
 

 

                            
 

        REPUBLIKA HRVATSKA 
       MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

                            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:023-06/14-01/05 

URBROJ: 2109/16-03-14-2 

Pleškovec, 22. prosinca 2014. 

 

ZAPISNIK S 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane 22. prosinca 2014. godine u 17:00 sati 

 

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

pozivom KLASA:023-06/14-01/05, URBROJ:2109/16-03-14-1 od 15. prosinca 2014. godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILI SLIJEDEĆI VIJEĆNICI: 
Marijan Rodinger, predsjednik, Anđelko Kovačić, potpredsjednik, Milan Zanjko, 

potpredsjednik, Božidar Balog, Dragica Vugrinec, ing.građ., Danica Begović, Antun 

Guterman, Vesna Krnjak, Dragutin Ladić, Stjepan Perko, Stjepan Tomašić, Radovan Kutnjak, 

Željko Medved (ispričao se zbog kašnjenja od 30 minuta), Miroslav Lisjak, bacc.admin.publ. i 

Miroslav Turk, dipl.uč. (ispričao se zbog kašnjenja od 20 minuta). 

 

SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI: 

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

načelnika, Dragutin Barlek, vijećnik Županijske skupštine Međimurske županije,  Danijela 

Turk, upravni referent, Aleksandra Ličanin i  Vlasta Vugrinec, predstavnice javnih medija. 

 

Prije glasovanja po 4. točci Dnevnog reda vijećnica Vesna Krnjak se ispričala i zbog bolesti 

napustila sjednicu. 

 

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

sjednicu te predložio dnevni red iz saziva koji je jednoglasno prihvaćen. 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

01.  Utvrđivanje kvoruma 

 

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

 

 



 

 

03. Usvajanje zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na  

Bregu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko   

            Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

04. Prijedlog I. izmjena i dopuna 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 

 

05. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu 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 

 

06. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 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 

 

07. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 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 

 

08. Prijedlog  Izmjena i dopuna 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 

 

09. Prijedlog Izmjena i dopuna 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 

 



 

 

10. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu,  Projekcije 

proračuna za 2016. i 2017. godine Općine Sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih 

programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2015. – 2017. 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 2015. 

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 2015. 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 sportu na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu u 2015. 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 2015. godini, 

- 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 2015. 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 uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

            Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

 



 

 

17. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2014. 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 

 

18. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

            Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

19.  Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih 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 Odluke o izboru člana Povjerenstva za dodjelu zakupa (na 

      poljoprivrednom zemljištu), 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

            Povjerenstva za izbor i imenovanja Antun Guterman 

 

21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za darovanje nekretnine u vlasništvu   

      Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

            Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

22. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika   

      Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

            Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

TOČKA 1. 

UTVRĐIVANJE KVORUMA 

 

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

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

Nakon aktualnog sata predsjednik Općinskog vijeća ponovno je izvršio prebrojavanje 

prisutnih vijećnika te je konstatirao da je prisutno ukupno 14 vijećnika (ponovno 

prebrojavanje izvršeno je zbog kašnjenja dvaju vijećnika te napuštanje sjednice vijećnice zbog 

bolesti). 

 



 

 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

 

Stjepan Perko, vijećnik – ima dva pitanja i to jedno pitanje za predsjednika Općinskog 

vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu – s obzirom da je ovo vrlo važna sjednica na kojoj je 

donošenje Proračuna za 2015. godinu te I. izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu a na 

Dnevnom redu se nalaze 22. točke zašto se ne bi napravile dvije sjednice jedna prije sa 

točkama koje nisu vezane uz proračun a jedna kasnije s obzirom da je bilo dosta vremena za 

pripremu sjednice i da se točka proračuna adekvatno i dobro razmotri? Proračun se nalazi na 

10. točci Dnevnog reda pa vijećnici više nemaju koncentraciju i više se ne raspravlja 

kvalitetno o proračunu. Drugo pitanje je za općinskog načelnika koje je već i ranije postavio a 

to je: uređenje dječjih igrališta? Obećano je da će se sve napraviti do zime.  

 

Marijan Rodinger, predsjednik općinskog Vijeća – bilo bi jako lijepo da možemo napraviti 

sjednicu općinskog vijeća samo za proračun. Sjednica općinskog vijeća se iz raznih tehničkih 

stvari nije mogla održati ranije kao i zbog čekanja na okončani obračun za dogradnju OŠ I. 

Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu i izgradnju školske sportske dvorane u Pleškovcu. 

Vezano za točku 10. ista se nalazi na desetom mjestu jer se donošenje proračuna ne može 

staviti prije donošenja I. izmjena i dopuna proračuna i svih programa vezanih za izmjenu i 

dopunu Proračuna. 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nadovezuje se na pitanje postavljeno 

predsjedniku općinskog vijeća Marijanu Rodingeru i daje obrazloženje da je 16 točaka iz 

Dnevnog reda od ukupno 22 točke vezano za Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu i I. 

izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu a ostale točke su čisto tehničke koje 

ne bi smjele stvarati vremensko ograničenje. 

Što se tiče uređenja dječjih igrališta, u Lopatincu puknuta greda je zamijenjena i napravljena 

je priprema za klackalice koje će se montirati na proljeće. Što se tiče oblica na sanitarnom 

čvoru u Lopatincu je sve dogovoreno i čim bude moguće budu postavljene. Na igralištu preko 

Doma Mladeži je primjer kako su klackalice preuređene.  

 

Dragica Vugrinec, vijećnica – nadovezuje se na pitanje vijećnika Stjepana Perka - prošle 

godine smo također imali sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak a općinski načelnik je 

rekao da budemo druge godine sjednicu općinskog vijeća imali ranije. Ne može se kriviti kao 

što kaže predsjednik općinskog vijeća dvorana i obračun za kašnjenje donošenja proračuna. 

Gradnja škole je završila u kolovozu i to nije opravdanje što se kasni sa donošenjem 

proračuna. Vijećnica Vugrinec je istu tu primjedbu dala i prošle godine i načelnik je obećao da 

se više to neće ponoviti. Također je napomenula da je predsjednik općinskog vijeća spomenuo 

kao je proračun specifičan, pa ako je proračun specifičan to znači da treba određeno vrijeme i 

da je potrebno raspravu i sve ostalo tome prilagoditi te veli kako po tome vi priznajete da ste 

tjedan dana prekasno napravili proračun te da ga niste stigli pripremiti iz bilo kojeg razloga, 

već se izmišljava kao opravdanje obračun za dvoranu i tome slično. Pripreme za  proračun 

potrebno je započeti tjedan dana ranije pa će isti biti na vrijeme spreman za donošenje. 



 

 

U 9 mjesecu je bilo županijsko ili međužupanijsko druženje SDP-a u Pleškovcu i tko je to 

platio? Pitanje vezano za odvodnju u Pleškovcu koje je traženo i pisanim putem a nije 

primljen odgovor. Isto pitanje je aktualno već 4 godine a načelnik je obećao da će se  

odvodnja riješiti. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za odvodnju smo ponudili rješenje koje se nije 

prihvatilo. Vezano za turnir koji je bio u organizaciji III. izborne jedinice SDP-a održavao se  

u dvorani Osnovne škole I. G. Kovačić Sveti Juraj na Bregu u Pleškovcu, troškovi za najam 

dvorane su podmireni od strane SDP-a iz Čakovca prema Odluci koju je donijela Međimurska 

županija a iznosi 160,00 kuna po satu. Za najam dvorane sklopljen je Ugovor i troškovi 

održavanja turnira nemaju veze sa Općinom Sveti Juraj na Bregu a svi ostali troškovi su 

troškovi SDP-a Republike Hrvatske. 
 

Danica Begović, vijećnica – u Pleškovcu postoji problem sa pucanjem cijevi te ju zanima ako 

se nešto po tom pitanju može riješiti? Cijevi osobito pucaju nakon prolaska komunalnog 

vozila za odvoz smeća u ulici od Domjanić Ivana prema Baši. Da li postoji mogućnost da se 

postave nove cijevi jer se uništava spomenuta cesta. 
Udarne rupe Pleškovcu da li je u planu da se iste saniraju sljedeće godine? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – vezano za pucanje vodovodnih cijevi načelnik 

moli da se napiše gdje se točno i koliko puta događa te će otići k direktoru Međimurske vode 

d.o.o. da se provjeri statistika vezana za mrežu. U onom djelu gdje bude prolazila 

aglomeracija kada će se postavljati kanalizacijska mreža pokušati će se dogovoriti da se 

zamjeni vodovodna mreža kako ne bi dolazilo do učestalih pucanja cijevi. 
Udarne rupe se ne saniraju po principu da neko nazove i to se sanira već po principu da svi 

Mjesni odbori za svoje naselje daju spisak udarnih rupa i onda ih OPG „Horvat“ s kojim 

imamo potpisani ugovor sanira po naseljima. Ako se radi o većim rupama onda to napravi 

neko od poduzeća koja se bave asfaltiranjem. Ako nešto nije sanirano znači da nije problem u 

nama već da Mjesni odbor nije dostavio spisak udarnih rupa u svom naselju. A što se tiče 

cesta gdje prolazi aglomeracija i gdje bude se rezala cijela cesta tu otpada bilo kakva veća 

sanacija. 

 

Krnjak Vesna, vijećnica – ima dva pitanja i oba pitanja se vežu na SRC „Močvara“ u 

Okruglom Vrhu – prvo pitanje glasi: „da li je dani zahtjev za legalizaciju SRC „Močvara“ u 

Okruglom Vrhu“? 
S obzirom da dio zemljišta od cca 200 čhv-a od SRC „Močvara“ stoji na Republiku Hrvatsku 

da li će se isto prenijeti na Općinu Sveti Juraj na Bregu? U razgovoru sa županom 

Međimurske županije Matijom Posavcem rečeno je da je potrebno samo uputiti zahtjev prema 

katastru i da će se zemljište automatski upisati na Općinu Sveti Juraj na Bregu i da više nije 

potrebno prijenos vlasništva rješavati preko županije. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predani je Zahtjev za legalizaciju SRC 

„Močvara“. U državnom odvjetništvu se vodi taj postupak te kod njih postoji naš zahtjev za 

prijenos vlasništva. Do sad je bila praksa da se vlasništvo Republike Hrvatske prvo prenese na 



 

 

županiju a nakon toga  županija na općinu a ako se to u međuvremenu promijenilo i prijenos 

vlasništva je preuzeo katastar to onda ide jednostavnijim i bržim putem te će se isto riješiti na 

spomenuti način.  

 

Zanjko Milan, zamjenik predsjednika vijeća – završeni su radovi na uređenju putova ali ne 

i na Kukrtovom bregu gdje je najgore. Stvaraju se oštećenja na asfaltu od oborinskih voda jer 

nema jarkova pa tako negdje ne postoji mjesto gdje bi se jarki iskopali ali postoje druge 

mogućnosti kako maknuti vodu sa ceste. 
 

Tko bi trebao izdvojiti novčana sredstva za uređenje igrališta na  SRC „Močvara“, Mjesni 

odbor ili Udruga mladih Močvara? Potrebno je urediti igralište i staviti mreže da mogu 

igralište koristiti mladi i da se mogu djeca igrati. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – zadnjih dva tjedna je mehanizacija bila u 

Okruglom Vrhu, pokušavala se riješiti odvodnja jer uglavnom se voda spušta po prometnici. 

Onaj dio koji se činio najpotrebniji  bio je i napravljeni i taj najpotrebniji dio je bio ogroman 

ali zapravo se tek sad vidi da to nije još uvijek kraj. Zapravo želje i mogućnosti su dvije 

različite stvari ali u tom slučaju ako se negdje vidi da bude šteta još veća nego ulaganje 

naravno da će se to napraviti. Isto tako potrebno je poštovati neka pravila koja su postavljena 

ali ista se zadnjih 20 godina rijetko poštuju te se na nekim mostovima ili prilazima parcelama 

postavljaju cijevi  100 ili  200 koje su već zadnjih 10 godina zamuljane. Do sad je to bilo 

u redu jer nije bilo toliko kiša a ove godine je bilo puno oborina i teren je stalno bio namočeni 

i kod svake nove kiše jednostavno samo voda pliva po površini. Što se tiče održavanja u 

Okruglom Vrhu postoji jedna gospođa koja ostvaruje pravo korisnika na zajamčenu 

minimalnu naknadu, radno sposobnih nezaposlenih osoba i koja ima obavezu rada za opće 

dobro na području Općine Sveti Juraj na Bregu, točnije u Okruglom Vrhu i mora mjesečno 

odraditi najmanje 60 sati. Ona može odraditi poslove vezane za održavanje travnjaka.  

Potrebno je mlade više angažirati neka se uključe u održavanje. Za SRC „Močvaru“ je 

nabavljena nova plinska peć koja će se ovih dana staviti u funkciju. Također se može napraviti 

sastanak između MO i Udruge te dogovoriti i napraviti planove za daljnje uređenje SRC 

„Močvare“. 

 

Anđelko Kovačić, zamjenik predsjednika vijeća – „da li su pristigla financijska sredstva 

vezana za klizišta na području Općine Sveti Juraj na Bregu“? Povjerenstvo je obišlo sva 

klizišta na području općine i nastala šteta je prijavljena Međimurskoj županiji. Što napraviti sa 

klizištima u Zasadbregu? 

Klizišta su katastrofalne dubine preko 2,5 metara i javljaju se u cijeloj ulici Fadan u 

Zasadbregu. Praktički se nalaze par metara od kuće, najgore je kod Kovačić Željka. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – najveće klizište je na groblju, za to klizište je 

napravljeni projekt, provedeni je postupak nabave i najpovoljnija ponuda iznosi cca 

500.000,00 kn. Radovi se u ovom trenutku ne mogu izvoditi zbog previše vlage na terenu, ako 

bi se sad išlo nešto raditi samo bi se napravila veća šteta nego korist. Za izvođenje radova 

teren se mora jako dobro smrznuti ili osušiti. Puno radova će se odvijati van groblja gdje će se 



 

 

postavljati drenovi. Treba se dogovoriti sa vlasnicima i ishoditi suglasnosti za izvođenje 

potrebnih radova na sanaciji klizišta. Biti će potrebno napraviti obeštećenja prema vlasnicima 

parcela gdje će se izvoditi drenovi i krenuti sa radovima. Prema riječima profesora koji je 

izradio projekt za početak je dovoljno napraviti prvu fazu da se stabilizira teren a za tu fazu je 

potrebno izdvojiti 200.000,00 kn. Klizišta su prijavljena preko Međimurske županije prema 

državnom proračunu ali za sad nema nikakvog pozitivnog odgovora. Traženo je da se klizište 

na groblju  uvrsti u Proračun Međimurske županije i ono je uvršteno sa 100.000,00 kuna. 

Spomenuta sredstva su namijenjena za prvu fazu potrebnih radova na sanaciji klizišta na 

općinskom groblju. 

Željko Medved, vijećnik – Koji projekti su prijavljeni prema LAG-u? Prema kojim mjerama 

i koje projekte te u kojoj fazi ima općina za prijavu prema EU fondovima? Vezano za Dom 

kulture u Frkanovcu koliko je do sad potrošeno i koliko je plaćeno? Radovi na Domu kulture 

su nekvalitetno izvedeni, sanitarije su loše kvalitete, postavljena su vrata loše kvalitete. Na 

početku je bilo dogovoreno sa izvođačem da će se skinute grede predati investitoru ali to nije 

napravljeno. Od samog početka izgradnje postojali su problemi ali je uvijek općinski načelnik 

reagirao. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – popis projekata dostavljen LAG-u dani je na 

prošloj sjednici Općinskog vijeća. U tablici se točno vidi koji su projekti otvoreni i spremni za 

financiranje. Mjera 7 je trebala biti raspisana u prvom kvartalu 2015. godine, ali to je 

promijenjeno te bude spomenuta mjera ušla u drugi ili veća vjerojatnost u treći kvartal 2015. 

godine. U Mjeru 7.4 bude moguće kandidirati Domove kulture, dječja igrališta, ceste te ostale 

razne projekte koji su spremni. Popis projekata koji su dostavljni LAG-u za izradu Strategije: 

postoji građevinska dozvola za Dom mladeži Lopatinec – dječji vrtić, za dogradnju Doma 

kulture u Vučetincu odnosno DVD-a, za Dom kulture u Brezju odnosno DVD-a koji je u 

jednom dijelu već u realizaciji, za SRC Rogoznicu, također je dobivena dozvola za kapelicu u 

Malom Mihaljevcu ali to je stvar župe tj. biskupije. U Mjeri 7.4 postoji mogućnost 

kandidiranja za dječja igrališta i tu je potreban samo Idejni projekt. Od prije postoje projekti 

za adaptacije Domova kulture po naseljima općine. U realizaciji je kanalizacija Mali  

Mihaljevec – Knezovec koja je na završetku i tu je dogovorena sanacija prometnica koja je 

već u postupku. Županijske ceste su gotove a sad se rješavaju nerazvrstane. Aglomeracija I. 

faza kreće u naselju Brezje za koji je već potpisan ugovor sa izvođačima. II. faza kreće u 

Lopatincu pa dio Pleškovca a III. faza je Vučetinec i ostatak Lopatinca. Od projekta imamo 

Poduzetničku zonu u Brezju kao II faza i nastavak na Poduzetničku zonu je stambena zona. 

Za nerazvrstane ceste je potrebno izraditi registar nerazvrstanih cesta koji je potreban za 

kandidiranje prema EU fondovima. Tu imamo i nastavak pješačke staze prema Dragoslavcu. 

Postoji ideja da kad završi kanalizacija da se po glavnim cestama u Zasadbregu i Brezju 

napravi jedan dio pješačke staze te u Vučetincu od Đureka prema DVD-u. U dogovoru sa HC 

i ŽUC-om planira se izgradnja autobusnih stajališta. Pripremljen je projekt javne rasvjete, u 

turističkom djelu napravljena je jedna pristupna točka "HOTSPOT" koja se nalazi na zgradi 

Starog župnog dvora. Opet se planira prijaviti projekt za više pristupnih točaka na području 

općine kako bi turisti i mještani imali pristup internetu tj. internet u pokretu, projekt vinskog 

podruma u sjedištu općine, biciklističke staze kroz općinu, za Jurovski centar kulturnog 

turizma planira se urediti objekt stare općine, zavičajna zbirka koja bi se mogla postaviti u  



 

 

potkrovlju Starog župnog dvora, sređivanje zemljišnih evidencija koje bi se također mogle 

riješiti putem nekih projekata, zatim legalizacija općinske imovine gdje je potrebno 

legalizirati nekih petnaestak objekata, stabilizacija klizišta, sanacija divljih odlagališta, 

izmjene i dopune Prostornog plana te energetska učinkovitost obiteljskih kuća. Spomenute 

projekte moguće je prijaviti na razne fondove. 

Za Dom kulture u Frkanovcu Općina Sveti Juraj na Bregu je od Ministarstva kulture dobila 

iznos od 150.000,00 kuna. Vrijednost sadašnje situacije je 250.000,00 kuna i to je iznos na 

kojem se ove godine staje s obzirom da se sa izgradnjom započelo u jesensko vrijeme. Na 

objekt nije stavljena fasada već će se ona staviti na proljeće. S obzirom da objekt još nije 

završen i to je još uvijek gradilište, radovi koji su izvedeni, izvedeni su po projektu a stolarija 

je tek sad bila postavljena i mora se naštelati a o kojoj kvaliteti ili nekvalitetni se radi budemo 

utvrdili. Što se tiče sanitarija one su u redu ali postavljene daske na školjkama baš i nisu 

kvalitetne a to je stvar koja se još uvijek može ispraviti i dogovoriti sa izvođačem. Izvođaču 

se neće tako dugo platiti dok ne budemo zadovoljni sa izvedenim radovima. 

 

Marijan Rodinger, predsjednik općinskog vijeća – moli da se u Zapisnik navede da je 

prisutno svih 15 članova Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 09. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI 

JURAJ NA BREGU 

 

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

 

ODLUKA: sa 15 glasova „za“ o prihvaćanju  Zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća    
                    Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – I. Izmjene napravljene su na temelju 

dosadašnjeg izvršenja Proračuna i predviđenog plana Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2014. godinu. Pojedine stavke je opširnije obrazložio, kako bi bilo što jasnije. 

Ako gledamo prihodovnu stranu Poreza i prireza na dohodak imamo planirano 3.650.000.00 

kuna a u Izvršenju do 16.12.2014. godine je 3.425.812,91 kuna što znači da je od prilike 

izvršeno ono što je bilo planirano. Sljedeće godine se neće postići taj iznos s obzirom da je 

osnovica promijenjena sa 2.200,00 kuna na 2.600,00 kuna. Kada govorimo u Porezu kuća za 

odmor ona je u ingerenciji Porezne uprave i tu je planirano 200.000,00 kuna a kod I. izmjena i 

dopuna imamo 130.000,00 kuna. Slična stvar je i sa Porezom na promet nekretnina gdje je 

zapravo još i veće smanjenje. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića to je onih 

3% što plaćaju ugostiteljski objekti – planirano je 60.000,00 kuna u I izmjenama imamo 

50.000,00 kuna. Porez na tvrtku također naplaćuje Porezna uprava - planirano je 77.000,00 a 

naplaćeno je 60.000,00 kuna. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su na 



 

 

400.000,00 kuna a smanjene su na 350.000,00 kuna. Kapitalne pomoći iz ŽUC-a planirane su 

100.000,00 kuna a izvršeno je 50.000,00 kuna. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna bile 

su planirane na 4.500.000,00 kuna i smanjene su na 4.350.000,00 kuna. Kapitalne pomoći iz 

županijskog proračuna su planirane u iznosu od 500.000,00 kuna i također su ostvarene u 

iznosu od 500.000,00 kuna. 

 

Perko Stjepan, vijećnik – napomenuti će neke stvari za koje smatra da nisu u redu – bilo bi 

dobro da se pripreme kartice konta vijećnicima za veće stavke za I. izmjene dopune Proračuna 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu kako bi vijećnici bili upućeni kamo su utrošena 

sredstva iz proračuna. Također se osvrnuo na neplaćena sredstva za zajedničkog komunalnog 

redara od strane Općine Gornji Mihaljevec i Općine Štrigova. Komunalni doprinos i 

komunalna naknada su dobro naplaćeni u visini od 80%, velika su sredstva u iznosu od 

35.000,00 kuna izdvojena za prijevoz s posla i na posao i također je za reprezentaciju 

izdvojeni veliki iznos od 75.000,00 kn. Smeta ga stavka pod nazivom ostali nespomenuti 

rashodi i zanima ga što se tu nalazi?  Za vrijeme  njegovog mandata uvijek su  izlistali kartice 

konta za veće stavke. Kod stavke za donacije udrugama smatra kako bi se trebalo poštivati 

prijedlog povjerenstva za predložene iznose udrugama a ne da se to na kraju promijeni, 

povjerenstvo je izabrano od strane Općinskog vijeća i njihovi prijedlozi bi se trebali poštovati. 

Zatim imamo stavku ostale tekuće donacije za sport koja iznosi 33.000,00 te ga zanima za što 

su ta sredstva dodijeljena? Kod adaptacije domova kulture predviđeno je 400.000,00 kuna a 

realizirano je 365.000,00 kuna i želi znati na koje se to domove odnosi. Za izgradnju vrtića u 

Lopatincu bilo je predviđeno 200.000,00 kuna a od države nije dobiveno ništa. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – objasnio je kako nije potrebno printati kartice 

konta već se to može na licu mjesta vidjeti po proračunu i ako neko želi može doći na općinu i 

izlistaju mu se kartice konta koja ga zanimaju. Vezano za izdvojena sredstva za prijevoz 

objasnio je kako je zaposleno 6 djelatnika i da svaki ima pravo na plaćene putne troškove u 

visini iznosa autobusne karte ovisno o mjestu stanovanja. Reprezentacija ove godine iznosi 

75.000,00 kuna zbog otvorenja Osnovne škole i školske sportske dvorane. Pod stavkom ostali 

nespomenuti rashodi nalaze se izdvojena sredstva za – uslugu bibliobus,  cjepivo za protiv 

HIV-a, članarina za Udrugu općina, tužba protiv Vere Grabar, obrana od tuče, solemnizacije i 

ostalo. Udrugama se dodatno dodjeljuju sredstva na temelju postignutog rezultata i to bez 

obzira da li se radi o sportskim ili kulturnim udrugama. Teško je predvidjeti da li će neka od 

udruga osvojiti županijsko ili državno prvenstvo i na isto morati otputovati. Tu im općina 

izlazi u susret sa sufinanciranjem troškova prijevoza. Konto adaptacija kulture odnosi se na 

sljedeće Domove kulture: kapelica Zasadbreg, projekt za Dom kulture Frkanovec, Dom 

kulture Frkanovec - situacije, stručni nadzor te dogradnja Doma kulture – DVD-a u Brezju. 

Projekt za dogradnju dječjeg vrtića u Lopatincu je kandidirani na više mjesta ali na žalost isti 

nije bio odobren, za iduću godinu spomenuti projekt je prioritet. 

  

Dragica Vugrinec, vijećnica – napomenula je kako postoji specifikacija za donacije 

udrugama na dvije stranice dok istog nema za karticu konta adaptacija domove kulture. Isto bi 

bilo dobro napraviti kako bi vijećnici bili upućeni na koje su sve domove kulture utrošena 

sredstva. Zanima ju zašto svake godine imamo izmjene vezane za udruge te zašto se svake 



 

 

godine planiraju ista sredstva za dotacije udrugama? Da li postoje izvješća udruga što su oni 

napravili te što je napisano u istima ili samo svake godine prepisuju isto ili je to stvarno ono 

što su napravili? Ako planiramo neki iznos za udruge zašto se toga i ne držimo? Pod stavkom 

energetski i komunikacijski vodovi smo planirali 50.000,00 kuna a u izmjenama je 0,00 kuna 

što znači da nismo postavili niti jednu novu javnu rasvjetu a sportskim klubovima i udrugama 

je podijeljeno onoliko koliko su tražili i oni su se već jednostavno navikli da će dobiti 

financijska sredstva. Također se postavlja pitanje da li se mi slažemo s njihovim izvještajem, 

da li taj izvještaj nije samo da oni zadovolje formu? Druge godine opet će se raditi Izmjene 

proračuna zbog udruga. Kaže kako nije protiv udruga i sportskih klubova jer sam sama bila 

sportaš ali bilo bi dobro da sami pokrenu neku inicijativu i zarade si financijska sredstva. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kada se priprema proračun udruge su dužne 

dostaviti svoje financijske planove te se po tome planira iznos za pojedinu udrugu a početkom 

godine nakon održane skupštine udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće iz čega je 

točno vidljivo kamo su utrošena novčana sredstva. Ako udruga ne dostavi financijsko izvješće 

onda joj se ne isplaćuje dotacija iz općinskog proračuna. Na Internet stranicama općine pod 

datotekom udruge se nalaze provedene aktivnosti udruga Općine Sveti Juraj na Bregu, to je 

skraćeni izvještaj o radu udruga i sve je prikazano a što se tiče izvještaja isti ste dobili na 

početku godine za 2013 godinu a dobili budete i za 2014. godinu kada završe skupštine i 

dostave nam financijska izvješća. 

Udruge nisu dobile onoliko sredstva koliko su htjele već onoliko koliko im je bilo odobreno. 

Napominjem da smo imali veći trošak za 2.000.000,00 kuna za dogradnju škole pa zato neke 

stvari nisu napravljene. Za 2015. godinu se trebao koristiti Zakon o udrugama ali se još uvijek 

nije u primjeni. Kada bude zakon u primjeni planirati će se određena sredstva za kulturu i za 

sport u proračunu a udruge će se morati javiti na raspisani natječaj i napisati programe dok će 

povjerenstvo dati prijedlog koliko će se kome sredstva dodijeliti. Sredstva će se odobravati 

prema kvaliteti dostavljenog programa. Nakon rasprave donijeta je: 

Odluka sa 11 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 2 glasa „suzdržana“ o prihvaćanju I. 

izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, iste će se 

objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

U 2014. GODINI 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik -  Programom javnih potreba u sportu na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. godini utvrđeni su interesi i smjernice za 

razvitak sporta koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, kada su te 

javne potrebe u interesu Općine Sveti Juraj na Bregu. Planom Programa javnih potreba u 

sportu bilo je predviđeno 145.000,00 kuna isti je uvećan za 27.100,00 kuna te ukupno iznosi 

172.100,00 kuna. Nakon kratke rasprave donijeta je 
 



 

 

ODLUKA: s 11 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Izmjena i 

dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 

2014. godinu, iste će se 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 2014. GODINI 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – 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 koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj 

na Bregu kada su te javne potrebe u interesu Općine Sveti Juraj na Bregu. Za kulturno 

umjetnička društva planirano je 46.000,00 kuna, povećanje je za 11.260,00 kuna što ukupno 

iznosi 52.260,00 kuna. Ostale udruge sa 83.000,00 kuna povećanje je za 25.700,00 kuna što 

ukupno iznosi 108.700,00 kuna. Nakon kratke rasprave donijeta je 

ODLUKA: s 11 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Izmjena i 

dopuna Programa javnih potreba u kulturi na  području Općine Sveti Juraj na Bregu za 

2014. godinu, isti će se objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“.   

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu predviđa 

se sljedeća gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture: sportska dvorana i dogradnja 

osnovne škole, zgrada vrtića, sportske dvorane i  rekreacijski objekti, ceste i pješačko-

biciklistička staza, izgradnja sustava odvodnje – kanalizacija, turistička infrastruktura, 

izgradnja javne rasvjete, autobusna stajališta i nadstrešnice, adaptacija domova kulture, 

namještaj i oprema te izgradnja poduzetničke zone. Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, planirano 

je bilo 6.650.000,00 kuna i smanjeno za 4.700,00 kuna što ukupno iznosi 6.654.700,00 kuna  

te je na temelju navedenoga sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu. 

Nakon  kratke rasprave donijeta  je 

ODLUKA: s 11 glasova „za“  i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Izmjena i 

dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, isti će se objaviti u  „Službenom glasniku 

Međimurske Županije“.   

 

 

 



 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE  U 2014. GODINI NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu određuje se: 

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

površina te održavanje javnih površina, 2. Održavanje nerazvrstanih cesta,  3. Javna rasvjeta i  

4. Održavanje groblja i mrtvačnice. Financirati će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda 

od korištenja javnih površina, naknada za održavanje groblja, prihoda od zakupa i ostalih 

prihoda proračuna. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2014. godinu je izvršen, odnosno sa planiranih 440.000,00 kuna uvećan je 

za 107.000,00 kuna što ukupno iznosi 547.000,00 kuna te je sastavljen Prijedlog Izmjena i 

dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2014. godinu. Nakon kratke rasprave donijeta je 

ODLUKA: s 11 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Izmjena i 

dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području 

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

Županije“.   

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Socijalni program Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2014. godinu je 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: 

OPIS PLAN ZA 2014. IZMJENE I DOPUNE 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

- ogrjev 

40.000,00 27.000,00 

Jednokratna novčana potpora za 

novorođeno dijete 

50,000,00 60.000,00 

Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ 47.000,00 30.000,00 

Stipendiranje učenika i studenata 175.000,00 181.000,00 

Sufinanciranje troškova prehrane 20.000,00 21.000,00 

Jednokratne novčane pomoći 60.000,00 300.0000,00 

Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica 900.000,00 1.000.000,00 

 

Socijalnim programom su utvrđeni i oblici socijalne pomoći, kriteriji za ostvarivanje 

pojedinih oblika socijalne pomoći i opće odredbe. Izmjenama i dopunama Socijalnog 



 

 

programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu izdvojeno je 1.619.000,00 kuna za 

navedene pomoći. Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog 

programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu te je nakon kratke rasprave donijeta   

 

ODLUKA: s 13 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ prihvaćen je prijedlog Izmjena i 

dopuna Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, isti će se 

objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“.   

 

TOČKA 10. 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU, 

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 

RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – planirani su prihodi od poreza u iznosu od 

3.884.000,00 kuna, porez na kuće za odmor 150.000,00 kuna, porez na promet nekretninama 

114.000,00 kuna, porez na potrošnju bezalkoholnih pića 60.000,00 kuna, porez na tvrtku 

60.000,00 kuna. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 250.000,00 kuna, kapitalne pomoći 

iz ŽUC-a 100.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 200.000,00 kuna, 

kapitalne pomoći iz državnog proračuna 2.748.000,00 kuna, prihodi od trgovačkih društava u 

javnom sektoru 50.000,00 kuna i tako je redom obrazlagao stavke prihoda i rashoda 

planiranih za Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu.  U Projekcijama se 

uvećao plan za nekih desetak posto, što je više manje radi forme nego što se realno može 

planirati. 

   

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  

 

 Opis Plan 2015.        Projekcija 

 2016 

Projekcija  

2017 

6 Prihodi poslovanja                                         8.918.500,00 9.300.000,00 9.800.000,00 

7 Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine          

266.000,00 100.000,00 100.000,00 

3 Rashodi poslovanja 4.614.500,00 4.770.000,00 4.970.000,00 

4 Rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine 

7.270.000,00 4.330.000,00 4.330.000,00 

 višak/manjak ((6+7)-(3+4)) -2.700.000,00 300.000,00 600.000,00 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA  

 

 Opis Plan 2015.        Projekcija 

 2016 

Projekcija  

2017 

8 Primici od financijske 

imovine i zaduživanja 

3.000.000,00 0,00 0,00 



 

 

5 Izdaci za financijsku 

imovinu i otplate zajmova    

300.000,00 300.000,00 600.000,00 

 Neto financiranje (8-5) 2.700.000,00 - 300.000,00 - 600.000,00 

 Ukupno prihodi i primici 12.184.500,00 9.400.000,00 9.900.000,00 

 Ukupno rashodi i izdaci 12.184.500,00 9.400.000,00 9.900.000,00 

 Višak/Manjak + Neto 

financiranje 

0,00   0,00   0,00   

 

Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. 

godinu su sastavljeni i daju se Općinskom vijeću na razmatranje. Plan razvojnih programa 

Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2015. – 2017. godine sastavni je dio Proračuna 

Općine Sveti Juraj na Bregu. Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, 

donijeta je    

ODLUKA:  s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je prijedlog Proračuna 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu i Projekcije proračuna za 2016. i 2017. 

godinu Općine sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih programa Općine Sveti Juraj na 

Bregu za razdoblje od 2015. – 2017. godine, isti će se objaviti u „Službenom glasniku 

Međimurske Županije“.   

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

 OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

ZA 2015. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2015. godinu, kojom se utvrđuje način izvršavanja, odnosno upravljanje 

prihodima i primicima, te rashodima i izdacima i propisivanje prava i obveza 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 i 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 ovlašten 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.  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 2015. godinu i donijeta je    

ODLUKA:  s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je prijedlog Odluke o                       

izvršavanju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, isti će se objaviti u 

„Službenom glasniku Međimurske Županije“.      

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

ZA 2015. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Socijalni program Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2015. 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 2015. godinu utvrđuju 

se prema prioritetima:   

Rb. OPIS IZNOS 

01. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - ogrjev            30.000,00 kuna 

02. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete            60.000,00 kuna 

03. Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole       30.000,00 kuna 

04. Stipendiranje učenika i studenata                                      190.000,00 kuna 

05. Sufinanciranje troškova prehrane 23.000,00 kuna 

06. Jednokratne novčane pomoći          60.000,00 kuna 

07. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica 1.000.000,00 kuna 

       

Sredstva za realizaciju Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu u 

ukupnom iznosu od 1.393.000,00 kuna, osigurat će se u Proračunu Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2015. 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 kratke rasprave donijeta je    

ODLUKA: s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“, prihvaćen je prijedlog Socijalnog                      

Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, isti će se objaviti u                     

„Službenom glasniku Međimurske Županije“.   

 

 

 

 

 



 

 

TOČKA 13. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU 

 OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2015. GODINI 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program javnih potreba u sportu na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godinu financirati će se iz Proračuna Općine Sveti Juraj 

na Bregu za 2015. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu iznose 164.000,00 kn, a 

bit će raspoređena na 11 različitih sportskih društava i ostalo a prema kriterijima koje je 

predložilo Povjerenstvo za društvene djelatnosti. Programom javnih potreba u sportu na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini, utvrđuju se interesi i smjernice za 

razvitak sporta. Javne potrebe u sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu ostvarivati će 

se: - djelovanjem sportskih udruga te pomaganjem i promicanjem sportskih aktivnosti na 

čijim će se sportskim priredbama i akcijama pridonijeti razvitku i promicanju sporta - 

aktivnostima sportskih udruga povodom državnih, županijskih a posebno praznika Dana 

Općine. Na području Općine Sveti Juraj na Bregu egzistiraju slijedeći sportovi: - nogomet, 

stolni tenis, streljaštvo, šah i drugi športovi. Tijekom 2015. godine planiraju se oblasti sporta 

slijedeći poslovi i aktivnosti:  - financirati postojeće sportske udruge sukladno planiranim 

sredstvima i utvrđenim kriterijima, - poduzimati radnje radi promicanja sporta, poglavito kod 

djece i mladeži,  - raditi na omasovljenju u oblasti sporta i na podizanju njegove kvalitete te 

razvijati moralne vrijednosti kod sportaša. Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Programa 

javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini te je nakon 

kratke rasprave donijeta: 

ODLUKA: s 12 glasova „za“ i 2  glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Programa 

javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini,                   

isti će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“.   

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2015. GODINI 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini financirati će se iz Proračuna Općine Sveti Juraj 

na Bregu za 2015. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu iznose 147.000,00 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 2015. 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 te akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti 

razvitku i promicanju kulturnog života. Tijekom 2015. godine planiraju se iz oblasti kulture 

slijedeće aktivnosti: obilježavanje proštenja – Valentinovo, Jurjevo, Duhovi te Ime Marijino, 

obilježavanje Dana Općine, Dani Frkanovca, Dan Malog Mihaljevca, obilježavanje Dana 

škole, obilježavanje fašnika u Zasadbregu, obilježavanje Božićnog koncerta, „Pozdrav jeseni“ 

i „Ususret Božiću“ te ostale manifestacije. Općinsko vijeće razmotrilo je prijedlog Programa 

javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini te je donijeta   



 

 

ODLUKA: s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog                     

Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu  u 2015. 

godini, isti će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 15. 

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program održavanja komunalne infrastrukture 

u 2015. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu kojim se određuje: 1. održavanje 

nerazvrstanih  cesta i poljskih  putova: 150.000,00 kuna,  2. Zimska  služba: 50.000,00 kuna,    

3. Javna rasvjeta: 65.000,00 kuna,  4. Održavanje groblja i mrtvačnice: 100.000,00 kuna,                            

Ukupno: 365.000,00 kuna. Financirati će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od 

korištenja javnih površina, naknada za održavanje groblja, prihoda od zakupa i ostalih prihoda 

proračuna. Ovaj Program tijekom godine podliježe promjenama od strane Općinskog vijeća.  

Općinsko vijeće je isti razmotrilo i donijeta je   

ODLUKA: s 12 glasova „za“ i  2 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog                      

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području                     

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

Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKTA I UREĐAJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. 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 2015. godini predviđena je gradnja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture: 

Br. OPIS IZNOS 

01. Športska školska dvorana i dogradnja osnovne škole                             600.000,00 kuna 

02. Reciklažno dvorište                                                                                 200.000,00 kuna 

03. Zgrada vrtića – Dom mladeži Lopatinec 500.000,00 kuna 

04. Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica                                         150.000,00 kuna 

05. Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg                                          150.000,00 kuna 

06. Ceste i pješačko-biciklistička staza                                                         400.000,00 kuna   

07. Izgradnja sustava odvodnje – kanalizacija                                           3.500.000,00 kuna 

08. Turistička infrastruktura                                                                            50.000,00 kuna 

09. Energetski i komunikacijski  vodovi                                                       100.000,00 kuna 

10. Autobusna stajališta i nadstrešnice                                                            50.000,00 kuna 

11. Adaptacija domova kulture, namještaj i oprema                                     400.000,00 kuna 

12. Izgradnja poduzetničke zone                                                                   200.000,00 kuna 

13. Izgradnja stambene zone Brezje                                                             200.000,00 kuna 

 UKUPNO 6.500.000,00 kuna 



 

 

 

Ovaj Program tijekom godine podliježe promjenama od strane Općinskog vijeća. Općinsko 

vijeće je isti razmotrilo i donijeta je 

ODLUKA: s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog                     

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području                     

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, isti će se objaviti u „Službenom                     

glasniku Međimurske Županije“.   

 

TOČKA 17. 

PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

U 2014. GODINI ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – potrebno je napraviti Analizu stanja sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. godini. Stožer za zaštitu 

i spašavanje Općine Sveti Juraj na Bregu imenovan je Odlukom Općinskog vijeća Općine 

Sveti Juraj na Bregu na 02. sjednici 09. srpnja 2013. 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 na 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“, 

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 2014. godini u Općini Sveti Juraj na Bregu, isti će se objaviti                       

u „Službenom glasniku Međimurske Županije“.   

 

TOČKA 18. 

PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 ZA 2015. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – o stanju zaštite i spašavanja raspravljao je 

Stožer zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na Bregu na svojoj sjednici održanoj 10. 

prosinca 2014. godine te donio Analizu stanja zaštite i spašavanja u Općini Sveti Juraj na 

Bregu za 2014. godinu i predložio donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu i to u 13. 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. Potrebno je imenovati 

povjerenike Civilne zaštite po naseljima Općine Sveti Juraj na Bregu (predlaže se da to budu 

predsjednici Mjesnih odbora). Za novoosnovanu postrojbu CZ nabaviti potrebnu opremu za 

zaštitu i spašavanje. Kod nabave opreme voditi brigu da se nabavi najnužnija oprema koju će 

koristiti pripadnici DVD-a. Opremu i sredstva CZ treba dati na korištenje DVD-ima a ista će 

se voditi na posebnim listama kao oprema postrojbe CZ. Za provedbu svih smjernica 

neophodno je u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu osigurati potrebna 



 

 

financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna. Nakon razmatranja Općinskog vijeća 

donijeta je  

ODLUKA: s 13 glasova „za“ i 1  glas „suzdržan“ prihvaćen je prijedlog Smjernica za  

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2015. godinu, isti će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 19. 

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović – općinski načelnik - ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta 

mladih kao savjetodavno tijelo Općine Sveti Juraj na Bregu u cilju aktivnog uključivanja 

mladih u javni život Općine Sveti Juraj na Bregu te radi promicanja i zagovaranja prava, 

potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih ima pet članova uključujući 

predsjednika i njegovog zamjenika. Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta 

mladih javnim pozivom. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge koje su 

sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, 

učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih 

organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Članovi savjeta mladih 

mogu biti mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju 

od navršenih petnaest (15) do trideset (30) godina života s prebivalištem na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja 

kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana 

Savjeta mladih. Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih i njihove zamjenika javnim 

glasovanjem na prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća nakon objave liste kandidata. U 

Savjet mladih izabrano je 5 kandidata s najviše dobivenih glasova. U slučaju da 2 ili više 

kandidata za člana Savjeta mladih ima jednak broj glasova, izbor među tim kandidatima se 

ponavlja na istoj sjednici. U pripremi i postupku glasovanja predsjedniku Općinskog vijeća 

pomaže Povjerenstvo za izbor i imenovanja. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju 

se na tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta 

mladih. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana Savjeta 

mladih. Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu može razriješiti člana Savjeta mladih i 

prije isteka mandata sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o savjetima mladih. Savjet mladih 

raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih ali i o pitanjima iz djelokruga rada 

Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade; predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke, 

programa i drugih akata; predlaže raspravu i način rješavanja pojedinih pitanja a sve od 

značaja za unapređenje položaja mladih na području Općine Sveti Juraj na Bregu; sudjeluje u 

izradi i praćenju provedbe programa djelovanja, predlaže mjere za njegovo ostvarivanje i 

provedbu; izrađuje izvješće nadležnim tijelima o problemima mladih; skrbi o informiranosti 

mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih; potiče suradnju Savjeta 

mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s 

odgovarajućim tijelima drugih zemalja; predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi 

ostvarivanja programa rada Savjeta mladih; po potrebi poziva predstavnike Općine na 

sjednice Savjeta mladih te obavlja i druge poslove od interesa za mlade određene zakonom. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća donijeta je  

ODLUKA: s 13 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ prihvaćen je prijedlog Odluke o 

osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu, isti će se objaviti u „Službenom 

glasniku Međimurske Županije“. 

 



 

 

TOČKA 20. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA  

POVJERENSTVA ZA DODJELU ZAKUPA 

 

Antun Guterman, vijećnik – za izbor člana Povjerenstva za dodjelu zakupa (na 

poljoprivrednom zemljištu) Općine Sveti Juraj na Bregu predlaže se: Božidar Balog.  

Predlagatelji su: Vesna Krnjak, Danica Begović, Stjepan Perko, Milan Zanjko, Miroslav 

Lisjak, Stjepan Tomašić, Antun Guterman, Marijan Rodinger, Dragica Vugrinec, Anđelko 

Kovačić i  Dragutin Ladić. 

Nakon razmatranja prijedloga vijećnici su donijeli    

ODLUKU: Sa 13 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ prihvaćen je prijedlog Odluke o 

izboru člana Povjerenstva za dodjelu zakupa, ista će se objaviti u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“. 

 

TOČKA 21. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA DAROVANJE 

NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu daruje nekretninu 

upisanu u z.k.uložak br. 836, k.o. MALI MIHALJEVEC, čest. br. 19/A/2/1 voćnjak 

Hruškovec površine 372 čhv. Nekretnina se daruje Župi Sveti Juraj na Bregu za izgradnju 

vjerskog objekta – kapele u Malom Mihaljevcu. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 

sastaviti prijedlog Ugovora o darovanju između Općine Sveti Juraj na Bregu i Župe Sveti 

Juraj na Bregu. Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje navedenog Ugovora. Nakon 

razmatranja Općinskog vijeća donijeta je  

ODLUKA: s 11 glasova „za“ i 3  glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Odluke o 

davanju suglasnosti za darovanje nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu i 

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

 

TOČKA 22. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na 08. sjednici održanoj 03. srpnja 2014. godine 

Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu donijelo je Odluku o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika Općine Sveti Juraj na Bregu. Prilikom nadzora zakonitosti 

koji provodi Ured državne uprave u Međimurskoj županiji utvrđeno je da su određeni  

koeficijenti za obračun plaće za radna mjesta službenika: referent, referent – administrativni 

tajnik i referent – komunalni redar te radna mjesta namještenika: pomoćni radnik – komunalni 

radnik i spremač a ne i za radno mjesto pročelnika i referenta – računovodstveni referent. 

Stoga je potrebno utvrditi koeficijente za sva radna mjesta sistematizirana temeljem 

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Određuju se koeficijenti za obračun plaće za rad:  

R.Br. RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

01. Radna mjesta službenika  



 

 

01-1. Pročelnik 2,00 

01-2. Referent – upravni referent 1,60 

01-3. Referent – administrativni tajnik 1,50 

01-4. Referent – računovodstveni referent 1,50 

01-5. Referent – komunalni redar 1,37 

02. Radna mjesta namještenika  

02-1. Pomoćni radnik – komunalni radnik 1,03 

02-2. Spremač 1,00 

 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća donijeta je  

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

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Sveti Juraj na Bregu 

isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

Dovršeno u 20:50. 

 

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                                      Općinskog vijeća 

                                                                                                     Marijan Rodinger 

 


