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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/15-01/01 

URBROJ: 2109/16-03-15-02 

Pleškovec, 16. ožujka 2015. 

 

ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u utorak 16. ožujka 2015. godine u 18:00 sati 

 

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

pozivom  KLASA: 023-06/15-01/01, URBROJ: 2109/16-03-15-1 od 5. ožujka 2015. godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILII SLIJEDEĆI VIJEĆNICI: 

Marijan Rodinger, predsjednik, Anđelko Kovačić, potpredsjednik, Milan Zanjko, 

potpredsjednik, Božidar Balog, Danica Begović, Antun Guterman, Vesna Krnjak, 

Radovan Kutnjak, Dragutin Ladić, Miroslav Lisjak, bacc.admin.publ., Željko Medved, 

Stjepan Perko, Stjepan Tomašić, Miroslav Turk, dipl.uč. i Dragica Vugrinec, ing.građ. 

 

SJEDNICI NISU NAZOĆILI: - 

 

 

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 i Aleksandra Ličanin 

i Vlasta Vugrinec, predstavnik javnih medija. 

 

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

sjednicu te predložio dnevni red iz saziva. 

 

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 
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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 
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- 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 
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- 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. 

 

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 

 

Danica Begović, vijećnica – za kad je planirano asfaltiranje ceste prema NK Veneri koja je u 

dosta lošem stanju. Automobili se već voze po privatnim parcelama, odnosno da li je uopće u 

planu da se ista sanira. Što se može učiniti na klizištu kod Meglića jer ima saznanja da se 

oborinske vode kod škole puštaju prema dolje te se pojavilo klizište i pomaklo ogradu? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kad se bude vršila ostala sanacija, tada će se i tu 

ponovno nabiti teren i asfaltirati.  

Klizište kod Meglića, uistinu je došlo do klizanja terena na što je pozvan profesor Soldo koji je 

napravio elaborat. Veći je dio vode usmjeren u drugom smjeru prema šumi a ovaj dio koji je 

vezan s lijeve strane zgrade škole stvarno je pušten u polje te se složio da će se to trebati 

drugačije riješiti ali to ne znači da je to jedino krivo za pojavljeno klizište, jer je ono puno šire, 

ide do sto pedeset metara u širinu. To će se vjerojatno rješavati drenovima a ostala odvodnja bi 

se trebala spojiti u nekakav šaht i postojeću odvodnju, da se više ne pušta slobodno na teren. 

Istina je da se kod Meglića pomaknula ograda ali je to puno manji problem kao na drugim 

klizištima koja su se pojavila. Pokušava se nešto dogovoriti sa profesorom Soldom, nešto sa 

županijom u nadi da će se pronaći neko rješenje. 

 

Anđelko Kovačić, vijećnik – klizišta su se pojavila i u Zasadbregu koja su popratili javni 

mediji odnosno svi su mogli pročitati o kakvom se klizištu piše. Stanje je alarmanto i 

jednostavno se više ne može gledati. Poznato mu je da su mnogi stručni ljudi došli pogledati 

kao i načelnik, gosp. Moharić Jeronim i profesor Soldo. Zanimalo ga je da li se može po 

nekakvom hitnom postupku pristupiti sanaciji jer su u pitanju kuće u kojima žive ljudi. Od 

četvrtka do subote su se dogodile znatne promjene odnosno s male rupe postaje sve veća rupa 

što je vrlo zabrinjavajuće k tome se još pojavila i voda za koju se ne zna otkud dolazi. To je 

cijeli desni dio tzv. ulice Fadan. Da li se može očekivati od Međimurske županije 

sufinanciranje sanacije?   

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – već se prošle godine primjećivalo da dolje u 

najnižem dijelu ulice sjeda teren, u blizini kuće koju posjeduje Općina Sveti Juraj na Bregu. 

Teren je počeo kliziti već negdje u jedanaestom mjesecu prošle godine. Klizište je u širini od 

cca četiristo metara. U proljeće prošle godine je bila stepenica od pola metra a sada je cca 3 

metra.  
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Pokušati će se prokopati nekakvi kanali kako bi se voda ispustila da dodatno ne opterećuje i 

gura zemlju. Profesor Soldo će doći pogledati i dati smjernice što učiniti što ne znači da će se 

izvršiti sanacija jer se zasad samo može intervenirati na način da se proba zaustaviti daljnje 

klizanje. Razgovarao je sa zamjenikom župana koji je rekao da su se tri župana sjeverne 

Hrvatske dogovarala da su pronašla interventna sredstva u iznosu od tri milijuna kuna i sad se 

treba vidjeti da li je moguće od toga što dobiti ili. Zapravo bi trebalo postaviti pilote jer bi kuća 

mogla stradati odnosno završiti u grabi u toku mjesec dana.   

 

Željko Medved, vijećnik – zainteresirani investitor za Gospodarsku zonu u Brezju raspitivao 

se koliko iznosi komunalni doprinos po m
3
 ako bi odlučio graditi u istoj? Da li se dao zahtjev 

Elektri koji je predložen od strane Mjesnog odbora Frkanovec. Što se tiče Društvenog doma u 

subotu je počelo trganje pločica dolje, a još ni nije napravljeno, kao keramičar je rekao da nije 

kriv da su krivi drugi. Smatra da se ne bi smjelo ni ulaziti u dom dok traju radovi. Ujedno se 

vozilo i preko igrališta koje je ostalo oštećeno i da li će se ono moći koristiti ove godine.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Gospodarskoj zoni u Brezju komunalni 

doprinos iznosi 15,00 kuna po m
3
, odnosno ovisi o namjeni zgrade. Društveni dom u 

Frkanovcu - u zapisniku je bilo napisano da će do 1. ožujka 2015. godine popraviti ono što nije 

bilo napravljeno ali nisu napravili i bilo im je rečeno da će se aktivirati garancija ili će se 

pronaći novi izvođač koji će popraviti što treba na njihovu štetu. Nakon toga su se ipak pojavili 

i počeli popravljati i misli da bi radovi trebali završiti u roku od nekih petnaest dana.  

Zahtjev prema HEP-u je poslan.   

 

Milan Zanjko, vijećnik – postoji Povjerenstvo za elementarne nepogode, da li je povjerenstvu 

prijavljena elementarna nepogoda jer bi trebalo županijskom povjerenstvu poslati prijavu na 

uviđaj i dalje proslijediti resornom ministarstvu, budući da općina nema ta sredstva za sanaciju 

navedenih klizišta. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Međimurska županija je tražila popis svih 

klizišta što je i napravljeno i procjena isto tako i sve zajedno je poslano u županiju. Županija je 

sve proslijedila prema resornom ministarstvu. Sve što bude potrebno to će im se poslati. 

 

Božidar Balog, vijećnik -  pošto se kategorija ceste Čakovec-Štrigova promijenila, odnosno 

postala državna cesta a biciklistička staza postoji sve do Caffe bara Amadeus u Dragoslavcu.   

Može li se dogovoriti sa gosp. Markovićem iz Hrvatskih cesta izgradnju preostalog dijela 

biciklističke staze na području Općine Sveti Juraj na Bregu s obzirom da sve državne ceste istu 

moraju napraviti. Cesta vodi prema granici i dosta je prometna. Imaju li to u planu? Ako bi se 

ista radila da se usput naprave i dva autobusna stajališta. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – državna cesta sama po sebi je definirana da mora 

imati pješačko-biciklističku stazu. Plan postoji, rekonstrukcija postojeće i u tom planu će se 

vidjeti što će njime biti sve obuhvaćeno. Gosp. Marković je rekao da će dio troškova morati 

preuzeti Općina Sveti Juraj na Bregu. Kako smo sufinancirali sa ŽUC-om tako i sad s 

Hrvatskim cestama u kojem omjeru to će se vidjeti. Što se tiče autobusnih ugibališta prvo treba 

zadovoljiti zakonske norme i vidjeti gdje ih se može postaviti.   

 

Dragica Vugrinec, vijećnica – odvodnja u Pleškovcu kod Ambruša se rješava već dvije 

godine. Zašto se ne ubrza izdavanje rješenja i uplatnica kod nelegalno nezakonito izgrađenih 

zgrada na području naše općine, jer smatra da bi to trebao biti prioritet u općini? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – odvodnja kod Ambruša, prvo će se riješiti što je 

nerazvrstana cesta a sama odvodnja, prijedlog je bio da se napravi otvoreni kanal ili 

zacjevljenje i nije se odlučilo što bi bilo bolje napraviti.  

Što se tiče izdavanja rješenja za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i uplatnica nijedan 

predmet se ne zadržava u općini duže od tjedan dana, sigurno da je neko duže čekao ne vjeruje. 
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Pokazao je vijećnicima da nije riješeno par predmeta koji nisu stariji od tjedan dana odnosno 

predmeti koji su primljeni 11. ožujka 2015. godine (prije par dana) i nadalje  do danas još nisu 

riješeni a biti će riješeni u propisanom zakonskom roku od 8 dana.  

 

Vesna Krnjak, vijećnica – dječje igralište u Okruglom Vrhu i igrala nisu popravljena niti su 

obojana. Djeca su počela izlaziti na igralište i postoji opasnost da se nešto ne dogodi. Otkad su 

igrala postavljena od tada se ništa nije mijenjalo niti popravljalo. K tome je još na igralište 

dopremljen kontejner za staklo čemu nije mjesto na igralištu. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prošle godine čekali su se radnici preko 

zapošljavanje u javnom radu ali nisu bili odobreni te se nije pristupilo popravku igrala. 

Zamišljeno da će se to na taj način riješiti.  

Kroz par dana raspisati će se natječaj za zapošljavanje u javnom radu te će se zaposliti desetak 

radnika i poslati ih da poprave i oboje igrala.  Evo danas je koncesionar praznio kontejnere sa 

staklom, da je bilo prije javljeno prije bi ih dali izmjestiti. 

 

Stjepan Perko, vijećnik –  po treći put postavlja pitanje kad će doći na dnevni red Izmjene i 

dopune Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu jer je bilo obećano da će doći u 12 

mjesecu 2014. godine, zatim u 3 mjesecu 2015. godine i ne zna se dali će biti u lipnju 2015. 

godine. Isto tako je i sa igralištem u Lopatincu i da ne bi čekali javne radove nego da se zaduži 

netko tko može održavati igrališta u vrijeme kad nema javnih radova. Treba i povaljati igrališta 

jer su ona neravna. Na igralište u Lopatincu dolazi tridesetak djece te ih je potrebno stalno 

održavati.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u petak je dostavljeno od Urbie četiri kompleta 

pisana i devetnaest na DVD mediju. Na četiri ministarstva ide u pisanom obliku kao konačni 

prijedlog i devetnaest javnih ustanova koje su vezane za očitovanje. Prvo se čekalo na 

očitovanje na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu isto 

tako će se sad opet čekati na očitovanja na konačnu verziju Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Općine Sveti Juraj na Bregu. Nažalost to tako dugo traje, ali se ipak nada će se do Jurjeva 

riješiti.  

Dogovoreno je da će se igrališta povaljati a isto tako će se vršiti popravci igrala na igralištima i 

ponajprije uz vrtiće te ostala.  

 

         TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

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

ODLUKA: Jednoglasno sa 15 glasova „za“, prihvaćen je zapisnik sa 10. sjednice 

                    Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

TOČKA 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  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bitno se nije ništa promijenilo u odnosu na 

planirano, zapravo je to ponavljanje rebalansa te samim time nema se što puno pojašnjavati. 

Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu planiran je bio u iznosu od 

11.867.000,00 kuna.  
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Prihodi Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 

11.804.700,98  kuna i višak prihoda iz prethodnih godina 1.019.562,97 kuna. Ukupni  rashodi  

izvršeni  na  teret  Proračuna  u  izvještajnom  razdoblju iznosili su 11.781.360,25 kuna. 

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i  primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak 

prihoda. 

                         Ostvareni prihodi i primici                        10.785.138,01 kn 

   Višak prihoda iz prethodnih godina            1.019.562,97 kn 

                         Sveukupni prihodi i primici                      11.804.700,98 kn 

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

                         Višak/Manjak  + neto financiranje                   23.340,73 kn 

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2014. godine iznosilo je 812.393,21 

kuna, a na dan 31.12.2014. godine 14.267,22 kuna. 

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

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

Otplata glavnice izvršena je u iznosu od 516.973,36 kuna. 

Općina Sveti Juraj na Bregu nije davala zajmove u 2014. godini. 

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2014. godine iznose 1.175.779,73 kuna, a odnose se 

na: 
OPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZNOS U 

KUNAMA 

potraživanje za porez 417.233,67 

potraživanje  za dane koncesije   12.642,54 

potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine                       89.315,26 

potraživanje za komunalni doprinos                                       72.782,55 

potraživanje za komunalnu naknadu fizičke osobe                  303.351,31 

potraživanje za komunalnu naknadu pravne osobe                  176.023,68 

potraživanje za grobnu naknadu      60.694,45 

naknada za nezakonitu gradnju      43.736,26 

UKUPNO 1.175.779,73 

 

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi 2.897.744,60 

kuna, a odnosi se na: 

 
OPIS NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH 

OBVEZA 

IZNOS U 

KUNAMA 

primljeni zajam za  dogradnju osnovne škole                            2.483.026,64 

obveze prema dobavljačima                                                            414.717.96 

                                                                    UKUPNO 2.897.744,60 

 

Posebni dio godišnjeg izvještaja Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2014. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i  nositeljima sredstava 

po osobnim i posebnim namjenama. U raspravi je sudjelovao Željko Medved, vijećnik. 

Po istome nije bilo nikakvih primjedbi.  

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 14 glasova  ”za„; 1 „suzdržan“  prihvaćen je 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, te će isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
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TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA 

– VIŠKA PRIHODA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja - viška 

prihoda Općine Sveti Juraj na Bregu utvrđuje se višak prihoda poslovanja Općine Sveti Juraj na 

Bregu na dan 31. prosinca 2014. godine u iznosu od 23.340,73 kuna. Višak prihoda 

raspodjeljuje za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i to za: dogradnju Osnovne škole 

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

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova  ”za„ prihvaćen je prijedlog Odluke o raspodjeli 

                    rezultata poslovanja – viška prihoda Općine Sveti Juraj na Bregu iz 2014. 

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

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆE  

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  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. 

godini - Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine  Sveti Juraj 

na Bregu u 2014. godini.  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine  Sveti Juraj na Bregu 

u 2014. godini sadrži: 
R.b. Konto  PLAN 2014. IZVRŠENJE 

2014. 

01. 381151 NK „Hajduk“ Brezje 16.000,00 16.000,00 

02. 381152 NK „Mali Mihaljevec“ 

Mali Mihaljevec 

20.000,00 20.000,00 

03. 381153 NK „Venera “ Sveti Juraj 

na Bregu 

24.000,00 24.000,00 

04. 381154 NK „Zasadbreg 77“  21.500,00 21.542,50 

05. 381155 NK Vučetinec  16.000,00 16.000,00 

06. 381156 Stolno teniski klub 

„Lopatinec“ 

8.000,00 8.000,00 

07. 381157 Stolnoteniski klub 

„Zasadbreg“ 

4.000,00 4.000,00 

08. 381158 Streljački klub „Zelenbor“ 

Brezje 

25.800,00 25.770,00 

09. 381159 Šahovski klub „Goran“ 

Lopatinec 

10.000,00 10.000,00 

10. 381160 Udruga sportske rekreacije 

„Sport za sve“ Sveti Juraj 

na Bregu 

17.000,00 17.000,00 

11. 381161 Ostale donacije 9.800,00 9.750,00 

  UKUPNO 172.100,00 172.062,50 



9 
 

Izvršenje programa je uglavnom isto kao što je bilo i planirano.  

Dragica Vugrinec, vijećnica - program usvajamo svake godine a dodatno se isplaćuju sredstva 

za održavanje manifestacija koja nisu prikazana u izvršenju odnosno nema povećanja stavki. 

Anđenko Nagrajsalović, općinski načelnik - naglasio je da će se u proračun dodati stavka za 

manifestacije gdje će se to uredno prikazati i moći pratiti za što su sredstva utrošena.  

Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 11 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je  
                        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, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 

                    županije“. 

 

TOČKA 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  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – 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. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

u 2014. godini sadrži:  

                                Kulturno umjetnička društva 

R.b. Konto  PLAN 2014. IZVRŠENJE 

2014. 

01. 38110 KUD Sveti Juraj na Bregu 10.260,00 10.260,00 

02. 38111 KUU „Zasadbreg“ 

Zasadbreg 

37.000,00 36.624,83 

03. 38112 Pjevački zbor „Sveti Juraj 

na Bregu“ 

10.000,00 10.000,00 

  UKUPNO 57.260,00 56.884,83 

                                  UHVDR RH Sveti Juraj na Bregu 

R.b. Konto  PLAN 

2014. 

IZVRŠENJE 

2014. 

01. 38118 UHVDR RH  Sveti Juraj na 

Bregu 

22.800,00 22.738,99 

  UKUPNO 22.800,00 22.738,99 

                                  Ostale udruge     

R.b. Konto                PLAN 2014. IZVRŠENJE        

2014. 

 01. 381131 Udruga Frkanovčani 10.000,00 10.000,00 

02. 381132 Udruga žena „Breza“ 

Brezje 

8.000,00 8.000,00 
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03. 381133 Udruga mladih „Močvara“ 

Okrugli Vrh 

5.000,00 5.000,00 

04. 381134 „Udruga žena Mali 

Mihaljevec“ 

9.000,00 9.000,00 

05. 381135 Udruga „Međimurske 

roke“ 

6.000,00 6.000,00 

06. 381136 Udruga žena „Okrugli 

Vrh“ 

8.900,00 8.867,39 

07. 381137 Udruga umirovljenika 

Međimurske županije 

„Sveti Juraj na Bregu“ 

8.900,00 8.868,00 

08. 381148 Udruga žena „Lopatinec“ 6.000,00 6.000,00 

08. 381139 Udruga  „Vredne roke“ 

Dragoslavec 

8.500,00 8.000,00 

09. 381140 Udruga mladih Mali 

Mihaljevec 

5.900,00 5.900,00 

10. 381145 Udruga mladih Vučetinec 9.700,00 9.650,35 

  UKUPNO 85.900,00 85.285,74 

 

Željko Medved, vijećnik – predlagao je da se udruge financiraju samostalno a da se  

sufinanciraju projekti iz kojih je vidljivo za što će se sredstva utrošiti, odnosno sredstva će se 

racionalno trošiti a ne kao neke udruge idu na nepotrebne izlete i sl. kao što neke udruge 

Stjepan Perko, vijećnik - se nadovezao da nije u redu da se udrugama dodatno isplaćuju 

sredstva za kojekakve aktivnosti a trebale bi se financirati iz osnovnih sredstava dotacija 

(kvartala). a ne kako se udruge dosjete, te će se sve više tražiti, a i ono što ne bi bilo potrebno 

isplaćivati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 11 glasova  ”za„ i 4 glasa „suzdržana“   prihvaćen je  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, te će se ista objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske  

                   Županije“. 

 

TOČKA 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  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – 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. Gradnja 

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

realizirana je na slijedeći način: 
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R. 

b. 

Konto Gradnja objekata i uređenja 

komunalne infrastrukture 

Plan za 

2014. 

Izvršenje 

2014. 

01. 42123 Športska školska dvorana i 

dogradnja osnovne škole  

5.850.000,00 

 

5.798.983,28 

02. 42124 Zgrada vrtića 1.500,00 1.500,00 

03. 42126 Sportske dvorane i 

rekreacijski objekti 

65.000,00 72.364,10 

04. 42131 Ceste i pješačko-biciklistička 

staza 

50.000,00 42.713,18 

05. 42141 Izgradnja sustava odvodnje - 

kanalizacija 

195.000,00 194.425,34 

06. 42146 Turistička infrastruktura 12.200,00 12.195,00 

07. 42232 Autobusna stajališta i 

nadstrešnica 

105.000,00 104.673,39 

08.  42118 Adaptacija domova kulture, 

namještaj i oprema 

365.000,00 369.011,07 

09. 42119 Izgradnja poduzetničke zone 11.000,00 10.775,00 

  UKUPNO 6.654.700,00 6.606.640,36 

 

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini ukupno je utrošeno  

6.606.640,36 kuna. Izvori sredstava iz kojih je financirana izgradnja su: sufinanciranje 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva kulture, Ministarstva 

turizma, Međimurske županije, Županijske uprave za ceste Međimurske županije, komunalne 

naknade, naknade za održavanje groblja i iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je 

 

ODLUKA: Sa 12 glasova ”za„ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je 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, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 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 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – 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.  

Održavanje nerazvrstanih cesta je cca 50 km što je puno a najviše se potroši za zimsku službu 

mada je manje potrošeno nego što je bilo planirano a to ovisi o padalinama – snijegu, ledu. 

Izvješće se podnosi za slijedeće komunalne djelatnosti: 

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 
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R.br. Konto  PLAN 2014. IZVRŠENJE 

2014. 

01. 32349 Održavanje nerazvrstanih 

cesta i poljskih putova 

230.000,00 

 

240.743,58 

  UKUPNO 230.000,00 240.743,58 

 

R.br. Konto  PLAN 2014. IZVRŠENJE 

2014. 

01. 32347 Zimska služba 60.000,00 40.987,50 

  UKUPNO 60.000,00 40.987,50 

 

 

R.br. Konto  PLAN 2014. IZVRŠENJE 

2014. 

01. 32230 Električna energija - 

mrežarina 

82.000,00 82.772,12 

02. 32231 Električna energija - 

potrošnja 

95.000,00 93.734,13 

  UKUPNO 177.000,00 176.506,25 

 

R.br. Konto  PLAN 2014. IZVRŠENJE 

2014. 

01. 32329 Održavanje groblja i 

mrtvačnice 

80.000,00 82.143,28 

  UKUPNO 80.000,00 82.143,28 

 

Za održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini ukupno je utrošeno 540.380,61 kuna. 

U raspravi su sudjelovali Dragica Vugrinec, vijećnica, Željko Medved, vijećnik i Dragutin 

Ladić, vijećnik. 

Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 12 glasova  ”za„ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je 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, te će se ista objaviti u 

                  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 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 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – 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.  

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. 

godinu. 
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

R.b. Konto Pomoć za podmirenje 

troškova stanovanja - ogrjev 

PLAN 

2014. 

IZVRŠENJE 

2014. 

01. 37218 Pomoć za podmirenje troškova 

stanovanja - ogrjev 

27.000,00 27.475,00 
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Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete  

R.b. Konto Jednokratna novčana  

potpora za novorođeno dijete 

PLAN 

2014. 

IZVRŠENJE 

2014. 

01. 37212 Jednokratna novčana  potpora 

za novorođeno dijete 

60.000,00 58.326,00 

 

Sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole 

R.b. Konto Sufinanciranje prijevoza 

učenika Osnovne škole 

PLAN 

2014. 

IZVRŠENJE 

2014. 

01. 37220 Sufinanciranje prijevoza 

učenika Osnovne škole 

30.000,00 29.356,00 

 

 Stipendiranje učenika i studenata 

R.b. Konto Stipendiranje učenika i 

studenata 

PLAN 

2014. 

IZVRŠENJE 

2014. 

01. 37215 Stipendiranje učenika i 

studenata 

181.000,00 181.900,00 

 

Sufinanciranje troškova prehrane 

R.b. Konto Sufinanciranje troškova 

prehrane 

PLAN 

2014. 

IZVRŠENJE 

2014. 

01. 37224 Sufinanciranje troškova 

prehrane 

21.000,00 20.660,00 

 

Jednokratne novčane pomoći 

R.b. Konto Jednokratne novčane 

pomoći 

PLAN 

2014. 

IZVRŠENJE 

2014. 

01. 37213 Jednokratne novčane pomoći 300.000,00 300.223,84 

 

Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica 

R.b. Konto Sufinanciranje dječjeg 

vrtića i jaslica 

PLAN 2014. IZVRŠENJE 

2014. 

01. 37210 Sufinanciranje dječjeg vrtića 

i jaslica 

1.000.000,00 962.855,99 

 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 13 glasova  ”za„ i 2 glasa „suzdržana“   prihvaćen je 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, te će se isti objaviti u  „Službenom 

                   glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 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 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – da bi Međimurske vode mogle početi sa 

radovima moraju se zadužiti kod HABOR-a iznos koji je potreban je osam i pol milijuna kuna s 

kamatom od 2,5 % i otplaćuje se u dvadeset jednakih polugodišnjih rata i deset godina je kredit. 

Prva rata dospijeva kad bude projekt bude gotov 1. prosinca 2017. godine.  
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Prijedlog odluke o davanju jamstva za kredit za financiranje Sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda aglomeracije Čakovec, kojom se odobrava izdavanje jamstva i daje suglasnost 

za zaduženje društvu Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Općina Sveti Juraj na Bregu (u 

daljnjem tekstu: Jamac), daje sljedeće neopozivo i bezuvjetno jamstvo kojim jamči Hrvatskoj 

banci za obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 9, Zagreb plaćanje svih novčanih obveza po 

Ugovoru o kreditu, zaključenog između HBOR-a i Međimurskih voda d.o.o. u iznosu od 

2.654.574,13 HRK (slovima: dvamilijunašestopedesetčetiritisućepetstosedamdesetčetiri kuna i 

13 lp) što je obračunato po srednjem tečaju HNB-a na dan 22. studenog 2014. godine i  

predstavlja protuvrijednost od 346.012,02 EUR, uz valutnu klauzulu vezanu za EUR, uvećano 

za redovnu kamatnu stopu  u visini 2,5% godišnje na iznos kredita iskazan u EUR, interkalarnu 

kamatu u visini redovne, zateznu kamatu u visini do maksimalnog iznosa zakonske zatezne 

kamate, promjenjive sukladno Odluci o kamatnim stopama HBOR-a, naknade i druge troškove 

sve sukladno Ugovoru o kreditu  i eventualnim kasnijim dodacima Ugovoru o kreditu, a za 

osiguranje naplate svih tražbina koje mogu nastati temeljem predmetnog Ugovora o kreditu i 

eventualnih kasnijih dodataka istom. 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova  ”za„   prihvaćen je 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, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVNJU SREDSTAVA 

ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2015. GODINI 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na 

Bregu u 2015. godini je identičan odluci iz prethodne godine. Ovom se Odlukom utvrđuje 

način i postupak raspodjele i isplata sredstava u 2015. godini iz Proračuna Općine Sveti Juraj 

na Bregu za redovito financiranje političkih stranaka, članova predstavničkog tijela koji su 

izabrani za vijećnike u  Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu.  

U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, osigurana su sredstva za redovito 

financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na 

Bregu. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog 

izabranog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu tako da pojedinoj 

političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku 

konstituiranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. Političkim strankama koje imaju 

vijećnike podzastupljenog spola, pripada pravo na sredstva u visini od 10% iznosa predviđenog 

po svakom vijećniku. Za svakog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu za 

2015. godinu, utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna. Prema kriterijima iz ove Odluke političkim 

strankama raspoređuju se sredstva u iznosu od 15.300,00 kuna razmjerno broju njihovih 

članova u iznosima kako slijedi: 
R. 

br. 

Stranka Broj članova u 

Općinskom vijeću 

Iznos u kunama 

01. SDP 3 člana 3.000,00 

02. HNS 4 člana 4.300,00 

03. HDZ 2 člana 2.000,00 

04. HSU 2 člana 2.000,00 

05. HSS 2 člana 2.000,00 

06. MDS 1 član 1.000,00 

07. HRVATSKI 

LABURISTI 

1 član 1.000,00 
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Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju se na račun političkih stranaka tromjesečno u 

jednakim iznosima. 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o  

                     raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

                     stranaka u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. 

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

 

TOČKA 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 

 

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

svome radu za razdoblje od 01. srpnja 2014. godine do 31. prosinca 2014.  godine, a ujedno je 

pripremio Izvještaj u pisanom obliku koji je bio dostavljen vijećnicima zajedno s materijalima 

za sjednicu, tako da su ga mogli detaljnije proučiti, odnosno vidjeti u što su se sredstva utrošila. 

Izvještaj sadrži i financijski dio važnijih ulaganja i nabavke potrebitog. Vrlo je jasno kroz opis 

prikazano stanje i cjelokupno poslovanje.  

Izvještaj o radu općinskog načelnika je prilog ovog zapisnika.  

Dragica Vugrinec, vijećnica – utrošena sredstva za kapelicu u Zasadbregu. Da li je kapelica od 

Općine Sveti Juraj na Bregu ili od Župe Sveti Juraj na Bregu? Ne mogu se popraviti igrala na 

dječjim igralištima  a s druge strane financiramo unutarnji vodovod kapelice u Zasadbregu. 

Radovi na kapelici u Zasadbregu iznosili su cca pedeset tisuća kuna a iz koje su stavke 

proračuna uzeti ti novci? Od kada je praksa da se sredstva MO-a ulažu u kapelice a da to ne 

čine mještani, jer to sad to nije bila praksa. Smatra da Općina Sveti Juraj na Bregu ulaže 

sredstva u objekte čiji vlasnik nije sama Općina Sveti Juraj na Bregu već Župa Sveti Juraj na 

Bregu. 

Stavke vezane za otvorenje škole kojih ima više, postavila je pitanje što je onda škola učinila za 

otvorenje novoizgrađene sportske dvorane i dogradnje škole? Konstatirala je „neka plate oni 

koji moraju“, Pitala je i za druge stavke koje su ju zanimale. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  sredstva MO-a nisu ulagana u Društveni dom u 

Zasadbregu nego su uložena u kapelicu u Zasadbregu. Sanitarni čvor je uređen u sklopu 

postojeće kapelice. Mještani su izgradili kapelicu i oni ju održavaju, jer se čuva ono što imaju.  

Najveća investicija ove godine uz aglomeraciju je proširenje Doma mladeži u Lopatincu 

ponajviše zbog potreba vrtića kako bi se osigurao smještaj djece iz naše općine u vrtićima na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu. Na sve stavke načelnik je dao obrazloženje.  

Anđelko Kovačić, vijećnik – osvrnuo se na pitanja vijećnice Dragice Vugrinec da nije upoznata 

sa radom MO-a, gdje svaki MO ima svoje planove kamo će sredstva utrošiti te je  tako i 

dogovoreno sa članovima MO-a i to baš za kapelicu u Zasadbregu. Napomenuo je da se neka 

vijećnica Dragica Vugrinec brine za svoj MO. Mještani su zadovoljni za što su sredstva 

utrošena i nitko nije bio protiv. 

Stjepan Perko, vijećnik – planiralo se kamo će se sredstva utrošiti i ne može se utrošiti više 

sredstava nego je sredstava došlo. Predložio je da se za slijedeći sastanak s MO-ima pripremi 

tko koliko ima sredstava na raspolaganju. To je od prije tako. 

Željko Medved, vijećnik – da li je Općina Sveti Juraj na Bregu osnivač nogometne škole Sveti 

Juraj na Bregu ili je suosnivač. Vezano uz strategiju Jaić Consalting treća  rata a poznato mu je 

da se već plaćalo prije dvije godine.  
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  to se dogodilo u općini, a ne da je općina osnivač, 

niti neće imati direktne veze sa nogometnom školom.  

Jaić Consalting je treću ratu dobio kad je napravio konačnu verziju strategiju razvoja Općine 

Sveti Juraj na Bregu. Ništa se više nije platilo nego što je ugovorna obveza. 

Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova  ”za„ i 4 glasa „suzdržana“ prihvaćen je 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, te će se isti 

                     objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2014. GODINI  

ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – sukladno Ustavu RH 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). 

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, 

Zakonu o zaštiti od požara, Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, 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 2014. godini provodile su se mjere zaštite od požara koje su se 

sastojale od dežurstava, 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 

01.01.2014. do 31.12.2014. godine imali pozive za intervencije 39 puta za područje Općine 

Sveti Juraj na Bregu.  

Općina Sveti Juraj na Bregu: intervencije u 2014. godini po mjesecima i vrstama: 

 
MJESEC VRSTA I OPIS INTERVENIRALI 

Siječanj 

20.01.2014. 

tehnička intervencija - 

rušenje stabla 

DVD Vučetinec, DVD Zasadbreg, 

DVD Mali Mihaljevec,  JVP 

20.01.2014. tehnička intervencija  - 

rušenje stabla 

DVD Vučetinec, DVD Zasadbreg, 

DVD Mali Mihaljevec   

24.01.2014. tehnička intervencija - 

uklanjanje stabla 

DVD Zasadbreg 

Veljača 

12.02.2014. 

tehnička intervencija – 

ispumpavanje podruma 

DVD Zasadbreg 

20.02.2014. tehnička intervencija  – 

ispumpavanje bunara 

DVD Lopatinec 

Ožujak 

03.03.2014. 

tehnička intervencija – 

ispumpavanje podruma 

DVD Lopatinec 

Travanj 

04.04.2014. 

tehnička intervencija – 

ispumpavanje bunara 

DVD Mali Mihaljevec   
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14.04.2014. tehnička intervencija – 

uklanjanje stabla 

DVD Zasadbreg 

14.04.2014. tehnička intervencija – 

uklanjanje stabla 

DVD Vučetinec, DVD Brezje,  

DVD Lopatinec 

14.04.2014. tehnička intervencija – 

uklanjanje stabla 

DVD Brezje 

14.04.2014. tehnička intervencija – 

uklanjanje stabla 

DVD Lopatinec 

19.04.2014. ostale intervencije – 

osiguranje 

DVD Vučetinec 

Svibanj 

04.05.2014.   

tehnička intervencija  - 

uklanjanje stabla  

JVP 

04.05.2014. tehnička intervencija - 

uklanjanje stabla 

JVP 

08.05.2014. tehnička  intervencija - 

uklanjanje stabla 

DVD Lopatinec 

Lipanj 

18.06.2014. 

ostale intervencije – 

osiguranje 

DVD Vučetinec 

Srpanj 

05.07.2014. 

požar kuće JVP, DVD Mali Mihaljevec 

07.07.2014. požar trave i sijena JVP, DVD Zasadbreg 

26.07.2014. tehnička intervencija – 

ispumpavanje podruma 

DVD Lopatinec 

30.07.2014. tehnička intervencija  – 

ispumpavanje podruma 

DVD Mali Mihaljevec   

30.07.2014. tehnička intervencija – 

ispumpavanje podruma 

DVD Brezje 

30.07.2014. tehnička intervencija – 

uklanjanje drveća i 

ispumpavanje  

DVD Lopatinec 

30.07.2014. tehnička intervencija – 

uklanjanje prepreka 

DVD Zasadbreg 

31.07.2014. tehnička intervencija – 

ispumpavanje vode 

DVD Brezje 

31.07.2014. tehnička intervencija – 

uklanjanje granja 

JVP 

Kolovoz 

05.08.2014. 

tehnička intervencija - 

uklanjanje stabla 

DVD Lopatinec 

09.08.2014. tehnička intervencija - 

uklanjanje stabla 

DVD Mali Mihaljevec   

09.08.2014. ostale intervencije - 

osiguranje 

DVD Vučetinec 

10.08.2014. požar drvarnice DVD Gornji Mihaljevec, DVD 

Lopatinec 

14.08.2014. tehnička intervencija – 

ispumpavanje vode 

DVD Brezje 

19.08.2014. tehnička intervencija – 

ispumpavanje vode 

DVD Brezje 

19.08.2014. ostalo- pokazna vježba DVD Vučetinec, DVD Zasadbreg, 

DVD Mali Mihaljevec, DVD 

Lopatinec, DVD Brezje   

27.08.2014. tehnička intervencija  – 

ispumpavanje podruma 

DVD Lopatinec 

Rujan 

06.09.2014. 

ostale intervencije - lažna 

dojava 

DVD Lopatinec 

13.09.2014. tehnička intervencija - 

izvlačenje vozila 

JVP 

13.09.2014. tehnička intervencija – 

ispumpavanje vode 

DVD Vučetinec 

13.09.2014. tehnička intervencija – DVD Zasadbreg 



18 
 

ispumpavanje vode 

Listopad 

15.10.2014. 

tehnička intervencija - 

uklanjanje stršljenova 

JVP 

25.10.2014. ostale intervencije - 

pokazna vježba 

DVD Vučetinec, DVD Zasadbreg, 

DVD Mali Mihaljevec, DVD 

Lopatinec, DVD Brezje, JVP   

25.10.2014. tehnička intervencija - 

uklanjanje stabla 

JVP 

27.10.2014. tehnička intervencija - 

uklanjanje stabla 

JVP 

Studeni 

08.11.2014. 

tehnička  intervencija - 

uklanjanje stabla 

JVP 

09.11.2014. tehnička intervencija – 

ispumpavanje bunara 

DVD Lopatinec 

Prosinac 

11.12.2014. 

požar dimnjaka DVD Zasadbreg, DVD Lopatinec 

26.12.2014. požar dimnjaka JVP, DVD Lopatinec 

 

 

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 

PVP     

  

2   1 

 

 1 3  1   8 

DVD  2  2  1 4  2  1 2 5 3    1 2 25 

ZAJEDNO  1   

 

       3 

  

1 

 

1  6 

Građevine     

 

       1     

 

  2  3 

Prometala                         0 

Otvoreni P              1 

  

      1 

Tehničke I 3  2  1 3 4   4 3 4 3 2  1 30 

Ostale       1   1  

 

2   1   

 

5 

UKUPNO 3 2 1 4 4 1 6 5 4 4 2 3 39 

 

DVD-i s područja Općine Sveti Juraj na Bregu imali su ukupno 25 intervencija na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu.  

Dragutin Ladić, vijećnik – je napomenuo da se 30. srpnja 2014. godine bilo puno više 

intervencija a smije se samo jedna evidentirati, a zapravo ih je bilo sedam. 

Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Izvješća o stanju 

                     zaštite od požara u 2014. godini za Općinu Sveti  Juraj na Bregu, te će se ista 

                     objaviti „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 15. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA IZVJEŠĆA O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKIH 

IZVJEŠČA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA S PODRUČJA OPĆINE 

SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU  

 

Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – Vatrogasna zajednica Međimurske zajednice 

vodi knjigovodstvo za sve DVD-e, sve prihode i rashode. 

Obračun prihoda i rashoda od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine: 

DVD BREZJE 

1. prihodi     91.767,58 kn 

2. rashodi     60.099,80 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)  30.667,78 kn 
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3. gotovina u blagajni         760,58 kn 

4. novac na žiro-računu    25.951,52 kn 

5. potraživanja         3.833,81 kn 

6. obveze     -1.121,87 kn 

DVD LOPATINEC 

1. prihodi       75.928,50 kn 

2. rashodi     30.969,76 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 44.958,74 kn 

3. gotovina u blagajni         443,87 kn 

4. novac na žiro-računu       1.778,75 kn 

5. potraživanja          43.448,53 kn 

6. obveze           712,41 kn 

DVD MALI MIHALJEVEC 

1. prihodi                93.726,14 kn 

2. rashodi     66.985,15 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)  26.740,99 kn 

3. gotovina u blagajni        4.638,31 kn 

4. novac na žiro-računu     11.925,49 kn 

5. potraživanja     10.883,04 kn 

6. obveze                         705,85 kn 

DVD VUČETINEC 

1. prihodi      53.455,20 kn 

2. rashodi      22.801,35 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)   30.653,85 kn 

3. gotovina u blagajni                860,74 kn 

4. novac na žiro-računu     30.268,63 kn    

5. obveze                        475,52 kn 

DVD ZASADBREG 

1. prihodi                 84.174,97 kn 

2. rashodi      63.143,25 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)         21.031,72 kn 

3. gotovina u blagajni      1.478,90 kn 

4. novac na žiro-računu       7.853,64 kn 

5. potraživanja       3.199,00 kn 

6. obveze               2.625,00 kn 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Zaključka o 

                     prihvaćanju financijskih Izvješća dobrovoljnih vatrogasnih društva s 

                     područja Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, te će se ista objaviti 

                     „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Plan gospodarenja otpadom za Općinu Sveti 

Juraj na Bregu prihvaćen je 18. prosinca 2008. godine na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Sveti Juraj na Bregu a Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom za Općinu Sveti Juraj na 

Bregu prihvaćene su 03. travnja 2013. godine na 27. sjednici Općinskog vijeća sukladno 

Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.  
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Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne 

samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće o izvršenju 

Plana gospodarenja otpadom dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i Agenciji za zaštitu 

okoliša do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom utvrđuju se mjere za sprečavanje ili smanjenje štetnog 

djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količine otpada u nastanku 

i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko 

zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.  

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području Općine Sveti 

Juraj na Bregu vrši koncesionar Mull-trans d.o.o, Pavleka Miškine 63, 42000 Varaždin. 

Skupljeni miješani komunalni otpad odvozi se na sljedeća odlagališta: odlagalište „Petrovačka 

Dola“ Vukovar, odlagalište „Doroslov“ Donji Miholjac, odlagalište „Johovača“ Garešnica te u 

pogon za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S. MBO u Varaždin.  

Primarna reciklaža se provodi: 

1. Staklo putem kontejnera za staklo, 

2. Papir, tetrapak, plastika, metal, staklo i tekstil putem spremnika zapremnine 240 l  i  

3. Lampioni s groblja putem kontejnera. 

Biorazgradivi otpad se trenutno kompostira u domaćinstvima na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu. 

Odvoz komunalnog i selektivnog otpada obavlja se sukladno koncesijskom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ugovoru prilikom čega je u 2014. godini uspostavljeno prikupljanje i odvoz selektivnog 

odvoza (papir, tetrapak, plastika, metal, staklo i tekstil). 

Skupljanje izdvojenog otpada (stakla i lampiona) provodi se po pozivu davatelja koncesije. 

Tijekom 2014. godine prikupljeno je 16,69 t glomaznog otpada, 48,10 t papira i kartona, 8,78 t 

staklene ambalaže, 0,31 t tekstila te 28,7 t plastike.  

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje (u proljeće i na jesen) 

na način da se postave kontejneri na tri lokacije (Brezje, Pleškovec i Zasadbreg). Tijekom 

2014. godine ukupno je prikupljeno 165 m
3 

glomaznog otpada odnosno 16,69 t. 

Tijekom 2014. godine organizirano je skupljanje i zbrinjavanje električnog i elektroničkog 

otpada te auto guma. Sakupljeno je 1.455 kg elektroničkog i električnog otpada te 5.760 kg 

guma. 

Svake godine u suradnji s koncesionarom Mull-trans d.o.o. povodom Dana planeta Zemlje 

zajedno sa građanima provodi se akcija čišćenja okoliša, u 2014. godini sakupljeno je 15 m
3
 

otpada. 

Provodi se edukacija stanovništva o obvezi odvojenog skupljanja komunalnog otpada dostavom 

letaka svakom domaćinstvu te obavijesti putem službene internet stranice Općine Sveti Juraj na 

Bregu.   

Sakupljeni otpad sa područja Općine Sveti Juraj na Bregu u 2014. godini: 

 

KLJUČNI BROJ 

OTPADA 
NAZIV OTPADA 

UKUPNO SAKUPLJENO U 

2014. GODINI (T) 

20 03 01 miješani komunalni otpad 637,30 

20 03 07 glomazni otpad 16,69 

15 01 07 staklena ambalaža 8,78 

15 01 01 
ambalaža od papira i 

kartona 
2,22 

20 01 01 papir i karton 48,10 

20 01 39 plastika 28,7 

20 01 11 tekstil 0,31 
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Sukladno zakonskim odredbama koje se odnose na obvezu uključivanja u sustav prikupljanja i 

odvoza komunalnog otpada poslane su opomene svim kućanstvima koja nisu uključena u 

sustav organiziranog skupljanja, odvoza i odlaganja otpada.  

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog 

otpada, već koncesionar Mull-trans d.o.o. sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagališta: 

odlagalište „Petrovačka Dola“ Vukovar, odlagalište „Doroslov“ Donji Miholjac, odlagalište 

„Johovača“ Garešnica te u pogon za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S. MBO u 

Varaždin.  

Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj  

otpad bez ikakvih dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom moraju se 

sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš prvenstveno na podzemne vode.  

 Na području Općine Sveti Juraj na Bregu utvrđena su sljedeća divlja odlagališta: 

- „Haruga“ – Pleškovec i 

- „Vražja jama“ – Mali Mihaljevec. 

 Navedena odlagališta se stalno saniraju te je postavljen znak zabrane odlaganja otpada, 

ali još ponekad fizičke osobe odlažu svoj otpad tamo bez dozvole, međutim skupljanjem, 

odvozom i odlaganjem komunalnog otpada su divlja odlagališta uvelike sanirana te je smanjena 

količina otpada na njima. Sanacija se provodi i putem komunalnog redara koji šalje upozorenja 

određenim fizičkim osobama koje odlažu komunalni otpad na odlagališta bez dozvola. 

Potrebno je uključiti sva domaćinstva u organizirano skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog 

otpada te pojačati nadzor nad divljim odlagalištima. Komunalni redar redovito prati stanje na 

divljim odlagalištima a stanje se prati i preko trećih osoba, kada one prijave Općini Sveti Juraj 

na Bregu ili komunalnom redaru neovlašteno odlaganje otpada. Komunalni redar šalje 

upozorenje s rokom uklanjanja od 15 dana a nakon toga slijedi prekršajni postupak. 

Općina Sveti Juraj na Bregu nije planirala sredstva za sanaciju divljih odlagališta u Proračunu 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu zbog nedostatka financijskih sredstava.  

Početkom sanacije deponije i izgradnjom reciklažnog dvorišta kvaliteta zbrinjavanja 

komunalnog otpada zadovoljavati će propise a i smanjit će se količine koje se odlažu na 

odlagališta:  odlagalište „Petrovačka Dola“ Vukovar, odlagalište „Doroslov“ Donji Miholjac, 

odlagalište „Johovača“ Garešnica te pogon za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S. 

MBO u Varaždin. 

Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Izvješća o izvršenju 

                     Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu, te 

                     će se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 17. 

PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

TEMELJEM PISANOG UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog odluke o obavljanju komunalnih 

djelatnosti  temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Ovom Odlukom 

određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o 

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi te se utvrđuju uvjeti i 

mjerila za provedbu prikupljanja ponuda. 

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti jesu: 

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

2. Održavanje čištoće 

3. Održavanje javnih površina 
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4. Održavanje nerazvrstanih cesta  

5. Zimska služba 

6. Javna rasvjeta 

7. Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija 

8. Zbrinjavanje životinja 

9. Prigodna ukrašavanja naselja dekorativnom rasvjetom. 

Odabir pravne ili fizičke osobe s kojom će se sklopiti ugovor o povjeravanju komunalnih 

poslova provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem.  

Odluku o početku prikupljanja ponuda ili Odluku o objavi javnog natječaja donosi općinski 

načelnik. Postupak prikupljanja ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude najmanje trojici 

potencijalnih ponuditelja. Javni natječaj provodi se oglašavanjem na internetskoj stranici i 

oglasnoj ploči Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Postupak prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo za pripremu i provedbu prikupljanja 

ponuda koje imenuje općinski načelnik posebno za svaki postupak. Povjerenstvo će pristupiti 

otvaranju ponuda najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.  

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će sastaviti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

temeljem kojeg načelnik donosi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i osobe 

kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora i upućuje ga općinskom 

vijeću na razmatranje i donošenje. Protiv Odluke općinskog vijeća žalba nije dopuštena. 

Općinski načelnik sa izabranim ponuditeljem sklapa Ugovor o povjeravanju komunalnih 

poslova u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke. Ugovor se može sklopiti najdulje na 

vrijeme od četiri godine. 

Na sva pitanja vezana za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora koja nisu uređena 

ovom Odlukom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i 

Zakona o obveznim odnosima. 

Željko Medved, vijećnik  –  da li se može javna nabava za zimsku službu provesti po naseljima 

ili se mora za cijelo područje Općine Sveti Juraj na Bregu, s obzirom na situaciju iz prošle 

godine kada su ostali auti zameteni snijegom i nije im se na vrijeme pristupilo pomoći te se to 

rješavalo privatnim putem.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kad vjetar nosi snijeg teško je nerazvrstane ceste 

držati čistima jer se na pojedinim mjestima stvaraju zapusi koji onda predstavljaju veliki 

problem i potrebno se strpiti i pričekati zimsku službu. Prošle je godine postavljena mreža koja 

ubrzo maknuta radi obrade zemljišta te je sad predložio da se postave drveni stupovi i mreža. 

Provjeriti će se na koji se način može pojednostavniti obavljanje zimske službe. 

Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o obavljanju 

                     komunalnih djelatnosti temeljem pisanog ugovora o povjeravanju 

                     komunalnih poslova, te će se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske 

                     Županije“. 

 

 

TOČKA 18. 

PRIJEDLOG ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine 

Sveti Juraj na Bregu. Ovom Odlukom uređuju se javna priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu 

te uvjeti, postupak i način njihove dodjele. 
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Općina Sveti Juraj na Bregu dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna 

postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Sveti Juraj na Bregu iz 

područja gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja, ravnopravnosti spolova, 

promicanje ljudskih prava, zdravstva i socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša 

te drugih područja društvenog i gospodarskog života.  

 Javna priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu: 

1. Počasni građanin Općine Sveti Juraj na Bregu, 

2. Nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu za životno djelo, 

3. Zlatnik „Grb Općine Sveti Juraj na Bregu“,  

4. Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje Općine 

Sveti Juraj na Bregu. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu donosi 

Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na temelju prijedloga Povjerenstva za javna 

priznanja. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu podnose se 

Povjerenstvu na temelju javnog poziva kojeg Povjerenstvo raspisuje u lokalnom javnom glasilu 

i na web stranici Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu za životno djelo, 

Zlatnika „Grb Općine Sveti Juraj na Bregu“ i Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu 

imaju građani Općine Sveti Juraj na Bregu, domaće pravne osobe i načelnik Općine Sveti Juraj 

na Bregu. Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Općine Sveti Juraj 

na Bregu ima načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja 

Općine Sveti Juraj na Bregu podnosi se u pisanom obliku. Na traženje Povjerenstva podnositelj 

prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju. 

Javna priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu uručuju načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

predsjednik Općinskog vijeća dobitnicima na svečanosti koja se održava povodom Dana 

općine. Ako javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima 

njegove obitelji, odnosno nasljednicima.  

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu ustrojava se očevidnik dobitnika 

javnih priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu i obavljaju se stručni poslovi vezani uz ovu 

Odluku. 

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Dragutin Barlek, županijski vijećnik - želio je pohvaliti ovaj prijedlog kako bi se nagradili i 

pohvalili ljudi koji su na bilo koji način to zaslužili dali da su to pojedinci ili kao udruge ili bilo 

koji drugi oblik. 

Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o javnim 

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

                    glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 19. 

PRIJEDLOG ČLANOVA POVJERENSTVA 

 ZA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za izbor članova Povjerenstva za javna priznanja 

Općine Sveti Juraj na Bregu predloženi su : vijećnici Božidar Balog i Vesna Krnjak. Dan je 

samo jedan prijedlog i potpisan je od jedanaest vijećnika. 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  
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ODLUKA: Sa 14 glasova  ”za„ i 1 glas „protiv“  prihvaćen je Prijedlog članova  

                    Povjerenstva za javna priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista 

                    objaviti  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 20. 

PRIJEDLOG PREDSJEDNIKA I ČLANA POVJERENSTVA  

ZA TURIZAM OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za izbor predsjednika i člana Povjerenstva za 

turizam Općine Sveti Juraj na Bregu predloženi su: za predsjednika Željko Medved, za članove 

Kristina Hutinec i Anđelko Nagrajsalović.  

Budući da je u navedenom povjerenstvu nedostajao predsjednik i dva člana te je stoga 

predložen novi predsjednik i članovi. Prijedlog je potpisan od dvanaest vijećnika.  

Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog predsjednika i člana 

                     Povjerenstva za turizam Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti 

                     „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 21. 

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI OSNOVICE I KOEFICIJENATA ZA  

OBRAČUN PLAĆE ZA RAD NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće 

za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu. Ovom Odlukom određuje 

se osnovica i koeficijent za obračun plaće za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti 

Juraj na Bregu. 

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

utvrđuje se u iznosu od 4.100,00 kuna. 

Određuju se koeficijenti za obračun plaće za rad: 

01. općinski načelnik – 2,20 

02. zamjenik općinskog načelnika – 1,50. 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o visini 

                     osnovice i koeficijenata za obračun plaće za rad načelnika i zamjenika 

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

                     glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 22. 

PRIJEDLOG ODLUKE O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA  

OBVEZE KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog odluke o oslobođenju plaćanja 

komunalnog doprinosa. Ovom Odlukom oslobađa se Župa Sveti Juraj na Bregu u cijelosti 

obveze plaćanja komunalnog doprinosa radi izgradnje vjerskog objekta – kapelice u Malom 

Mihaljevcu na  čest.br. 19/A/2/1, k. o. Zasadbreg upisane u z.k.ul.br. 836. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  
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ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o 

oslobođenju plaćanja obveze komunalnog doprinosa, te će se ista 

                     objaviti „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

Dovršeno: 21:50 sati 

                                                                                                       PREDSJEDNIK  

                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger, v.r 


