
                            
 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

       MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

                           OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:023-06/15-01/01 

URBROJ:2109/16-03-15-1 

Pleškovec, 05. ožujka 2015. 

  

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

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

 

sazivam 

 

12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

za ponedjeljak 16. ožujka 2015. godine u 18:00 sati 

 

 

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

Za sjednicu predlažem sljedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

 

1.  Utvrđivanje kvoruma, 

 

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

 

3. Usvajanje zapisnika sa 10. 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 

 

4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2014. godinu i Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 



5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja – viška prihoda Općine Sveti 

Juraj na Bregu iz 2014. godine, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. godini, 

- Izvješće o izvršenju 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 

 

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. godini, 

- Izvješće o izvršenju 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 

 

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 

2014. godinu, 

- Izvješće o izvršenju 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 

 

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu, 

- Izvješće o izvršenju 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 

 

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog Programa Općine 

Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, 

Izvješće o izvršenju 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 

 

11. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za kredit za financiranje Sustava odvodnje  

i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec (za udio Općine Sveti Juraj 

na Bregu) i prijedlog Jamstva 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka u Općinskom vijeću 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 

 

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine 

Sveti Juraj na Bregu za  razdoblje od 01.07.2014. do 31.12.2014. godine, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

14. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara u 2014. godini za Općinu Sveti  Juraj 

na Bregu, 

- predlagatelj je zamjenik načelnika 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 

zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih Izvješća dobrovoljnih 

vatrogasnih društva s područja Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, 

- predlagatelj je zamjenik načelnika 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 

zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

16. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 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 obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem pisanog ugovora 

o povjeravanju komunalnih poslova, 



- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

18. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima 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 članova Povjerenstva za javna priznanja 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 predsjednika i člana Povjerenstva za turizam Općine 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 Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće za rad 

načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

22. Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja obveze komunalnog doprinosa, 

- 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. i 22.  

Dnevnog reda i svim materijalima pripremljenim za sjednicu; prethodnu raspravu proveli su 

načelnik, zamjenik načelnika i povjerenstva. 

 

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

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

e-mail: nacelnik@svetijurajnabregu.hr 

 

S osobitim poštovanjem,  

 

                                                                                                                         PREDSJEDNIK 

                                                                                                                        Općinskog vijeća 

                                                                                                                       Marijan Rodinger                                                                                                                   


