno utrošeno sredstava za kuhinju u dječjem vrtiću 

u Brezju i sanitarni čvor u Malom Mihaljevcu se sada sanirao a prijavljeni su projekti za 

Domove kulture MO-a na resorno ministarstvo. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za kuhinju potrošeno cca 60 tisuća kuna a 

sanitarni čvor je bilo neophodno sanirati jer dosadašnji se više nije mogao koristiti. 

Nakon razmatranja i rasprave, donijeta je 
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ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova  ”za„   prihvaćen je prijedlog Zaključka o 

                    prihvaćanju Izvješća oradu Općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu  

                    za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine, te će se isti objaviti u  

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA  

ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom se Odlukom utvrđuje način i postupak 

raspodjele i isplata sredstava u 2013. 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. U Proračunu Općine Sveti Juraj na 

Bregu za  2013. godinu, osigurana su sredstva za redovito financiranje političkih stranaka koje 

imaju vijećnike u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu. Sredstva se raspoređuju na 

način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sveti 

Juraj na Bregu, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih 

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

Za svakog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu, za 2013. godinu, 

utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna. 

Političkim strankama raspoređuju se sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna razmjerno broju 

njihovih članova u iznosima kako slijedi: 

 

R. br. Stranka Broj članova u OV Iznos u kunama 

01. SDP 3 člana 3.000,00 

02. HNS 4 člana 4.000,00 

03. HDZ 2 člana 2.000,00 

04. HSU 2 člana 2.000,00 

05. HSS 2 člana 2.000,00 

06. MDS 1 član 1.000,00 

07. HRVATSKI 

LABURISTI 

1 član 1.000,00 

 

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

jednakim iznosima. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 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 ista objaviti 

                    u„Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU POTPISNIKA 

FINANCIJSKIH DOKUMENATA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za potpisnika financijskih dokumenata Općine 

Sveti Juraj na Bregu određuje se: 

Anđelko Nagrajsalović iz Brezja, Brezje 89 – općinski načelnik. 

Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi, te je donijeta 
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ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o određivanju  

                    potpisnika financijskih dokumenata Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista  

                    objaviti u„Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG DODATKA SPORAZUMU O OSNIVANJU  

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Odlukom Gradskog vijeća Grada Čakovca sa 25. 

sjednice održane 21. veljače 2013. godine, Grad Čakovec spreman je preuzeti 6,04% 

osnivačkih prava nad Javnom vatrogasnom postrojbom Čakovec od Grada Mursko Središće. S 

obzirom da se o preuzimanju osnivačkih prava moraju obavijestiti osnivači isti se moraju 

očitovati o tome da li su zainteresirani preuzeti osnivačka prava ili ne. Brisanjem Grada 

Mursko Središće iz Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec mijenjaju se postoci uz pojedine 

općine te je postotak Općine Sveti Juraj na Bregu 5,28%  dok je dosad bio 4,98%. Ako se ne bi 

preuzela osnivačka prava tada bi Grad Čakovec imao preko 50% što ne bi bilo dobro. Moramo 

biti uključeni s obzirom da nemamo centralnu postrojbu u općini.  

Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi, te je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog dodatka Sporazumu o 

                    osnivanju javne vatrogasne postrojbe. 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP  

JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i 

postupak davanja u zakup javne površine na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 

postavljanje privremenih objekata, te održavanje blagdanskih, prigodnih ili javnih 

manifestacija, lokacija za postavljanje privremenih objekata, naknada za korištenje javne 

površine (zakupnina). Privremeni objekti su: montažni objekt, kiosk, pokretna radnja, pokretna 

naprava, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park, štand i ugostiteljska terasa. 

Javne površine u smislu ove Odluke su: ulice, javni prolazi, parkirališta, pločnici, šetališta, 

parkovi i druge javno prometne površine. 

Postavom privremenih objekata ne smije se onemogućiti ili bitno narušiti osnovna namjena 

površine na kojoj se kiosk, odnosno naprava postavlja. 

Privremeni objekti ne smiju se postavljati: 

1. na ulaz u objekt u kojem se nalazi drugi poslovni ili stambeni prostor, 

2. na udaljenosti manjoj od 10 m od sjecišta ceste koje čine raskrižje, 

3. na udaljenosti manjoj od 1,20 m od ivice kolnika, 

4. uz aktivna pročelja prizemlja građevine na udaljenosti manjoj od 2 m od pročelja, osim 

ugostiteljskih terasa, 

5. na nogostupu ukoliko ugrožavaju kretanje pješaka, 

6. na javno prometnim površinama koje su u funkciji prometa ili parkiranja vozila, 

7. u parkovima i na ostalim uređenim zelenim površinama osim u slučaju kada to 

predviđeno projektom uređenja navedene površine i 

8. na mjestima gdje bi postavljanje objekata ugrožavalo održavanje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture. 

Ugostiteljske terase se u pravilu postavljaju u neposrednoj blizini objekta u kojem se nalazi 

ugostiteljski poslovni prostor, u pravilu uz pročelje zgrade i sa minimalnom pješačkom 

komunikacijom na pločniku od 1,20 m. 
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Opremu ugostiteljske terase čine: stol, stolica, zaštita od sunca (suncobran ili tenda), pomična 

ograda, vaze sa cvijećem i naprava za prodaju sladoleda (automat ili hladnjak), koji može biti 

pomičan ili nepomičan. 

Postavljanjem ugostiteljske terase na neuređenoj javnoj površini, zakupnik je dužan o svom 

trošku urediti terasu, sukladno uvjetima utvrđenim zaključkom načelnika bez prava na povrat 

uloženih sredstava. 

Nije dozvoljeno postavljanje čvrsto ugrađene opreme terase, betoniranje i drugi čvrsti radovi na 

terasi, ukoliko to nije predviđeno projektom na koji je suglasnost dao načelnik. 

Javna površina daje se u zakup putem javnog natječaja.  Ugovor o zakupu potpisuje općinski 

načelnik. 

Na temelju Ugovora o zakupu zakupnik postavlja privremeni objekt pod uvjetom da posjeduje i 

ostalu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, ugovor sa poduzećem zaduženom za 

čišćenje javnih površina radi čišćenja lokacije i odvoza smeća i dokaz o izvršenoj uplati 

zakupnine za privremene objekte koji se daju u sezonski zakup, a za kioske odredbu po kojoj 

ugovor postaje ovršna isprava. Zakupnik ne smije javnu površinu dati u zakup ili na korištenje 

drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 

Korisnik javne površine dužan je pridržavati se odredbi o komunalnom redu i ostale zakonske 

regulative koja regulira obavljanje predmetne djelatnosti. 

Zakupodavac može otkazati Ugovor o zakupu ukoliko se zakupnik ne pridržava ugovorenih 

obveza kao o odredbi iz ove  Odluke. Zakupodavac može otkazati Ugovor o zakupu i u slučaju 

potrebe uređenja javne površine i privođenja namjeni određenoj prema važećem detaljnom 

planu i dokumentu uređenja. 

Naknada za korištenje javne površine (zakupnina) utvrđuje se različito ovisno o lokaciji i 

namjeni javne površine koja se daje u zakup i roka na koji se ista daje u zakup. 

Visinu naknade po m
2
 javne površine donosi općinski načelnik kroz Plan lokacija za 

postavljanje privremenih objekata, u kojemu se utvrđuje početna cijena za privremene objekte 

koji se daju u zakup putem javnog natječaja. 

Načelnik Općine može posebnim zaključkom odobriti privremenu uporabu javne površine, bez 

naknade, u svrhu održavanja akcija zaštite okoliša, humanitarnih, kulturnih i sportskih akcija te 

za održavanje manifestacija pod pokroviteljstvom Općine. 

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, općinski načelnik 

može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Ovakvo uklanjanje ne može 

trajati dulje od 5 dana. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši načelnik putem komunalnog redara. 

Posebne odredbe koje se odnose na mjere za provođenje nadzora utvrđene su Odlukom o 

komunalnom redu. Komunalni redar, rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata.  

Nakon razmatranja, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o davanju u 

                    zakup javnih površina na području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista 

                    objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 TOČKA 10. 

PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE  

POKRETNE RADNJE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom odlukom određuju se uvjeti koji moraju 

biti zadovoljeni da bi se na području Općine Sveti Juraj na Bregu mogla obavljati trgovina na 

malo izvan prodavaonice kao oblik trgovine na malo kada se prodaje roba i/ili usluga obavlja 

putem pokretne radnje. Fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje određene djelatnosti 

može obavljati prodaju izvan prodavaonice ako su zadovoljeni uvjeti utvrđeni Zakonom o 
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trgovini i Odlukom o davanju u zakup javnih površina i odredbama Plana lokacija za 

postavljanje privremenih objekata na području Općine Sveti Juraj na Bregu, donesenog od 

strane načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Nakon razmatranja, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o uvjetima za 

                    obavljanje pokretne radnje na području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se 

                    ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA11. 

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PRAVIMA I OBVEZAMA  

KORISNIKA STIPENDIJE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, način, 

postupak i kriteriji za dodjelu stipendija, zaključivanje ugovora, isplata, prestanak statusa 

korisnika stipendije, obveza vraćanja kao i ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze 

korisnika stipendija. Korisnik stipendije može biti redoviti student dodiplomskog ili 

diplomskog studija s područja Općine Sveti Juraj na Bregu koji se školuje u Republici 

Hrvatskoj ili inozemstvu. Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Općine 

Sveti Juraj na Bregu. Stipendija se dodjeljuje za drugu i naredne više godine studija.  

Broj godina u kojima će student imati status stipendista i primati stipendiju Općine Sveti Juraj 

na Bregu ovisi: 

- o akademskoj godini na kojoj je korisnik stipendije počeo primati stipendiju  

- o vremenu trajanja redovitog studija koje je utvrđeno Studijskim planom i 

programom i Statutom visokoškolske ustanove 

- o vremenu dok korisniku stipendije traje status redovitog studenta. 

Nakon završetka zadnjeg semestra student-apsolvent ostvaruje pravo na stipendiju ukoliko do 

31. listopada tekuće kalendarske godine dostavi uvjerenje da je apsolvent u trajanju od: 

- šest mjeseci za studije koji traju od šest do osam semestara 

- devet mjeseci za studije koji traju devet  i više semestara. 

Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci u akademskoj godini, izuzev mjeseca kolovoza i rujna.   

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu i njemu 

se podnose prijave. 

Nakon razmatranja, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Pravilnika o pravima i 

                    obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se isti 

                    objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU UPRAVE GROBLJA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Antun Guterman, predsjednik povjerenstva/vijećnik – Ovom Odlukom imenuje se Uprava 

groblja Općine Sveti Juraj na Bregu. Uprava groblja obavlja poslove:  

- dodjele grobnih mjesta, uređenja, održavanja i rekonstrukcije groblja,  

- vođenje grobnog očevidnika i registra umrlih osoba sukladno odredbama Zakona o 

grobljima i Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba i 

- obavlja i druge poslove u skladu s ovlastima dobivenim od Općine Sveti Juraj na Bregu. 

     U Upravu groblja imenuju se: 

- za predsjednika  Milan Zanjko 
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- za člana  Marijan Rodinger 

- za člana  Dragica Vugrinec, ing.građ. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je 

  
ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o imenovanju 

                    Uprave groblja Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista objaviti „Službenom  

                    glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 13. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA 

ZA POLJOPRIVREDU I UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Antun Guterman, predsjednik povjerenstva/vijećnik - u Povjerenstvo za poljoprivredu i 

utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Juraj na Bregu biraju se: 

- za predsjednika  Anđelko Kovačić 

- za člana Milan Zanjko 

- za člana Vesna Krnjak 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je 

  

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru 

                    predsjednika i članova Povjerenstva za poljoprivredu i utvrđivanje šteta od 

                    elementarnih nepogoda Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista objaviti 

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA 

ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Antun Guterman, predsjednik povjerenstva/vijećnik – u Povjerenstvo za društvene 

djelatnosti Općine Sveti Juraj na Bregu biraju se: 

- za predsjednika – Stjepan Perko 

- za člana Miroslav Turk, dipl.uč. 

- za člana Miroslav Lisjak, bacc.admin.publ. 

- za člana Stanko Mesarić 

- za člana Željko Medved iz Frkanovca 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  
 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru 

                    predsjednika i članova Povjerenstva za društvene djelatnosti Općine Sveti  

                    Juraj na Bregu, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 

                    Županije“. 

  

TOČKA 15. 

PRIJEDLOG O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA 

SOCIJALNA PITANJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Antun Guterman, predsjednik povjerenstva/vijećnik - u Povjerenstvo za socijalna pitanja 

Općine Sveti Juraj na Bregu biraju se: 

- za predsjednika Marijan Rodinger 

- za člana Viktor Korunić 
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- za člana Juraj Hamer 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru 

                    predsjednika i članova Povjerenstva za socijalna pitanja Općine Sveti Juraj 

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

 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

POVJERENSTVA ZA IDENTIFIKACIJU, PROCJENU I  

POPIS IMOVINE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Antun Guterman, predsjednik povjerenstva/vijećnik - u Povjerenstvo za identifikaciju, 

procjenu i popis imovine Općine Sveti Juraj na Bregu biraju se: 

- za predsjednika Stjepan Tomašić 

- za člana Dragutin Barlek 

- za člana Danica Begović 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru                        

                    predsjednika i članova Povjerenstva za identifikaciju, procjenu i popis 

                    imovine Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista objaviti u„Službenom 

                    glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 17. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA 

ZA TURIZAM OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Antun Guterman, predsjednik povjerenstva/vijećnik - u Povjerenstvo za turizam Općine 

Sveti Juraj na Bregu biraju se: 

- za predsjednika Miroslav Lisjak, bacc.admin.publ. 

- za člana Kristina Zelić 

- za člana Željko Medved iz Dragoslavca 

- za člana Tea Dvanajščak 

- Željko Medved iz Frkanovca 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 
ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru 

                    predsjednika i članova Povjerenstva za turizam Općine Sveti Juraj na Bregu,  

                    te će se ista objaviti u„Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 18. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA 

ZA UNUTARNJI NADZOR OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Antun Guterman, predsjednik povjerenstva/vijećnik - u Povjerenstvo za unutarnji nadzor 

Općine Sveti Juraj na Bregu biraju se: 

- za predsjednika Antun Guterman 

- za člana Zlatko Novak 

- za člana Božidar Balog 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  
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ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru 

                    predsjednika i članova Povjerenstva za unutarnji nadzor Općine Sveti Juraj 

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

 

TOČKA 19. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA 

ZA GOSPODARSTVO OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Antun Guterman, predsjednik povjerenstva/vijećnik - u Povjerenstvo za gospodarstvo 

Općine Sveti Juraj na Bregu biraju se: 

- za predsjednika Dragutin Ladić 

- za člana Dragutin Barlek 

- za člana Josip Kovač 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru 

                    predsjednika i članova Povjerenstva za gospodarstvo Općine Sveti 

                    Juraj na Bregu, te će se ista objaviti u„Službenom glasniku Međimurske 

                    Županije“. 

 

TOČKA 20. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA 

ZA KOMUNALNU DJELATNOST OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Antun Guterman, predsjednik povjerenstva/vijećnik - u Povjerenstvo za komunalnu 

djelatnost Općine Sveti Juraj na Bregu biraju se: 

- za predsjednika Stjepan Tomašić  

- za člana Josip Kovačić 

- za člana Božidar Balog 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru 

                    predsjednika i članova Povjerenstva za komunalnu djelatnost Općine Sveti 

                    Juraj na Bregu, te će se ista objaviti u„Službenom glasniku Međimurske 

                    Županije“. 

 

TOČKA 21. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA 

ZA PROSTORNI PLAN I ZAŠTITU OKOLIŠA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Antun Guterman, predsjednik povjerenstva/vijećnik - u Povjerenstvo za prostorni plan i 

zaštitu okoliša Općine Sveti Juraj na Bregu biraju se: 

- za predsjednika  Marijan Rodinger 

- za člana Anđelko Kovačić 

- za člana Dragica Vugrinec 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru 

                    predsjednika i članova Povjerenstva za prostorni plan i zaštitu okoliša Općine 

                    Sveti Juraj na Bregu, te će se ista objaviti u„Službenom glasniku Međimurske 
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                    Županije“. 

 

TOČKA 22. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU I. IZMJENA I DOPUNA  

PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE  

EKSPLOZIJE ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

 

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

eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu donesena je na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Sveti Juraj na Bregu održane 28. prosinca 2011. godine koja je usklađena sa Zakonom o zaštiti 

od požara i Pravilnikom za izradu procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. 

Postojala je potreba za izmjenom i dopunom istog te je napravljena I. izmjena i dopuna 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu.  

Potrebno je dopuniti sa OPG-ima i popisom cesta koje nisu obuhvaćene. 

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

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju I. 

                    izmjena i dopuna Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za 

                    Općinu Sveti Juraj na Bregu, te će se istu objaviti u„Službenom glasniku 

                    Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 23. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU I. IZMJENA I DOPUNA  

PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE  

ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

 

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

Općinu Sveti Juraj na Bregu donesen je na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu održane 28. prosinca 2011. godine koji je usklađen sa Zakonom o zaštiti od požara i 

Pravilnikom za izradu procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. Postojala je 

potreba za izmjenom i dopunom istog te je napravljena I. izmjena i dopuna Plana zaštite od 

požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju I. 

                    izmjena i dopuna Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Općinu 

                    Sveti Juraj na Bregu, te će se ista objaviti u„Službenom glasniku Međimurske 

                    Županije“. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Dovršeno: 20:30 sati 

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK  

                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger, v.r 

 


