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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/15-01/05 

URBROJ: 2109/16-03-15-02 

Pleškovec, 15. rujna 2015. 

 

 

ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u utorak 15. rujna 2015. godine u 19:00 sati 

 

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

pozivom  KLASA: 023-06/15-01/05, URBROJ: 2109/16-03-15-1 od 8. rujna 2015. godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: Marijan Rodinger, predsjednik, Anđelko Kovačić, 

potpredsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Božidar Balog, Danica Begović, Antun 

Guterman, Vesna Krnjak, Dragutin Ladić, Miroslav Lisjak, bacc.admin.publ., Željko 

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

ing.građ.. 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Radovan Kutnjak – ispričao se. 

 

SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI:Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., općinski načelnik, 

Dragutin Barlek, vijećnik Županijske skupštine Međimurske županije, Karolina 

Karničnik, administrativni tajnik 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. 

 

 

DNEVNI RED 

Utvrđivanje kvoruma 

 

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

2. Usvajanje zapisnika s 15. 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 

3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2015. godinu i Obrazloženja uz polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu 
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- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadama 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na 

Bregu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 

zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju II izmjena i dopuna Plana zaštite od požara i      

tehnološke eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je zamjenik općinskog načelnika 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 

zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju II izmjena i dopuna Procjena ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je zamjenik općinskog načelnika 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja Damir Novak, zamjenik 

načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme 

predžetvene i žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Općine 

Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu 

- predlagatelj je zamjenik općinskog načelnika 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja Damir Novak, zamjenik 

načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme 

predžetvene i žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Općine 

Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu 

- predlagatelj je zamjenik općinskog načelnika 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja Damir Novak, zamjenik 

načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

O točkama 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09. i 10. te svim materijalima pripremljenim za sjednicu; 

prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik načelnika i povjerenstva. 

 

DOPUNA DNEVNOG REDA 

 

11. Prijedlog Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja obveze komunalnog doprinosa 

- predlagatelj je zamjenik općinskog načelnika 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja Damir Novak, zamjenik 

načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Dnevni red sa dopunom je dati na glasovanje i jednoglasno je bez rasprave prihvaćen. 
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UTVRĐIVANJE KVORUMA  

 

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

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

 

TOČKA 1. 

AKTUALNI SAT 

 

Željko Medved, vijećnik – prije nekih dva mjeseca postavio je pitanje da li Općina Sveti Juraj 

na Bregu posjeduje lokaciju na koju se može deponirati beton i zemlja i dobio odgovor da je za 

to deponija u Totovcu. Sad kad je počelo kopanje za kanalizaciju vidio je najmanje desetak 

mjesta na koje se odvozi zemlja i šljunak odnosno - „sve po sud“. Da li si to ljudi naručuju ili 

na koji način se ta zemlja dovozi? Poznato mu je da je dogovor bio drugačiji odnosno da će se 

asfalt deponirati i drobiti u našoj općini i koristiti za naše potrebe. Tko vrši nadzor nad 

deponiranjem zemlje i asfalta? Većina općina i gradova je objavila javni poziv korisnicima 

proračuna općine za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2016. 

godinu. Nastaje problem ako se projekti prijavljuju van naše općine, svugdje se traži od 

prijavitelja da li taj projekt podupire i sama općina te se na taj način mogu kvalitetni projekti i 

programi prijaviti. Smatra da je i Općina Sveti Juraj na Bregu morala raspisati navedeni Javni 

poziv. Da li će isti biti uskoro objavljen?   

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – aglomeracija se odvija prema planiranim 

radovima tako da u Brezju radove izvodi tvrtka Đurkin a u Lopatincu, Pleškovcu i Vučetincu 

radove izvodi tvrtka Tegra. Što se vozi isključivo je zemlja i šljunak ispod asfalta ako se 

slučajno vozi nešto drugo slobodno se može prijaviti ali sa točnom lokacijom i nigdje drugdje, 

a ne tamo negdje. Asfalt se deponirana na dogovorenom mjestu u Brezju a ostali dio u tvrtku 

Mišić koja ga drobi i moći će se kupiti što je jeftinije nego da se deponira kod nas i drobi. Ako 

nešto od iskopa trebaju vlasnici može im se dostaviti ali nikako ne može beton ili asfalt isto će 

morati pokupiti i odvesti na deponij. Nakon završetka radova odnosno nakon nadzora trebati će 

predočiti dokumentaciju na koji je način zbrinuti iskop. 

Što se tiče raspisivanje Javnog poziva nije istina da je većina općina isti objavila. Dogovara se i 

razmatra koje su obveze udruga te samim time na koji će način funkcionirati a kao što je 

poznato, izgleda da vrlo teško. Kad se bude objavio Javni poziv, nakon prijava će se napraviti 

kvalifikacija vrijednosti prijavljenih projekta i programa od važnosti za Općinu Sveti Juraj na 

Bregu.  

 

Anđelko Kovačić, vijećnik – sanacija cesta nakon iskopa od Međimurskih voda. U 

Zasadbregu i u tzv. ulici „Fadan“, tražili su gdje je nastao kvar i raskopali cestu ali istu nisu 

sanirali i ostalo je nekih četiri pet rupa. Da li oni to moraju odmah sanirati ili na koji način?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Međimurske vode ne smiju ostavljati ne sanirane 

nastale rupe već nakon završetka radova iste sanirati. Provjeriti će se da li moraju to učiniti 

odmah po završetku radova i kad planiraju isto napraviti i ujedno ih požuti da to završe. 

 

Milan Zanjko, vijećnik – farme koje hrane piliće. Piliće koji uginu zakopavaju sve po sud i 

sve naokolo smrdi a ljudi neposredno uz to žive. Tako da moraju trpjeti taj smrad. Malo tko 

zbrinjava uginule piliće na propisan način odnosno odvozi za to predviđeno mjesto, te je 

njegovo pitanje bilo što se može poduzeti oko ovog problema?  

Predložio je da se na ulazu istakne vrijeme pauze jer ga mještani propituju kad je u općinskoj 

upravi pauza i da li je to vrijeme pauze kao drugdje u deset sati, pola jedanaest ili jedanaest, zna 

se kad je drugdje pauza i da traje pola sata.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ljudi se ne moraju mučiti kad je pauza, načelno 

se užina naruči izvana i oko pola jedan se otiđe na pauzu a na ulazu je zvučni senzor koji javlja 
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da netko dolazi i ne zaključava se ako netko dođe, nego se stranka riješi. Znači da nemamo 

točnu pauzu i ako se stranka riješi kasnije ide se na pauzu petnaest do jedan, to znači da nismo 

komotni da točno određujemo kad je pauza od, do.  Objašnjenje je takvo da nemamo pauzu. 

Milan Zanjko, vijećnik –  „odgovor je takav kakav je, nisam zadovoljan s odgovorom jer 

pauza sve po sud piše.“ Primijetio je kad su bili godišnji odmori da nije bilo obiju službenica i 

tko je rješavao stranke odnosno one koje rješavaju stranke odu na godišnji odmor. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – načelnik je samo tjedan dana na godišnjem 

odmoru a službenicama se tjedan dana poklopio godišnji odmor ali je u to vrijeme bio načelnik 

stalno na općini, tako da je svaka stranka mogla riješiti što je bilo potrebno. Smatra da nitko 

nije imao nešto tako hitno da se nije moglo riješiti u slijedećem tjednu. Pokušao je to objasniti 

primjerom kako je i on odlazio pribavljati kojekakve potvrde po raznim ustanovama i tvrtkama 

uvijek je trebao čekati da li petnaest, trideset dana i više da bi traženo dobio. U Općini Sveti 

Juraj na Bregu se potvrda za sufinanciranje vrtića ili sl. dobi u najviše sedam minuta. 

Što se tiče farmi pilića imamo komunalnog redara, prijavite njemu pa će on izaći na teren i 

nakon toga će prijaviti veterinarskoj inspekciji, sanitarnoj inspekciji odnosno kome već treba. 

  

Stjepan Perko, vijećnik – predložio je da se napravi sastanak s predsjednicima MO-a tako da 

ova pitanja koja nisu za vijeće da se postavljaju na sastanku MO-a. Sastanak bi se morao barem 

dvaput godišnje održavati ako ne i više puta s obzirom da je već deveti mjesec te bi želio znati 

kad će biti sastanak? Mjesni odbor Lopatinec je pismeno postavio pitanje za kanalizaciju u ulici 

I,L.Ribara i tražio je da im se pismeno odgovori na postavljeno pitanje te da se mještani mogu 

izvijestiti koje će se rješenje naći za navedenu ulicu 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bude se dobio pismeni odgovor. Ako je netko 

bio na prezentaciji Međimurskih voda, postoje alternativni načini pročišćavanja voda, ali dobiti 

će traženi odgovor. Što se tiče sastanka s predsjednicima MO-a biti će slijedeći tjedan. 

 

Vesna Krnjak, vijećnica – što se tiče svih udruga s područja Općine Sveti Juraj na Bregu da li 

bi se mogao napraviti sastanak za sve udruge, jer se u udrugama pojavljuju krađe?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ne može se jer nema nikakve ingerencije nad 

financijskim praćenjem u udrugama. Udruge imaju svoju skupštinu i nadzorne odbore, tako da 

djeluju samostalno, a ako postoji sumnja o nelegalnim radnjama ona se može prijaviti policiji 

koja će to rješavati. 

 

Antun Guterman, vijećnik – primijetio je bagere koji rade na putu prema tzv. „Črnom selu“ 

da li su to radovi uz postavljanje cijevi ili će se asfaltirati? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Štrigova radi stabilizaciju cesta melje se 

teren i miješa s cementom i stavlja na teren i ide gore četiri centimetara asfalta. Jedan ulaz je od 

Općine Štrigove a jedan ulaz je od Općine Sveti Juraj na Bregu i onda se spajaju u ipsilon to 

znači da je pola od jedne općine i pola od druge općine. Počelo se s radovima od strane Općine 

Štrigova što je zaustavljeno s naše strane jer su tamo loše vodovodne cijevi. Dogovoreno je da 

ide četristo metara rekonstrukcije u vrijednosti od sto do sto dvadeset tisuća kuna. To se sad 

završava i onda će se donji dio zajednički financirati. Tako da će Općina Sveti Juraj na Bregu 

na vrhu dio asfaltirati o svojem trošku. 

 

 

Danica Begović, vijećnica – počela je nova školska godina. Kada će se napraviti nadstrešnica 

na autobusnom stajalištu jer ubrzo će doći zima? Dužnika za komunalnu naknadu ima jako 

puno, da li se što radi na tome i što će se poduzeti oko naplate? Ima dužnika koji imaju velike 

iznose dugovanja, odnosno godinama ne plaćaju.  

 



5 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – probalo se s autobusnim prijevoznikom 

dogovarati i on je odgovorio da mu je to skupo za kupiti te će se morati naći novo rješenje. 

Vjerojatno će to biti drvena nadstrešnica i na neki će se način obući te na taj naći probati 

riješiti. Prije dvije godine su bile pokrenute ovrhe na pedeset najvećih dužnika i oni koji su bili 

najtvrdoglaviji su završili na sudu i koji nisu prošli kroz štedni račun išlo im se na zapljenu 

imovine. Isto će se dogoditi i ovaj puta. Jedino je važno da ne nastane zastara. Uz godišnju 

obvezu komunalne naknade dobiju se opomene za dugovanje nadalje ide opomena pred ovrhu i 

nakon toga ide sama ovrha. 

 

Dragica Vugrinec, vijećnica – nije se složila s odgovorima na prethodna pitanja vezano uz 

udruge jer ima dojam da se na svaku zamolbu udovoljava svakoj udruzi plus onih redovnih 

kvartala što dobivaju. Treba znati da ta sredstva idu iz proračuna a udrugama se isplaćuje toliko 

sredstava koliko žele. Kao  što je i rekla udruga napiše zamolbu načelnik im odobri sredstva a 

kasnije nas nije briga kud su ti novci potrošeni i završavaju ne zna se gdje. Oni kao daju 

izvješće ali ako općina nije zadovoljna izvješćem udruga bi trebala dopuniti izvješće i detaljnije 

izvijestiti kuda su sredstva utrošila. Konkretno ju je zanimalo za Udrugu Međimurske roke koja 

je sada u Pleškovcu, predsjednica ima i udrugu i privatnu firmu te joj neke stvari nisu jasne.  

Već osam godina postavlja isto pitanje oko odvodnje vode kod Ambruša? Kada će se to riješiti? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – načelnik je šest godina i bilo bi najjednostavnije 

poslati bager koji bi iskopao kanal ali to nije zadovoljavajuće rješenje. Predložio je neka Vijeće 

mjesnog odbora Pleškovec pronađe rješenje i predloži što se i na koji način može napraviti te će 

se to i napraviti da se konačno riješi ovaj problem. 

Što se tiče udruga ne dijele im se sredstva samo tako nego prema stvarnim potrebama odnosno 

prema održavanju manifestacija i drugih događanja. Jurovski centar nije samo od Međimurskih 

roka već može bilo koja udruga biti smještena u Jurovski centar i isto tako raditi. U tom centru 

je preko vikenda bilo dvjesto gostiju iz Slovenije. Zaposleno je petero ljudi iz naše Općine 

Sveti Juraj na Bregu te mu se čini da je to veća korist nego da je prazno ili da pet ljudi igra 

stolni tenis. Nije namijenjeno za Međimurske roke mada u ovom trenutku najviše koristi 

prostor. 

 

Božidar Balog, vijećnik – ponovio je pitanje sa prethodnog vijeća koje je bilo za komunalnog 

redara  što je poduzeo oko septičke jame kod obitelji Kutnjak u Dragoslavcu jer fekalne vode 

idu na cijev Međimurskih voda uz rub nerazvrstane ceste? Kad će se riješiti ovaj problem?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – aglomeracijom će se riješiti problem septičkih 

jama i fekalnih voda. Preuzeo je na sebe da će sam provjeriti o čemu se zapravo tu radi i probati 

će riješiti taj problem. 

 

Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća – predložio je da se kod osiguranja 

općinskih objekata obuhvate svi objekti koji nisu te tako i sportski jer su sve češće provale i 

druge štete. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – objekti koji nisu obuhvaćeni kod osiguranja a u 

vlasništvu su Općine Sveti Juraj na Bregu, isti će se nadalje osiguravati. 

 

 

 

         TOČKA 2. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

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

ODLUKA: Jednoglasno sa 14 glasova „za“, prihvaćeni je zapisnik sa 15. sjednice 

                    Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOČKA 3. 

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU I OBRAZLOŽENJA UZ 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. 

godinu planiran je u iznosu od 12.184.500,00 kuna. Prihodi Proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu u razdoblju od 01.01. do 30.06.2015. godine ostvareni su u iznosu od 2.497.918,73  kuna 

uglavnom su na nivou kako su bili i planirani. Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Proračuna  u  

izvještajnom  razdoblju iznosili su 2.355.009,30 kuna. Razlika između ukupno ostvarenih 

prihoda i  primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda. 

                         Ostvareni prihodi i primici                          2.497.918,73 kn 

                         Izvršeni rashodi i izdaci                               2.355.009,30 kn 

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

                         Manjak prihoda                                              142.909,43  kn 

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2015. godine iznosilo je 14.267,22 kuna, 

a na dan 30.06.2015. godine 169.806,49 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 621.137,76 kuna. 

Općina Sveti Juraj na Bregu nije davala zajmove u 2015. godini. 

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 1.373.032,55 kuna, a odnose se 

na: 

OPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZNOS U KN 

Potraživanje za porez 410.806,15 

Potraživanje  za dane koncesije 9.006,00                                           

Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine                    54.259,04 

Potraživanje za komunalni doprinos                                    82.498,12  

Potraživanje za komunalnu naknadu fizičke osobe                535.326,82  

Potraživanje za komunalnu naknadu pravne osobe                227.503,47 

Potraživanje za grobnu naknadu       53.632,95 

UKUPNO 1.373.032,55 

 

Stanje nepodmirenih nedospjelih  obveza na dan 30. lipnja 2015. godine iznosi  2.607.330,78 

 kuna, a odnosi se na: 

 
OPIS NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH 

OBVEZA 
IZNOS U KN 

Primljeni zajam za  dogradnju osnovne škole                            2.378.862,24  

Obveze prema dobavljačima                                                          228.468,54  

UKUPNO 2.607.330,78 

 

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

30. lipnja 2015. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i  nositeljima sredstava 

po osobnim i posebnim namjenama. 



7 
 

Općinski načelnikje prolazio kroz stavke i obrazlagao pojedine stavke detaljnije. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Dragica Vugrinec, Željko Medved, Danica Begović, Stjepan 

Perko i  Dragutin Ladić. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 10 glasova ”za„, 2 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržana“ prihvaćen je 

                    prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj 

                    na Bregu za 2015. godinu i Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju 

                    Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, te će isti objaviti u 

                    „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA  

O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE  
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 

125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) sastavljeno je Izvješće o radu Općinskog načelnika 

Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine koje je opširno 

po mjesecima izvijestio nazočne o svome radu za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 30. 

lipnja 2015.  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. Po istome nije bilo nikakvih  

primjedbi. U raspravi su sudjelovali vijećnici Stjepan Perko, Željko Medved, Dragica 

Vugrinec, Vesna Krnjak i Milan Zanjko. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 10 glasova ”za„, 2 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržana“ prihvaćen 

               je prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika 

               Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015.  

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

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADAMA 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u odluci o naknada imamo jednu izmjenu u 

članku 3. jer smo dobili dopis iz Državne uprave u kojem piše da općinski načelnik, zamjenik 

načelnika te službenici i namještenici nemaju pravo na naknadu za prisustvovanje na 

sjednicama što su dosad imali pravo te se iz tog razloga morala mijenjati odluka. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova  ”za„ prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjenama  

                    Odluke o naknadama, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  

                     županije“. 

 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU  

PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 



8 
 

  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 

(„Narodne novine“,  broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) izrađen je Plan zaštite i spašavanja 

Općine Sveti Juraj na Bregu od strane poslovnog subjekta Ustanova za obrazovanje odraslih za 

poslove zaštite osoba i imovine  „DEFENSOR“ Varaždin. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova  ”za„ prihvaćen je  prijedlog Odluke o usvajanju 

                    Plana zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista objaviti u  

                    „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU II. IZMJENA I DOPUNA  

PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE  

ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti 

od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) izrađene su II. izmjene i dopune Plana zaštite od 

požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova  ”za„ prihvaćen je  prijedlog Odluke o prihvaćanju 

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

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

                    županije“. 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU II. IZMJENA I DOPUNA  

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA  I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE  

ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – zakonska obveza imali smo već prije napravljenu 

Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih kulturnih dobara i okoliša s tim da se sada 

moralo uskladiti zakonom i ažuriranje podataka. 

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Sveti Juraj 

na Bregu izrađena od strane poslovnog subjekta Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove 

zaštite osoba i imovine  „DEFENSOR“ Varaždin. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova  ”za„ prihvaćen je Prijedlog Odluke o usvajanju 

                     Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sveti Juraj 

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

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA  

O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA U VRIJEME PREDŽETVENE I ŽETVENE 

SEZONE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠVA S PODRUČJA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na temelju točke II. podtočke 9. Plana motrenja, 

čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni u 
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2014. godini za Općinu Sveti Juraj na Bregu izrađeno je Izvješća o provedenim aktivnostima u 

vrijeme predžetvene i žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2014. godinu. Prijedlog Zaključka o Izvješće o provedenim aktivnostima u 

vrijeme predžetvene i žetvene sezone za: DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD  Mali 

Mihaljevec, DVD Vučetinec i DVD Zasadbreg za 2014. godinu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova  ”za„ prihvaćen je prijedlog Zaključka o 

                    prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme predžetvene i 

                    žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Općine Sveti 

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

                    Međimurske županije“. 

 

TOČKA 10. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDENIM 

AKTIVNOSTIMA U VRIJEME PREDŽETVENE I ŽETVENE SEZONE 

DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA S PODRUČJA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – točke II. podtočke 9. Plana motrenja, čuvanja i 

ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni u 2015. 

godini za Općinu Sveti Juraj na Bregu izrađeno je Izvješće o provedenim aktivnostima u 

vrijeme predžetvene i žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2015. godinu. 

Prijedlog zaključkom za prihvaćanje Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme 

predžetvene i žetvene sezone za: DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD  Mali Mihaljevec, DVD 

Vučetinec i DVD Zasadbreg za 2015. godinu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova  ”za„ prihvaćen je Prijedlog Zaključka o 

                    prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme predžetvene i 

                    žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Općine Sveti 

                    Juraj na Bregu za 2015. godinu, te će se ista objaviti „Službenom glasniku 

                    Međimurske županije“. 

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOG ODLUKE O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA OBVEZE 

KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na temelju članka 15. Odluke o komunalnom 

doprinosu Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13.)  

Postoji mogućnost oslobađenje Župe Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, 

OIB:88809866587, u cijelosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa radi dogradnje vjerskog 

objekta – župnog dvora – pastoralnog centra na kat.čest.br. 5569/1 k.o. Lopatinec identične  

čest.br. 711/4/1/2, k. o. V BREŽNI KOTAR upisane u z.k.ul.br. 5892. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova  ”za„ prihvaćen je Prijedlog Odluke o oslobođenju 

                    plaćanja obveze komunalnog doprinosa, te će se ista objaviti u „Službenom  

                    glasniku Međimurske županije“. 
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Dovršeno: 20:50 sati 

                                                                                                       PREDSJEDNIK  

                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger, v.r 


