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  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 
  Općinsko vijeće 
  Pleškovec 29 

 
KLASA:   023-06/13-01/07 
URBROJ: 2109/16-03-13-02 
Pleškovec, 23. prosinca 2013. 

 
 
 
 

ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE  
OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
održane u ponedjeljak 23. prosinca 2013. godine u 18:00 sati 

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

pozivom  KLASA: 023-06/13-01/07, URBROJ: 2109/16-03-13-01 od 17. prosinca 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., Vjeran Vrbanec, dipl.iur., Dragica Vugrinec, ing.građ. i Milan Zanjko.  
 

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. Aleksandra Ličanin, 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 bez rasprave prihvaćen. 
 

D N E V N I    R E D 
01. Utvrđivanje kvoruma, 
02.  Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…), 
03.  Usvajanje zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na    

 Bregu, 
04. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. 

godinu, 
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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 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini, 

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

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
06. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini, 
- predlagatelj je Općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
07. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i održavanje komunalne 

infrastrukture na području 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 
08. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2013. 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 Izmjena i dopuna Socijalnog Programa 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 
10. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu,  Projekcije 

proračuna za 2015. i 2016. godine Općine Sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih 
programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2014. – 2016. godine, 

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

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
11. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. 

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

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
12. Prijedlog Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, 

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

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
13. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu u 2014. godini, 
- predlagatelj je Općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu u 2014. godini, 
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- predlagatelj je Općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
 

15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. 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 
 

16. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture na 
području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, 

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

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
17.  Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Sveti Juraj na Bregu Udruzi općina u 

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

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Sveti 

Juraj na Bregu, 
- predlagatelj je Općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
19. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti  zimske službe 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 
20. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini 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 
21. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, 
- predlagatelj je Općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
 

22. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Međimurske 
županije, 

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

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
23. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara u 2012. godini za Općinu Sveti 
Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 
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- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

24. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Vučetincu, 
- predlagatelj je Općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana 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. 
 
O točkama 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 

21., 22., 23., 24. i 25. 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 15 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost svih donesenih 
odluka.  

 
TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

(pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

 

Antun Guterman, vijećnik -  pitanje u vezi koncesionara koji vrši dimnjačarske usluge 
a one nisu kakve bi trebale biti, odnosno kad dimnjačar dođe s tzv. biciklinima i ide čistit 
centralni dimnjak fi 20 tako da očisti samo paučinu. Da li se u vezi toga može što poduzeti? 
Popravak javne rasvjete, redom tri lampe u Dragoslavcu i to kod dućana Anica, kod skretanja u 
Škvorcovu Grabu i Dugi Vrh ne svijetle od trećega mjeseca ove godine. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – pitati će se koncesionara Ivana Zvera koji je 
vlasnik Dimnjačarskog obrta Zver, na koji se način provodi usluga a ona mora biti podjednaka 
za sve općine bez obzira da li on dolazi s biciklinima ili bilo čim drugim. Popravak javne 
rasvjete se ne rješava jedna po jedna prijava, nego kad se skupi više prijava tad se vrši 
popravak. Postoji tablica u koju se upisuju prijavljeni kvarovi. Prijaviti kvar mogu predsjednici 
MO-a ili mještani. Zadnja narudžbenica poslana je 03. prosinca 2013. godine, da bi se popravak 
izvršio do Božića. Započeli su s popravcima ali nisu završili. Na području Općine Sveti Juraj 
na Bregu ima preko 500 rasvjetnih tijela što znači da ih ima puno da bi se stalno moglo 
kontrolirati ispravnost istih. 
 

Željko Medved, vijećnik -  postojeći ormarić od policijske uprave koji je bio postavljen 
u općinskoj upravi na prijašnjem sjedištu, da li je isti preseljen? Radi se o provalama koje se  
događaju u Frkanovcu. Postoji kuća u kojoj se događa svašta i postoje ljudi koji konstanto 
kvare manifestacije (provalnik iz Frkanovca) i sve druge priredbe kao i opći mir te sve to 
dovodi do dolazaka policije, krivih optužbi i sl. Stoga bi ljudi mogli u taj sandučić ubaciti 
prijavu i na taj način prijaviti ako imaju neka saznanja o takvim i sličnim slučajevima a da se ne 
usuđuju prijaviti javno. Prije mjesec dana kad je bila zadnja sjednica MO-a na kojoj se govorilo 
da je prethodni predsjednik MO-a više puta podnio zahtjev da se poveže mreža javne rasvjete u 
tzv. Vodeninskom kraju u Frkanovcu dužine tristo metara gdje nema javne rasvjete, načelnik ga 
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je odbio uz obrazloženje da je to preskupo tako da nije proslijedio zahtjev prema Elektri, možda 
bi Elektra to stavila u svoj desetogodišnji plan. Bio je u prethodnom mandatu VMO-a i poznato 
mu je da se svake godine dostavlja pisano u Planu mjesnog odbora te predlaže da se taj zahtjev 
nekamo dalje proslijedi.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kad se ulazi u općinsku upravu kod 
samog ulaza desno je sandučić već od samog preseljenja općinske uprave, što znači od onog 
dana od kad smo u ovim prostorima. Kontakti s Policijskom postajom Štrigova su redoviti, da li 
putem izvješća ili sastanaka tu u općini, tako da ako se nešto treba može se i na taj način riješiti 
na sastanku. Da bi se postavila rasvjetna tijela javne rasvjete, odnosno vukla mreža Elektra želi 
znati tko bi bili novi potrošači jer u protivnom neće prihvatiti zahtjev. Mogu se napisati 
prijedlozi ali se neće prihvatiti, jer Zagreb odlučuje gdje će se ići u rekonstrukciju a imaju i 
uvjete prema kojima se odlučuje. 
 

Božidar Balog, vijećnik – pod kojim uvjetima, po kojoj cijeni i na koji rok je 
iznajmljen objekt općine privatnom vrtiću u Brezju osobito nakon što je općina izgradila 
objekt, kupila novu kuhinju za 60 tisuća kuna, inox stol za kuhinju za 6 tisuće kuna i dokupila 4 
kW struje, cca je sve to došlo oko 400 tisuća kuna. Da li je poštovan Zakon o zakupu o 
kupoprodaji  poslovnih prostora u 2011. godini i ako je tako da li se dokumentacija može 
dobiti? Zašto se kuhinja za vrtić nabavljala u tri dijela, da li je to radi izbjegavanja obaveza 
javnog natječaja ili nešto drugo? Tražio je dokumentaciju na uvid. Zašto dječji vrtić nije 
općinski te da se zaposle naše tete, kuharice, spremačice a i možda bi ekonomska cijena vrtića 
mogla biti niža i tim više prihvatljivija za roditelje djece. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – izuzetno mu je žao da vijećnici u novinama 
iznose svoja stajališta, nego da prvo to provjere u općini. Dječji vrtić u Brezju je dati u najam 
2004. godine, općina je uložila ništa u taj objekt. Taj objekt je bio ruglo i rasulo koje se 
raspadalo. Privatni investitor je obnovio vrtić i slijedećih četiri godina se otplaćivalo na način, 
2/3 kroz najam a 1/3 se uplaćivala. Ako se uzmu u obzir samo četiri prethodne godine za najam 
se naplatilo cca 480 tisuća kuna kao prihod najamnine. Potrebe za vrtićem, odnosno lista 
čekanja je inicirala dogradnju vrtića te se napravio projekt koji se kandidirao na Ministarstvo 
regionalnog razvoja za koji su odobrena sredstva u iznosu od 435 tisuća kuna. Znači uložilo se 
300 tisuća kuna a vrtić je kroz najamninu uplatio cca 600 tisuća kuna (u toku najma od osam 
godina), odnosno moglo je ostati ruševna zgrada kakva je bila. Ono što je novo dograđeno za 
toliko se povećala najamnina te nije više 10 tisuća nego je 15 tisuća kuna što po m2 iznosi 7 €. 
Izbjegavanje javne nabave nije moguće, već je naknadno utvrđeno da postoji potreba za stolom 
te je i on pribavljen. Uspoređujući cijene privatnih vrtića i općinskih one su iste ili su čak više i 
kad bi se isplatilo imati općinski vrtić, imali bi ga. 
 

Vesna Krnjak, vijećnica – osobe s posebnim potrebama, jedna od njih je 25 godišnja 
osoba koja živi u njezinom susjedstvu. Da li je moguće da se za takve ili slične osobe godišnje 
izdvoje sredstva pomoći u iznosu od 200 ili 500 kuna prema mogućnostima jer misli da takvih 
u općini nema više od deset. Predložila je da se to napravi prije Božićnih blagdana, da li da im 
se pošalje kući ili su u mogućnosti doći u općinsku upravu, odnosno na bilo koji način. 
Ove godine je bilo zbrke kad je osoba u općini izdavala pakete za dječje darove. Štefica koja je 
izdavala pakete nije točno rekla koji paketi su za koje uzraste djece te je trebalo zvati načelnika 
da provjere kako se ne bi krivo podijeli dječji darovi. Imala je primjedbu od djece na darove jer 
nije bilo slatkiša, barem jedna čokoladica. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – poznato je da ih ima manje od deset odnosno 
koji su se javili za pomoć i pomagalo im se način dodjela sredstava za terapijsko jahanje, 
terapije u toplicama, financijska pomoć za nabavu potrebne opreme. Svi MO-i dobivaju bonove 
za Božić i oni se mogu sami odlučiti kome je najpotrebnije dati i ako je potrebno može se 
zatražiti i više bonova ako postoji potreba za istima. Darovi su bili prepoznatljivi po mašnama 
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roza i plave boje kao i sastav poklona. Darovi za djecu su bili za manji uzrast u vrijednosti od 
55 do 60 kuna a za veći uzrast u vrijednosti od 50 kuna a u općini ima 750 djece koja dobivaju 
darove u prosjeku je to 55 kuna što ukupno iznosi 40 tisuća kuna i ako se dogovori dati će se 
100 tisuća kuna, da li će dijete nakon toga biti zadovoljnije, vjerojatno ne. 

Danica Begović, vijećnica – „Svima je poznata Krijesnica i poduzeće Gradnet iz Brezja 
koje je distributer. Svaka pohvala za ideju i namjenu proizvoda. Na internet stranicama 
www.krijesnica.info pojavljuje se pod rubrikom kontakti Gradnet iz Brezja u kojoj ste 
suosnivač i član u upravi poduzeća veće od 35% dakle sudjelujete i u podjeli dobiti i 
dokapitalizaciji kroz zaradu tijekom godine. Samo poslovanje omogućava podjelu plaća 
zaposlenicima gdje su i vaša braća. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa utvrdilo je da 
ste kršili zakon i bili u sukobu interesa sa vašim poduzećem, ostvarujući ne pripadajuću dobit i 
kaznilo vas sa 4 tisuće kuna. Kratko rečeno povjerenstvo vas je kaznilo opravdano jer ste stupili 
u poslovni odnos s javnim poduzećima kojima je osnivač grad i županija sa općinama i 
gradovima diljem Hrvatske. Pod rubrikom reference navode se županije općine i gradovi, kao i 
javna poduzeća koji su kupci Krijesnice što je za svaku pohvalu. No, zahvaljujući vašem 
privatnom interesu i članstvu u upravi Gradneta ostvarena je protuzakonita. Kupnja krijesnice 
je za svaku pohvalu,“ nabrojila je kupce krijesnica. „Pošto se radi o velikom broju kupaca 
krijesnice i izvedenih građevinskih objekata, školske dvorane srednje i osnovne škole i dr. Za 
koje nedvojbeno utvrđeno da ste u sukobu interesa, molim od Vas pisani odgovor koliki je bio 
promet prema spomenutim državnim tijelima, općinama gradovima, školama, javnim 
poduzećima i dr. Za vrijeme obavljanja vašeg načelničkog mandata? Molim Vas pisano 
očitovanje zašto niste do danas zatražili nadzor financijske inspekcije nad poslovanjem 
Gradneta u vezi protuzakonitog poslovanja i kao savjestan načelnik koji poštuje zakonske 
propise RH i odbacite sve sumnje za kršenje propisa?“ 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – postavio je pitanje gdje je kažnjeni i gdje je 
vijećnica pročitala navedenu odluku i da li je dobro pročita Odluku ili novinski članak i da li je 
načelnik primio navedenu Odluku o kazni? 
Danica Begović, vijećnica – odgovorila je da je pročitala na stranicama e-međimurja, znači 
novinski članak. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – upozorio je vijećnicu ako se poziva na nešto, 
tada treba imati taj dokument. Taj dokument ne postoji. Što znači da Povjerenstvo za 
odlučivanje o sukobu interesa do dana današnjega nije objavilo odluku i nikakvu kaznu, nije 
dostavilo taj podatak općini, načelniku ili bilo kome drugome. Podatke o poslovanju može 
zatražiti samo od firme Gradnet, a ne od općinskog načelnika. Općinski načelnik nije više član 
uprave poduzeća, niti je suvlasnik i ne može upravljati jer je svoje pravo upravljanja prenio na 
povjerenika još 2011. godine kada mu se povjerenstvo obratilo. Bio je zaposlenik 2005., 2009. 
firme Mips i formalno je bio upisan kao direktor u firmi Gradnet ali s poslovanjem iste nije 
imao apsolutno nikakve veze. Budući da se radi o građevinskom poduzeću te je brat bio vrlo 
često na terenu te im je poslužio za potpisivanje dokumenata u Regosu, Fini i u Poreznoj 
upravi. U sudskom registru vrlo lako se mogu vidjeti financijski dokumenti iz kojih se može iz 
čitati kakva je bila dobit u svemu tome. Vrlo su lijepo bili nabrojeni kupci, od toga samo za 
primjer Općina Štrigova je kupila 15 komada krijesnice i to uz 40-50% rabata tek toliko da se 
pokriju troškovi u nabavi koji su postojali. Dobit u razdoblju načelničkog mandata nije 
postojala niti se ona isplačivala. Ako će se i dobiti Odluka od Povjerenstvo za odlučivanje o 
sukobu interesa jasno će biti vidljivo da se nije isplaćivala nikakva dobit prema općinskom 
načelniku. Napomenuo je, da je 13 načelnika u Međimurskoj županiji da li su suvlasnici, da li 
su direktori, potpuni vlasnici firmi te je vrlo zanimljivo kako su baš njega odabrali za provjeru 
odnosno kao baš njemu skaču za vrat. Zašto se to ne radi prema svima jednako te je lijepo 
molio da se ne navlači ono što nije potrebno. Osim načelnika nažalost ima zaposlenika u 
županiji i drugim javnim ustanovama koji koriste svoju poziciju za ostvarivanje osobnih 
prihoda. 

http://www.krijesnica.info/
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Vjeran Vrbanec, vijećnik –  pitanje je uputio zamjeniku načelnika koji ima više 

funkcija predsjednik MO-a i predsjednik DVD –a a vezano na Izvješće načelnika s prethodne 
sjednice iz kojeg proizlazi da je Keramičarski obrt „Mesarić“ primio financijska sredstva za 
uslugu izvođenja sanitarnog čvora u Malom Mihaljevcu a igrom slučaja g. Mesarić je šogor od 
zamjenika načelnika, te je čisto skrenuo pozornost na mali sukob interesa ali koji je i realiziran, 
za razliku na prethodni koji nije realiziran sukob interesa. S obzirom da je zamjenik načelnika 
predsjednik DVD-a Mali Mihaljevec, zbog čega on i njegov otac imaju šifru tog skladišta za 
ulaz, a moglo bi doći do požara te drugi članovi DVD-a nemaju mogućnost reakcije i otvaranja 
tog skladišta u slučaju da njih ne bude doma? 
Damir Novak, zamjenik načelnika – u općinskoj upravi postoje provedeni postupak u kojem 
su bile tri ponude od kojih je odabrana najpovoljnija prije svega nije on odabirao izvođača niti 
je sudjelovao u postupku. Spremište DVD-a odnosno vrata kroz koja se ulazi ona su šifrirana i 
za koju šifru znaju svi oni koji trebaju znati a radi se o deset osoba koji jedini mogu ići na 
gašenje požara jer imaju liječnički pregled sukladno zakonu. Postoji ključ koji se može uzeti 
kod odgovornih osoba, tako da smatra da se telefonom može dati šifra a nisu dosad ni imali 
nikakvih problema. 
Vjeran Vrbanec, vijećnik –  nije zadovoljan odgovorom tri ponude nisu isključile da postoji 
sukob interesa za što tvrdi da je bilo sukoba interesa, jer isti nije ni mogao sudjelovati u 
natjecanju u postupku naručitelja - općine. Što se tiče šifri smatra da su to ljudi - otac, brat, 
rodbina. 
 

Dragica Vugrinec, vijećnica – zanimalo ju je u kojoj je fazi Prostorni plan Općine 
Sveti Juraj na Bregu odnosno izmjena i dopuna? I na prethodnoj sjednici je postavila pitanje za 
rok dostave materija za sjednicu i zašto se taj rok ne poštuje kako bi se materijal na vrijeme 
mogao pregledati i nešto prema tome i predlagati. Prošli put je bilo obrazloženje da nije bilo 
struje dva dana i da je bilo dovoljno vremena da se pregleda materijal. Moglo bi se u 
Poslovniku Općine Sveti Juraj na Bregu mijenjati članak da bude rok za dostavu 5 radnih dana 
jer se to uzastopce ponavlja, drugo je ako postoje neki hitni slučajevi. Tko je kriv da li 
predsjednik Općinskog vijeća, odnosno tko je kriv?  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Prostorni plan, nešto se radi po njemu ali da su 
se previše trgnuli, nisu se. U izmjene i dopune Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu 
išlo se ponajviše zbog Ministarstva graditeljstva jer je bio upućen zahtjev o poduzeća Piramida. 
d.o.o. Lopatinec. Druga stvar je bila naselje Okrugli Vrh tu je dogovoreno da se bude kod 
izmjena  popravilo. Sam Prostorni plan Općine Sveti Juraj na Bregu ne opterećuje da se ne bi 
mogle neke stvari provoditi, nego ga je potrebno uskladiti s zakonskim obvezama.  
Rok dostave materijala dao je primjer županijske skupštine gdje ima malo više dokumentacije 
odnosno stvari za raspraviti i puno šire i ako je njima dovoljno pet dana prije sjednice te smatra 
da je dovoljno vremena. Uostalom čekao se odgovor od županije za rebalans da li budemo 
uvršteni u proračun Međimurske županije kako bi dobili sredstva 500 tisuća kuna koje treba 
planirati u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu i druga stvar su sredstva iz državnog 
proračuna jer je ministarstvo od Fenix-a naplatilo milijun i dvjesto tisuća kuna za garanciju i 
dogovarao je s resornim ministarstvom da se sredstva prebace na Općinu Sveti Juraj na Bregu 
još ove godine. Znači nije problem u pripremi materijala već u čekanju odgovora koji su 
potrebni za vijeće. Provjeriti će se u ostalim općinama koliko je njihov rok za dostavu 
materijala za sjednicu. Predložio je da vijećnici na slijedećoj sjednici predlože dopunu dnevnog 
reda te će se o tome tada raspraviti. 
 

        TOČKA 3. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
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Po istome nije bilo nikakvih prijedloga, ni primjedbi te je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 15 glasova „za“, prihvaćen je zapisnik sa 3. sjednice Općinskog 
                    vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU  
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – I. Izmjene napravljene su na temelju 
dosadašnjeg izvršenja Proračuna i predviđenog godišnjeg plana Proračuna Općine Sveti Juraj 
na Bregu za 2013. godinu. Pojedine stavke je opširnije obrazložio, kako bi bilo što jasnije. 
Konto 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna je smanjen iz razloga što su bila 
planirana sredstva za dogradnju škole i izgradnju sportske dvorane u Pleškovcu jer isto nije 
završeno, kao što je poznato. Ono što je dobro da se prihod poreza povećao u odnosu na 
planirani prihod. Porez na kuće za odmor , porez na nekretnine i porez na tvrtku odnosno porezi 
koje naplaćuje Porezna uprava kakvi su takvi su na to se bitno ne može utjecati. Jedino što je tu 
bitno to je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji se ove godine povećao zbog 
fiskalizacije koja je uvedena krajem 2012. godine. 

 
Dragica Vugrinec, vijećnica – svi su za da se da udrugama ali prekoračenja su velika te bi 
trebalo vidjeti tko što od udruga radi i kuda ta sredstva idu 
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu je 
sastavljen i daje se Općinskom vijeću na razmatranje. 
Nakon rasprave vijećnika i razmatranja donijeta je  
 
ODLUKA: sa 10 glasova  ”za„ i 5 glasa „protiv“   prihvaćen je prijedlog I. Izmjena i  
                    dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu te će se isti  
                     objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2013. GODINI 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom javnih potreba u športu na 
području Općine Sveti Juraj na Bregu  u 2013. godini  utvrđeni su interesi i smjernice za 
razvitak športa koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, kada su te javne 
potrebe u interesu Općine Sveti Juraj na Bregu, koji je izvršen, odnosno sa 160.000,00 kuna 
uvećan je za 70.000,00 kuna, što ukupno iznosi 230.000,00 kuna te je sastavljen Prijedlog 
Izmjena i dopuna Programa  u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godinu. 
Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi te je donijeta 
 
ODLUKA: s 10 glasova „za“, 4 glasova „protiv“ i 1 vijećnik „nije glasovao“, prihvaćen je  
                    prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području  
                    Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu te će iste objaviti u „Službenom  
                    glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
U 2013. GODINI 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom javnih potreba u kulturi na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, 
akcije i manifestacije u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, 
kada su te javne potrebe u interesu Općine Sveti Juraj na Bregu, izvršenje, kulturna umjetnička 
društva sa 46.000,00 kuna povećanje je za 15.700,00 kuna, što ukupno iznosi 61.700,00 kuna, 
Ostale udruge sa 93.000,00 kuna povećanje je za 7.700,00 kuna, što ukupno iznosi 100.700,00 
kuna te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu.  
Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi te je donijeta 
 

ODLUKA: s 10 glasova „za“, 4 glasova „protiv“ i 1 vijećnik „nije glasovao“, prihvaćen je  
                    prijedlog Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na  
                    području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu te će se isti objaviti  
                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE 

OBJEKATA I ODRŽAVNJE UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU ZA 2013. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013.godinu određuje se: 

1. gradnja objekata i uređaja infrastrukture te nabava opreme: 
2. javne površine, nerazvrstane ceste, javne rasvjete, groblje, odvodnja i održavanje 

komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 
komunalne djelatnosti: 

- odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, 
održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta 

- pročišćavanje otpadnih voda i održavanje čistoće 
Na temelju izvedenih radova nisu u potpunosti izvedeni kao što je bilo planirano Programom 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu 
za 2013. godinu, planirano je bilo 5.800.000,00 kuna smanjeno za 2.193.000,00 kuna, što 
ukupno iznosi 3.606.800,00 kuna  te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. 
godinu. Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi te je donijeta 
 

ODLUKA: s 10 glasova „za“, 4 glasova „protiv“ i 1 vijećnik „nije glasovao“, prihvaćen je 
                    prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i održavanje uređaja 
                    komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. 
                    godinu te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI NA PODRUČJU 
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu određuje se: 



10 
 

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                
4. Održavanje društvenih domova i uređenje okoliša 
Financirati će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, 
naknada za održavanje groblja,  prihodi od zakupa i ostalih prihoda proračuna. Program 
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu 
nije izvršen, odnosno sa 620.000,00 kuna smanjen je za 68.000,00 kuna, što ukupno iznosi 
552.000,00 kuna te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu. 
Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi te je donijeta 
 

ODLUKA: s 10 glasova „za“, 4 glasova „protiv“ i 1 vijećnik „nije glasovao“, prihvaćen je  
                    prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 
                    u 2013. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu te će se isti objaviti u  
                   „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 9. 
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Socijalni program Općine Sveti Juraj na 
Bregu za 2013. godinu sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih, 
nemoćnih i drugih osoba, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog 
osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Ciljevi socijalnog programa Općine Sveti 
Juraj na Bregu su utvrditi kriterije i način pomoći socijalno ugroženih mještana koji su se zbog 
različitih okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe. Utvrđuju se slijedeće javne potrebe 
u Socijalnom programu prema prioritetima: 
         Plan 2013. Izmjene i dop. 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - ogrjev   30.000,00 kn   40.000,00 kn 
2. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete  70.000,00 kn   37.000,00 kn 
3. Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole  47.000,00 kn   30.000,00 kn 
4. Pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola 

            20.000,00 kn            0,00 kn   
5. Stipendiranje učenika i studenata            150.000,00 kn   175.000,00 kn  
6. Sufinanciranje troškova prehrane     17.000,00 kn   17.000,00 kn 
7. Jednokratne novčane pomoći     50.000,00 kn   62.000,00 kn 
8. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica            870.000,00 kn1.000.000,00 kn  

 
Socijalnim programom su utvrđeni i Oblici socijalne pomoći, Kriteriji za ostvarivanje pojedinih 
oblika socijalne pomoći i Opće odredbe. Proračunom Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. 
godinu predviđeno je izdvajanje 1.361.000,00 kuna za pomoći predviđene ovim programom.  
Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Sveti 
Juraj na Bregu za 2013. godinu i donijeta je 
  
ODLUKA: s 10 glasova „za“, 4 glasova „protiv“ i 1 vijećnik „nije glasovao“, prihvaćen je  
                    prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu 
                    za 2013. godinu te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske  
                    Županije“. 
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TOČKA 10. 
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  ZA 2014. GODINU I 

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2015. I 2016. GODINU OPĆINE SVETI JURAJ NA 
BREGU I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SVETI  JURAJ NA BREGU ZA 

RAZDOBLJE 2014. GODINE – 2016. GODINE 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – planirani su prihodi od poreza u iznosu 
od 4.237.000,00 kuna, porez na kuće za odmor 200.000,00 kuna, porez na promet nekretninama 
250.000,00 kuna, porez na potrošnju bezalkoholnih pića 60.000,0 kuna prihod će se uvećati 
zbog fiskalizacije kao što je planirano, porez na tvrtku 77.000,00 kuna. Tekuće pomoći iz 
županijskog proračuna 200.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz ŽUC-a 200.000,00 kuna, 
kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 400.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog 
proračuna 4.500.000,00 kuna - što se uglavnom odnosi na dogradnju škole i izgradnju športske 
dvorane i manji dio za ostale projekte, prihodi od trgovačkih društava u javnom sektoru 
29.000,00 kuna … i tako je redom obrazlagao stavke prihoda i rashoda planiranih za Proračun 
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu.  
U Projekcijama se uvećao plan za nekih desetak posto, što je više manje radi forme nego se 
realno može planirati. 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
                                                                                Plan 2014.    Projekcija 2015.    Proj. 2016.         
6   Prihodi poslovanja                                        11.203.500,00    8.000.000,00       8.900.000,00 
7   Prihodi od prodaje nefinancijske imovine         200.000,00       100.000,00          100.000,00      
3   Rashodi poslovanja                                         4.247.000,00    4.420.000,00       4.905.000,00        
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine      6.856.500,00    3.380.000,00      3.795.000,00               
     Razlika – višak/manjak ((6+7)-(3+4))                300.000,00      300.000,00         300.000,00    

B. RAČUN FINANCIRANJA 
5   Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   300.000,00      300.000,00         300.000,00           
     Neto financiranje (8-5)                                         -300.000,00    - 300.000,00      - 300.000,00 
     Ukupno prihodi i primici                              11.403.500,00    8.100.000,00     9.000.000,00      
     Ukupno rashodi i izdaci                      11.403.500,00    8.100.000,00     9.000.000,00       
     Višak/Manjak + Neto financiranje                                   0,00                  0,00                   0,00 
 
Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu i Projekcije Proračuna za 2015. i 2016. 
godinu su sastavljeni i daju se Općinskom vijeću na razmatranje. 
Plan razvojnih programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2013. – 2015. godine 
sastavni je dio Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu.  
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  
 
ODLUKA:  s 10 glasova „za“, 4 glasova „protiv“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je  
                     prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu i  
                     Projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu Općine sveti Juraj na Bregu i  
                     Plan razvojnih programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2014.  
                     – 2016. godine te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  
                     Županije“. 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 
 OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU 

-  predlagatelj je Općinski načelnik 
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- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine 

Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, kojom se utvrđuje način izvršavanja, odnosno upravljanje 
prihodima i primicima, te rashodima i izdacima i propisivanje prava i obveze svih proračunskih 
korisnika. U izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu primjenjuju se odredbe Zakona 
o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12). 
Prihodi i primici  raspoređuju se i iskazuju u Proračunu prema izvorima iz kojih potječu. 
Rashodi izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema proračunskim 
klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima. Klasifikacija Proračuna: 
organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska i programska.  
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i od Plana razvojnih programa. 
Za donošenje zaključka i rješenja kojim se odobravaju isplate po aktivnostima Proračuna 
ovlašteni je načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu.  
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cjelini je općinski načelnik, s pravom samostalnog 
raspolaganja iznosom određenim u Statutu Općine Sveti Juraj na Bregu. Postupak nabave roba, 
usluga i ustupanja radova provodi Povjerenstvo za javnu nabavu Općine Sveti Juraj na Bregu 
sukladno zakonu o javnoj nabavi, dok odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi 
Načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Zaduživanje Općine Sveti Juraj na Bregu na teret Proračuna u skladu s propisima odobrava 
Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na prijedlog načelnika Općine Sveti Juraj na 
Bregu. Korisnici sredstava Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu dužni su dostaviti načelniku 
Općine Sveti Juraj na Bregu izvješće o korištenju sredstava za prethodnu godinu do roka za 
podnošenje utvrđenog zakonom. Izvješću su dužni priložiti financijski plan te plan rada za 
slijedeću godinu. Ovoj odluci na zahtjev vijećnika dodaje se članku 8. stavak 4. koji glasi: 
„Izvješća o radu Udruga s područja Općine Sveti Juraj na Bregu dati vijećnicima u obliku 
informacije.“ 
Postupak nabave roba i usluga te ustupanje radova odvija se u sladu sa Zakonom o javnoj 
nabavi, Zakonom o koncesijama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Planom nabave  
kojeg će temeljem Proračuna donijeti Općinski načelnik. 
Postupak zaduživanja na teret Općinskog Proračuna obavlja se sukladno odredbama Zakona o 
proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanju te davanja jamstva i suglasnosti jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave. 
Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na 
Bregu za 2014. godinu i donijeta je  
 
ODLUKA:  s 9 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“, prihvaćen je prijedlog Odluke o  

                     izvršavanju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu te će se 

                     isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“.    

 

TOČKA 12. 
PRIJEDLOG SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU  
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Socijalni program Općine Sveti Juraj na 
Bregu za 2014. godinu sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih 
nemoćnih drugih mještana koji su se zbog različitih okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne 
potrebe. Javne potrebe u Socijalnom programu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu 
utvrđuju se prema prioritetima:  

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - ogrjev             40.000,00 kuna 
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2. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete                   50.000,00 kuna 
3. Subvencioniranje prijevoza učenika osnovne škole             47.000,00 kuna 
4. Stipendiranje učenika i studenata             175.000,00 kuna 
5. Sufinanciranje troškova prehrane               20.000,00 kuna 
6. Jednokratne novčane pomoći                60.000,00 kuna 
7. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica            900.000,00 kuna 

Sredstva za realizaciju Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu u 
ukupnom iznosu od 1.292.000,00 kuna, osigurat će se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu 
za 2014. godinu. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – svaka financijska pomoć koja se na zahtjev 
socijalno potrebitima isplaćuje iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu uz zahtjev mora 
priložiti potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje da isti stvarno ima potrebe financijske pomoći.  
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  
 
ODLUKA: s 12 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“, prihvaćen je prijedlog Socijalnog  
                    Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu te će se isti objaviti u 
                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  

NA  PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2014. GODINI 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program javnih potreba u športu na 
području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. godinu, a koji će se financirati iz proračuna 
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu 
iznose 145.000,00 kn, a bit će raspoređena na 10 različitih športskih društava i ostalo, a prema 
kriterijima koje je predložilo Povjerenstvo za društvene djelatnosti.  
Programom javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. godini, 
utvrđuju se interesi i smjernice za razvitak športa. Javne potrebe u športu na području Općine 
Sveti Juraj na Bregu ostvarivati će se:         

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

- aktivnostima športskih udruga povodom državnih, županijskih, a posebno praznika 
Dana Općine 
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu egzistiraju slijedeći športovi: 

- nogomet, stolni tenis, streljaštvo, šah i drugi športovi 
Tijekom 2014. godine planiraju se oblasti športa slijedeći poslovi i aktivnosti:  

- financirati postojeće športske udruge sukladno planiranim sredstvima i 
utvrđenim kriterijima, 

- poduzimati radnje radi promicanja športa, poglavito kod djece i mladeži,  
- raditi na omasovljenju u oblasti športa i na podizanju njegove kvalitete, te 

razvijati moralne vrijednosti kod športaša. 
Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine 
Sveti Juraj na Bregu u 2014. godini te je donijeta 
 

ODLUKA:  s 12 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“, prihvaćen je prijedlog Programa javnih  
                    potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. godini te  
                    će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 14. 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  
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NA  PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2014. GODINI 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program javnih potreba u kulturi na 
području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. godini financirati će se  iz proračuna Općine 
Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu iznose 
129.000,00 kn, a bit će raspoređena na 14 različitih kulturnih društava i udruga prema 
kriterijima koje je predložilo Povjerenstvo za društvene djelatnosti. 
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. godini, 
utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi. Javne potrebe u 
kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu ostvarivati će se:  

- djelovanjem udruga u kulturi i pomaganjem, promicanjem kulturnog i 
umjetničkog stvaranja, 

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

Tijekom 2014. godine planiraju se oblasti kulture slijedeće aktivnosti: 
- obilježavanje proštenja – Valentinovo, Jurjevo i Dan Općine, Duhovi, Ime 

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

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 
Sveti Juraj na Bregu te je donijeta 
 
ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“, prihvaćen je prijedlog 
                    Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu 
                    u 2014. godini te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 15. 
PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI  
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program održavanja infrastrukture u 

2013. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu kojim se određuje: 
1. održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova         100.000,00 kuna 
2. Zimska služba                50.000,00 kuna 
3. Javna rasvjeta                          190.000,00 kuna  
4. Održavanje groblja i mrtvačnice                                   100.000,00 kuna 

    Ukupno:        440.000,00 kuna 
Financirati će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, 
naknada za održavanje groblja, prihodi od zakupa i ostalih prihoda proračuna. 
Ovaj Program podliježe tijekom godine promjenama od strane Općinskog vijeća.  
Općinsko vijeće je isti razmotrilo i donijeta je 
 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“, prihvaćen je prijedlog  
                    Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području 
                    Općine Sveti Juraj na Bregu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku 
                    Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 16. 
PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  

I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu određuje 
se: gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture te nabava opreme: 

- javne površine, nerazvrstane ceste, javne rasvjete, groblje, odvodnja i 
pročišćavanje otpadnih voda i održavanje čistoće 

Programom se utvrđuje:  
- opis poslova za gradnju objekata i uređaja, te nabavu opreme, 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom 

izvora financiranja djelatnosti. 
U 2014. godini predviđena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture: 

1. Športska školska dvorana i dogradnja osnovne škole                            4.800.000,00 kuna 
2. Zgrada vrtića                200.000,00 kuna 
3. Športske dvorane i rekreacijski objekti            150.000,00 kuna 
4. Ceste i pješačko-biciklistička staza                          400.000,00 kuna  
5. Izgradnja sustava odvodnje – kanalizacija            500.000,00 kuna 
6. Turistička infrastruktura                50.000,00 kuna 
7. Izgradnja javne rasvjete                 50.000,00 kuna 
8. Autobusna stajališta i nadstrešnice                50.000,00 kuna 
9. Adaptacija domova kulture, namještaj i oprema            400.000,00 kuna 
10. Izgradnja poduzetničke zone                 50.000,00 kuna 

UKUPNO:      6.650.000,00 kuna 
Ovaj Program podliježe tijekom godine promjenama od strane Općinskog vijeća.  
Općinsko vijeće je isti razmotrilo  i donijeta je 
ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“, prihvaćen je prijedlog 
                    Programa gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području 
                    Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu  te će se isti objaviti u „Službenom 
                    glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 17. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

UDRUGI OPĆINA U REPUBLIKI HRVATSKOJ 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog je da Općina Sveti Juraj na 
Bregu pristupi Udrugi općina u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu, Hrgovići 59, 
neprofitnoj, nevladinoj i nestranačkoj organizaciji, utemeljenoj na načelu dobrovoljnog 
udruživanja, koju su osnovale hrvatske općine s ciljem promocije i zaštite svojih interesa. 
Obveza Općine Sveti Juraj na Bregu  je redovito plaćati godišnju članarinu koja, u skladu sa 
Statutom Udruge općina u Republici Hrvatskoj i Odlukom o kriterijima i načinu plaćanja 
članarine iznosi 1,30% od stavke 61 Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu (Prihodi od 
poreza), odnosno minimalno 2.000,00 kuna, a maksimalno 10.000,00 kuna. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno s 10 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržana“,  
                    prihvaćen je prijedlog Odluke o pristupanju Općine Sveti Juraj na Bregu 
                    Udrugi općina u Republici Hrvatskoj te će se isti objaviti u „Službenom 
                    glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 18. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU  

PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ova se točka prenosi na slijedeću sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na zahtjev vijećnika. 
 
Vjeran Vrbanec, vijećnik, napustio je sjednicu. 
 

TOČKA 19. 
PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA 

OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ZIMSKE SLUŽBE  
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom   Odlukom   Općina   Sveti   Juraj   

na   Bregu   povjerava   obavljanje  komunalne djelatnosti zimske službe na teritorijalnom 
području Općine Sveti Juraj na Bregu (Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali 
Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg) ponuditelju  OPG i usluge 
građevinskom mehanizacijom „Horvat“, vl. Mario Horvat, Rade Končara 54, Mali Mihaljevec, 
40311 Lopatinec, OIB:68105364883. 
Ponuda odabranog ponuditelja OPG i usluge građevinskom mehanizacijom „Horvat“, vl. Mario 
Horvat, Rade Končara 54, Mali Mihaljevec, 40311 Lopatinec, u predmetnom postupku 
povjeravanja komunalne djelatnosti za obavljanje zimske službe na području Općine Sveti Juraj 
na Bregu ocjenjena je kao valjana i prihvatljiva ponuda sukladno natječajnoj dokumentaciji. 
Ugovor o obavljanju  komunalne djelatnosti zimske službe na teritorijalnom području Općine 
Sveti Juraj na Bregu, s odabranim ponuditeljem će sklopiti načelnik Općine Sveti Juraj na 
sukladno članku 15. stavku 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu.  
Poslovi komunalne djelatnosti obavljanja zimske službe na području Općine Sveti Juraj na 
Bregu  odabranom ponuditelju:  OPG i usluge građevinskom mehanizacijom „Horvat“, vl. 
Mario Horvat, Rade Končara 54, Mali Mihaljevec, 40311 Lopatinec, povjeravaju se za sezonu 
2013/2014. i 2014/2015. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o odabiru  
                    najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti zimske službe 
                    na području Općine Sveti Juraj na Bregu te će se isti objaviti u „Službenom         
                    glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 20. 
PRIJEDLOG ANALIZE STANJA  

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2013. GODINI 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – potrebno je napraviti Analizu stanja 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini. Stožer za 
zaštitu i spašavanje Općine Sveti Juraj na Bregu imenovan je Odlukom  Općinskog vijeća 
Općine Sveti Juraj na Bregu na 4. sjednici, 16. listopada 2009. godine, S obzirom na veličinu 
područja Općine Sveti Juraj na Bregu i Procjenu, Stožer će moći obaviti sve potrebne zadaće 
zbog iskustva članova Stožera u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja u obrani od poplava 
i pojave olujnih vjetrova, u suradnji sa svim snagama koje su mu raspolaganju. Svi DVD-i, 
Civilna zaštita, Crveni križ, Dom zdravlja Čakovec – Ambulanta u Pleškovcu, Veterinarska 
stanica Čakovec, Poljoprivredno dobro ili zadruga, Udruge s područja Općine Sveti Juraj na 
Bregu, osnovna škola i redovne službe koje su u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i 
spašavanjem. Održava se dobra suradnja s HEP DOS d.o.o., Elektra Čakovec. Međimurje-plin 
d.o.o. Čakovec, Međimurske vode d.o.o. Čakovec Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Trnava“, 
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Županijska uprava za ceste MŽ i Policijska postaja Štrigova. Svi su aktivno uključeni u akcije. 
U slučaju većih nesreća ili katastrofa sve raspoložive ekipe navedenih službi bit će angažirane 
na otklanjanju i saniranju posljedica. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Analize stanja zaštite i  

                     spašavanja u 2013. godini u Općini Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti  

                     u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 
TOČKA 21. 

PRIJEDLOG SMJERNICA ZA OGANIZACIJU I  
RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – o stanju zaštite i spašavanja raspravljao je 
Stožer zaštite i spašavanja Općine Sveti juraj na Bregu i donio Analizu stanja zaštite i 
spašavanja u Općini Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu, te predložio donošenje Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i  spašavanja na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 
2014. godinu i to 12. točaka. Osnovana je postrojba Civilne zaštite opće namjere na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu u suradnji s Područnim uredom Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje, novoosnovana postrojba CZ popunjena je obveznicima CZ, za iste pripremiti 
mobilizacijske pozive, te izvršiti ažuriranje sistema pozivanja. Postrojbu CZ treba osposobiti 
kroz osnovnu obuku i zajedničke vježbe s DVD-ima. Za CZ nabaviti osnovnu opremu za 
zaštitu i spašavanje. Za provedbu svih smjernica neophodno je u Proračunu Općine Sveti Juraj 
na Bregu osigurati potrebna financijska sredstva. Imamo Stožer za zaštitu i spašavanje i Civilnu 
zaštitu.  
Nakon razmatranja Općinskog vijeća donijeta je  

ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Smjernica za 
                     organizaciju i razvoj sustava zaštite i  spašavanja na području Općine Sveti 
                     Juraj na Bregu za 2014. godinu te će se iste objaviti u „Službenom glasniku  

                     Međimurske Županije“. 

 
TOČKA 22. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ 
REVIZIJI UČINKOVITOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 

JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – revizija je obavljena na način i prema 

postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih 
revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.  
Postupci revizije su provedeni u razdoblju od 8. travnja do 5 studenoga 2013. godine. 
Općina Sveti Juraj na Bregu je prihvatila nalaz i preporuke Državnog ureda za reviziju. U 
očitovanju je navela da je u postupku izrada Odluke o nerazvrstanim cestama, dopune baze 
podataka o nerazvrstanim cestama te sukcesivno rješavanje vlasništva nad nerazvrstanim 
cestama iziskuje financijska sredstva koja su trenutno nedostatna. Također je navela da će se 
ubuduće postupati prema preporukama Državnog ureda za reviziju. 
Nakon razmatranja donijeta je 
 
ODLUKA: s 11 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“, prihvaćen je prijedlog Zaključka o  
                    prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja  
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                    nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Međimurske županije 
                    te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
 
 

 TOČKA 23. 
PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2012. GODINI  

ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU  
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  protupožarna zaštita predana je u 
nadležnost jedinica lokalne samouprave koje organiziraju zaštitu od požara na svom području 
kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od 
požara, općim aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse. 
Odgovorna osoba za provođenje zaštite od požara na području Općine Sveti Juraj na Bregu je 
općinski načelnik. Izradom Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te izradom 
Plana zaštite od požara proizlazi da je JVP Grada Čakovca formirana kao središnja postrojba 
koja izvršava intervencije (zaprima pozive, izlazi na intervencije, prenosi daljnje obavijesti). 
Analizom se može doći do saznanja da je uloženi novac u preventivu i operativu samo jedan 
mali dio vrijednosti u odnosu na štete koje nastaju događajem. 
Operativno preventivna djelovanja podrazumijevaju sve one aktivnosti koje dobrovoljna 
društva (DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD Mali Mihaljevec, DVD Vučetinec, DVD 
Zasadbreg) i profesionalna postrojba (JVP) moraju ispunjavati sukladno Zakonu o vatrogastvu i 
Zakonu o zaštiti od požara, Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Planu 
zaštite od požara Općine Sveti Juraj na Bregu, Zakonu o udrugama (za DVD), Zakonu o 
ustanovama (JVP) te ostalih pod zakonskih akata, s ciljem da bi svoju operativnu spremnost 
zadržali na nivou koji se propisuje. 
Tijekom žetvene sezone u 2012. godini provodile su se mjere zaštite od požara koje su se 
sastojale od dežurstva, ophodnji i pregleda kombajna. U provođenju mjera zaštite od požara 
bilo je uključeno svih 5 DVD-a Općine Sveti Juraj na Bregu.  
Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca zajedno sa DVD-ima su u razdoblju od 
01.01.2012. do 31.12.2012. godine imali pozive za intervencije 39 puta za područje Općine 
Sveti Juraj na Bregu.  
Općina Sveti Juraj na Bregu intervencije u 2012. godini po mjesecima i vrstama: 

              

MJESEC 
1. 
mj 

2. 
mj 

3. 
mj 

4. 
mj 

5. 
mj 

6. 
mj 

7. 
mj 

8. 
mj 

9. 
mj 

10. 
mj 

11. 
mj 

12. 
mj  ukupno 

JVP  1 2 3 1 1 1 3  1  2 15 

DVD   8   2 1 2  1 2  16 

ZAJEDNO   1 3 1     3   8 

Građevine  1 1 2 1 1       6 

Prometala    1         1 
Otvoreni 
prostor   7 1  1 1 2     12 

Tehničke    2 2 1   1  4 2 2 14 

Ostale   1   1 1 2  1   6 

UKUPNO 0 1 11 6 2 3 2 5 0 5 2 2 39 

              
DVD s područja Općine Sveti Juraj na Bregu imali su ukupno 16 intervencija na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Nakon razmatranja donijeta je 
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ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izvješća o stanju zaštite  
                    od požara u 2012. godini za Općinu Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u 
                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 24. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U VUĆETINCU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu prodaje 

nekretninu upisanu kod Općinskog suda u Čakovcu u  z.k.uložak br. 5830, k.o. V Brežni Kotar, 
zk.čest. br. 392/3/A/6/2  (identična kat.čest.br. 5321/11) LIVADA VUČETINEC površine 
48m² . 
Početna prodajna cijena nekretnine prema Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine  
izrađenog od  „Međimurje – investa“ d.o.o., Ruđera Boškovića 16, 40000 Čakovec, iznosi 
4.400,64 kuna. Nekretnina prodati će se prodati na osnovu javnog natječaja onom ponuditelju 
koji će za istu ponuditi najvišu cijenu. Ukoliko pristignu dvije ili više ponuda s istom 
ponuđenom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.  
Ovlašćuje se Općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović da u skladu s odredbama ove Odluke: 

- imenuje povjerenstvo za provedbu postupka prodaje nekretnine u Vučetincu, 
- definira opće i posebne uvjete javnog natječaja, uz uvrštavanje klauzule o mogućnosti 

poništenja javnog natječaja bez obzira na razloge, 
- raspiše i provede postupak javnog natječaja, 
- zaključi kupoprodajni ugovor ili 
- poništi javni natječaj u slučaju ne zaprimanja niti jedne ponude. 

Nakon razmatranja donijeta je 
 
ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o prodaji 
                    nekretnine u Vučetincu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  
                    Županije“. 
 

TOČKA 25. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU  

PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog Plana zaštite i spašavanja 
Općine Sveti Juraj na Bregu izrađen u Ustanovi za obrazovanje odraslih za poslove zaštite 
osoba i imovine „Defensor“, Zagrebačka 71/4, 42000 Varaždin te se isti daje Općinskom vijeću 
Općine Sveti Juraj na Bregu na razmatranje. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća donijeta je 
  
ODLUKA: Jednoglasno s 14 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Zaključka o  
                    prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na Bregu te će se 
                    isti objaviti „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
 

 
Dovršeno: 21:15 sati 
 
                                                                                                       PREDSJEDNIK  
                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger, v.r 
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