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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/15-01/06 

URBROJ: 2109/16-03-15-03 

Pleškovec, 21. prosinca 2015. 

 

ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u ponedjeljak 21. prosinca 2015. godine u 18:00 sati 

 

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

pozivom  KLASA: 023-06/15-01/06, URBROJ: 2109/16-03-15-1 od 14. prosinca 2015. godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILI 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 Tomašić, Miroslav Turk, dipl.uč. i Dragica                                                                      

Vugrinec, ing.građ.. 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Stjepan Perko – ispričao se. 

 

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

Dragutin Barlek, vijećnik Županijske skupštine Međimurske županije, Karolina 

Karničnik, administrativni tajnik, Danijela Turk, referent, Vladimir Trstenjak i Vlasta 

Vugrinec, predstavnici javnih medija. 
 

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

sjednicu te predložio dnevni red iz saziva. Pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili 

dopunu dnevnog reda. Kako nitko od vijećnika nije predložio dopunu ni izmjenu dnevnog reda 

predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći 

 

DNEVNI RED 

01.  Utvrđivanje kvoruma, 

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

03.  Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na    

 Bregu, 

04. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. 

godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

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

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

06. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

07. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

08. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2015. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

09. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2015. godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

10. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu,  Projekcije 

proračuna za 2017. i 2018. godine Općine Sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih 

programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2016. – 2018. godine, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. 

godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

12. Prijedlog Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu u 2016. godini, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu u 2016. godini, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

16. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja 

Općine Sveti Juraj na Bregu 2014. – 2020. godine 

- 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. i 17. dnevnog reda i svim 

materijalima pripremljenim za sjednicu; prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik 

načelnika i povjerenstva. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger dao je Dnevni red na glasovanje te je sa 11 

glasova ”za„ i 3 glasa „protiv“ isti usvojen.  

 

TOČKA 1. 

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 2. 

AKTUALNI SAT 

 

Dragica Vugrinec, vijećnica – svake godine sjednica vijeća je pred sam Božić i uvijek je 

netko kriv. Zanimalo tko je ove godine kriv? Koliko tvrtka Piramida d.o.o., Lopatinec ima dug 

za komunalnu naknadu jer se pojavio stečajni upravitelj i eventualni kupac koji bi kupio 

Piramidu? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – datum sjednice, tko je kriv, primjećuje da i ostale 

općine imaju u isto vrijeme kao npr. danas ima sjednicu Općina Štrigova. Kod pripreme 

sjednice sudjeluje knjigovodstveni servis a gospođa iz servisa je bila tjedan dana u bolnici. 

Mislila se sjednica napraviti prije ali se neke stvari ne mogu predvidjeti unaprijed. Za dug za 

komunalnu naknadu od tvrtke Piramide ne zna točno trebalo bi vidjeti po kartici. U trenutku 

kad su krenuli u  pred stečajnu nagodbu općina je prijavila svoje potraživanje te ako se i 

pronađe kupac, za nadati se je da će se i namiriti dug koji postoji prema općini. Jedini je 

problem da je proizvodni pogon od tvrtke, a zemljište je od fizičke osobe od gosp. Belca te će 

budući kupac morati pregovarati na koji će način funkcionirati. Naknadno je dopunio odgovor 

da je dug za komunalnu naknadu sa svim troškovima ovrhe je 86.304,00 kune. 

 

Željko Medved, vijećnik – budući da su potrebni podaci, tražio je od povjerenstva za 

komunalno djelatnost. kad je pogledao kartu nerazvrstanih cesta u općini pronašao je puno 

nelogičnosti na njoj te je kontaktirao izrađivača karte. Zanimalo ga je da li je povjerenstvo, ili 

su, predsjednici mjesnih odbora dali kakve primjedbe jer je ima informaciju da je to samo kao 

prijedlog karte.  
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Odvoz zemlje i šljunka, kud se isti odvozi i da li će se po tom pitanju što riješiti, jer se može 

vidjeti sve kod Posavca.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – registar nerazvrstanih cesta nam je bio potreban 

da bismo se mogli javljati na bilo koje natječaje i on je izrađen i predstavljen predsjednicima 

mjesnih odbora koji su i dali primjedbu na prvu verziju karte i nakon toga je karta dorađena. 

Predsjednici mjesnih odbora su istu potpisali i time potvrdili njenu usklađenost sa stanjem na 

terenu. Finalna karta može isto tako imati greške i ona se može i dalje ispravljati i 

nadopunjavati. Svi su bili upoznati s njom i svi mjesni odbori imaju svoju verziju te ako je 

nešto potrebno mijenjati bude se mijenjalo, ali ako su to neke smislene ispravke a ne radi nekog 

putića kroz polje. 

Odvoz zemlje, netko je prijavio inspektoru zaštite okoliša i on je izašao na teren. Općina je 

reagirala kod izvođača na način da se sve mora maknuti s tih lokacija.  

  

Vesna Krnjak, vijećnica – pitala je da li se slijedeće godine Božićni sajam može malo 

drugačije organizirati. Dogovorilo se sa predsjednicima mjesnih odbora kako se ne bi 

istovremeno dijelili dječji darovi po naseljima jer se udruge moraju pripremati. Bilo je vidljivo 

da nije bilo predstave, bilo bi jako malo posjetitelja na samom sajmu. Roditelji su morali s 

djecom otići na podjelu darova a nisu ostali odnosno došli na Božićni sajam.  

Imala je problem provale u jednu kuću te je policija u osam sati zvala nju kako bi im ona dala 

ime i prezime ljudi koji stanuju u toj kući. Nije znala tko stanuje a bilo joj je rečeno da bi ona 

kao predsjednica mjesnog odbora to morala znati te je potražila odgovor u općini gdje je dobila 

informaciju o vlasnicima kuće koji su se nedavno doselili. Željela bi da predsjednici dobe 

podatke tko se doselio i slično?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – podjela darova u isti dan kao i Božićni sajam i 

broj posjetitelja sajma. Pokušava se povećavati broj posjetitelja Božićnog sajma. Vrlo mu je 

žao da ni svi vijećnici ne dolaze na sajam. Na Božićnom sajmu nastupaju djeca iz vrtića, 

školarci, KUU Zasadbrega i Pjevački zbor te je to zapravo napunilo dvoranu. Prije i poslije 

predstave je bilo dosta slabo i neke će se stvari morati mijenjati za iduću godinu. Dječji darovi, 

- dogovaralo se da se maknu od tog termina. Sat nakon predstave je bila podjela dječjih darova 

u Vučetincu i Dragoslavu jer im drugačije nije odgovaralo, ali će se slijedeće godine to 

posložiti.  

Općina Sveti Juraj na Bregu službeno traži od Državnog ureda za upravu Popis stanovnika za 

djecu do 10 godina za podjelu dječjih darova i uvijek dobi negativan odgovor jer se to kosi sa 

Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Država je propisala obveznu predškolu i dođe dopis od 

županije da trebamo postupiti prema zakonu i tako tražimo da nam Policijska uprava Čakovec 

pošalje popis djece da se mogu poslati pozivi ne može se dobiti. Jedino što se može 

predsjednicima dati je popis birača što opet nije sukladno zakonu. Niti sami ne znamo tko se 

doselio odnosno odselio. 

 

Stjepan Tomašić, vijećnik – imao je upite od privatnika općine da li će se koji načelnik sjetiti 

pozvati njih na druženje s načelnikom i da se njih povremeno upozna sa radom uz neka 

događanja a ne samo udruge. Barem jedanput na godinu. Javna rasvjeta odnosno žarulje koje su 

izgorjele tražio je da se iste promjene. Poznato mu je da se ne izlazi na teren za dvije žarulje ali 

ima ih nekoliko koje duže ne svijetle. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – sastanak sa gospodarstvenicima općine, dapače 

može, a svi se zovu na sastanke Lokacijske akcijske grupe koja ima daleko veće mogućnosti 

pomoći gospodarstvenicima te je samim time LAG najidealnije rješenje kako bi mogli 

unaprijediti svoje poslovanje jer se tamo može najviše doznati o mogućnostima razvoja.  
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Kad se radio Program ukupnog razvoja Općine Sveti Juraj na Bregu, gospodarstvenici su bili 

oni koji su se najmanje uključili toj izradi programa i poznato mu je da je njima posao prioritet 

ali ne možeš raditi razvoj ako ne planiraš.  

Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu je donijelo Odluku o dodjeli godišnjih nagrada. 

Prošle godine nije bio nitko stavljen a u 2016. će se staviti netko i od gospodarstvenika. Žarulje 

na javnoj rasvjeti postoji evidencija koja se vodi i kad je zapisanih desetak žarulja odnosno 

nekom periodu od mjesec dana tada se pozovu majstori. HEP više ne održava javnu rasvjetu 

već privatne tvrtke. Mi radimo s tvrtkom Kabel mont d.o.o., koji dođu na teren, i da bi mogli 

mijenjati javnu rasvjetu mora se uči u trafostanicu a to može učiniti samo tehničar HEP-a koji 

otključava trafostanicu i čeka dok se sve ne napravi da može zaključati. Tako da moramo 

dodatno plaćati tehničara koji čuva trafostanicu.  

 

Anđelko Kovačić, vijećnik – da li se može prema HEP-u napraviti nekakvi pritisak za 

rekonstrukcija niskonaponskih mreža jer pet kuća ima petu žicu, pet ih dalje nema i tako je to 

problem. Konkretno je to Zasadbregu na tzv. ulicama Habaj, Fadan i Jugištinovoj, znači tri 

mjesta svaka ulica od po 150 metara.   

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kad se radi rekonstrukcija, rekonstrukcija se radi 

temeljem pada napona znači ako oni utvrde da postoji pad napona gdje isporučena usluga nije 

unutar zakonskih okvira onda oni to stavljaju na neku listu i kad dođe po planu počne 

rekonstrukcija i tada stavljaju i tu petu žicu. Postoji i drugi način ako općina zatraži ponudu za 

rekonstrukciju tada to i sama plaća. Može probati tražiti od njih da se vidi na koji način se to 

može napraviti.  

 

Božidar Balog, vijećnik – tvrtka koja je radila deratizaciju nije u cijelosti napravila 

deratizaciju. Gdje ljudi nisu bili doma  nisu ostavljali deratizaciju  jer su oni to radili u smjeni 

kad su ljudi uglavnom na poslu te tako jako puno kućanstava nije dobilo deratizaciju. Smatra da 

deratizacija nije bila napravljena u cijelosti. Predložio je da se grupa podijeli, da jedni vrše 

deratizaciju prije podne a drugi poslije podne kad su ljudi kod kuće. Nisu htjeli ostaviti ni za 

susjede. Zanimalo ga je još da li se mogu imenovati ulice po naseljima naše općine ili samo 

jedno naselje i to mjesto Dragoslavec ili se mora provoditi u cijelosti?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kad se deratizacija provodila istina je da su oni 

išli i bilo je od njih traženo da isključivo oni moraju postavljati a ne da ostavljaju vrećicu i da 

projure po općini nego da oni bolje znaju gdje se treba stavljati deratizacija. Svako kućanstvo 

kojemu je ostavljena deratizacija moralo je potpisati da je istu primilo. Nakon toga se 

kontroliralo koliko je potpisa došlo, bilo je 1170 kućanstva obrađeno i nakon toga su još otišli 

van i dodatno je obrađeno 230 kućanstva. Imenovanje ulica je ideja koja postoji još od prije ne 

mora biti šire područje već to može biti i jedno naselje i mogli bi dati nekakav prijedlog da se 

vidi što se može učiniti. Prijedlog ide na vijeće i onda treba tražiti odobrenje od nadležnih 

ustanova. Može se provjeriti što je sve potrebno da se naprave ulice odnosno čitavu proceduru.   

 

Milan Zanjko, vijećnik – zanimalo ga je kad bude napravljena popuna javne rasvjete u 

Okruglom Vrhu i na koji je način dano zemljište na korištenje za kapelicu u Malom Mihaljevcu 

župi, odnosno koji način? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nažalost ove godine nismo ni jedno rasvjetno 

tijelo ugradili jer jednim dijelom je u pitanju novac a u drugom dijelu je u pitanju tehnički dio. 

Nije dobro nadopunjavati javnu rasvjetu s različitim lampama (natrijeve i led žarulje) jer onda 

dolazi do gorenja elektronike tako da te lampe ne mogu biti na izlazu iz trafostanice. U 

Okruglom Vrhu treba vidjeti koji je izlaz iz trafostanice i onda skombinirati čitavu mrežu. Na 

cijelom području Općine Sveti Juraj na Bregu je potrebno nekih 55 rasvjetnih tijela. Neće se 

moći sve odjednom nabaviti. Cijena jedne lampe je od nekih 2,5 do 3 tisuće kuna. Da bi mogli 

imati rasvjetu treba zakupiti snagu od HEP-a.  



6 
 

Zemljište u Malom Mihaljevcu gdje se počela graditi kapelica (što je bila želja mještana), 

poklanjalo se zemljište. Komplicirano je bilo oko vlasništva jer je bilo vlasnika koji su pokojni.  

Općina je preuzela na sebe i sve se to razriješilo a Općinsko vijeće je donijelo Odluku o 

darivanju istog nakon toga je ispalo da općina ne može darivati pa je poništena Odluka ali ipak 

na kraju ta investicija stoji na općinu. Kad se investicija završi koja se plaća iz donacija 

mještana donijeti će se Odluka da se objekt daje župi na korištenje na 50 godina. Zato na tabli 

piše da je investitor Općina Sveti Juraj na Bregu.   

 

         TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

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

ODLUKA: Jednoglasno sa 13 glasova „za“, prihvaćeni je zapisnik sa 16. sjednice 

                    Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU 

 

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

izvršenja Proračuna i plana Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu. Poravnanje 

stanja s stvarnim stanjem u ovom trenutku. Proračun je sveden na nekih osam milijuna kuna.  

Proračun je u minusu od milijun tristo tisuća kuna to se odnosi na investiciju izgradnje 

kanalizacije jednim dijelom u Malom Mihaljevcu  i jednim dijelom aglomeracije Čakovec. Ako 

gledamo prihodovnu stranu Poreza i prireza na dohodak je bio planiran 3.500.000.00 kuna  koja 

se u izmjenama i dopunama smanjuje na 3.420.000,00 kuna što znači da je gotovo  izvršeno 

ono što je bilo i planirano. Bilo je očekivano još veće smanjenje s obzirom na porezne reforme 

jer mi spadamo u kategoriju razvoja više od 75% a potpomognuta područja su do 75% 

razvijenosti. Jedanaest jedinica lokalne samouprave u Međimurskoj županiji je sada 

potpomognuto dok su prije bile samo dvije. Potpomognute općine dobivaju značajna sredstva a 

općine koje su razvijenije su u tom dijelu zakinute. Porez na kuće za odmor obračunava i šalje 

na naplatu Porezna uprava i tu je bilo planirano 150.000,00 kuna a kod I. izmjena i dopuna 

smanjeno je na 115.000,00 kuna. Slično je i sa Porezom na promet nekretnina gdje je zapravo 

još i veće smanjenje. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića to je onih 3%  što  

plaćaju  ugostiteljski  objekti - planirano je  60.000,00  kuna  u  I.  izmjenama imamo 46.000,00 

kuna, očito se manje pije te se nije ispunio plan. Porez na tvrtku također vrši naplatu Porezna 

uprava prema sporazumu  -  planirano je 60.000,00 kuna izmijenjeno je na  48.000,00  kuna. Iz 

čega je vidljivo da niti Porezna uprava ne može sve naplatiti onda je i jasnije zašto niti općina 

ne može sve naplatiti ali se trudimo da se što više naplati. Tekuće  pomoći iz županijskog  

proračuna  planirane su sa 250.000,00 kuna a smanjene su na 30.000,00 kuna. Kapitalne 

pomoći iz ŽUC-a planirane su 100.000,00 kuna a smanjeno je na 0,00 kuna. Smanjeno jer je 

ŽUC neke projekte u općini izvršavao sam te nije te nisu dali pomoć. Kapitalne pomoći iz 

državnog proračuna bile su planirane na 2.748.000,00 kuna i smanjene su na 2.000.000,00 

kuna. Kapitalne pomoći iz županijskog  proračuna  su  planirane  u  iznosu  od  200.000,00  

kuna  i  također  su smanjene na 120.000,00 kuna. Tu je dogovor sa županom za kojega se nada 

da će ga ispoštovati te će dio sredstava uplatiti u slijedećoj godini a odnosi na sanaciju klizišta 

na groblju. Ta sredstva su planirana isključivo za investiciju sanacije klizišta na groblju koja 

vrijedi oko pola milijuna kuna. Prihodi od trgovačkih društava to je prihod od tvrtke Međimurje 

plin d.o.o..  
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Naknada za koncesije planirana je 50.000,00 kuna ostaje na 50.000,00 kuna. Od ove godine 

nema više koncesije za preuzimanje i prijevoz pokojnika, sve je liberalizirano što i nije najbolje 

rješenje jer u svako doba ti netko dopremi pokojnika a onda se zapravo ne zna tko će vršiti sam 

ukop. Svi bi samo ono što im se isplati a to je prodaja opreme i cvijeća a ostalo neka netko 

drugi riješi. Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata su se sa 350.000,00 povećali na 

360.000,00 kuna. Naknada za nezakonito izgrađene zgrade je planirana 150.000,00 kuna ta se 

stavka povećava na 170.000,00 kuna. Pristojba za groblje planirana je 25.000,00 kuna smanjuje 

se na 20.000,00 kuna. Pristojba za korištenje mrtvačnice, pristojba za gradnju spomenika, 

međutim to su stavke gdje bi zapravo trebao planirati koliko će ljudi umrijeti.  

Prihodi od Zavoda za zapošljavanje, ta se stavka značajnije povećala jer su nam odobreni 

radnici u javnom radu. Prihodi od zajedničkog komunalnog redarstva, od kad su Općina 

Štrigova i Općina Gornji Mihaljevec ušla u kategoriju potpomognutih JLS-a sad redovito 

plaćaju svoje obveze za zajedničkog komunalnog redara. Prihodi od Hrvatskih voda, znači 8 % 

od naplaćenih prihoda naknade za uređenje voda oni vraćaju u proračun općine. Ostali prihodi, 

prihodi od kamata, komunalni doprinos bio je planirani 340.000,00 kuna povećava se na 

500.000,00 kuna dobrim dijelom to se odnosi na legalizaciju zgrada. Komunalna naknada 

planirana je 400.000,0 kuna sad se smanjuje na 300.000,00 kuna. Građevinsko zemljište, tu se 

planiralo prodati zemljište u Zasadbregu i Vučetincu. U Vučetincu je razriješeno vlasništvo dok 

u Zasadbregu se još čeka. Ostali stambeni objekti, planirano je 100.000,00 kuna a smanjeno je 

na 70.000,00 kuna. Što se tiče rashoda plaće za zaposlene su nešto i niže nego što je bilo 

planirano a plaće za radnike u javnom radu su tu izdvojene kako se to ne bi miješalo. U nagrade 

spadaju božićnice, regresi. Naknade za bolest ove godine nije bilo potrebe isplaćivanja. 

Naknada za prijevoz na službenom putu planirana je 10.000,00 kuna povećava se na 12.000,00 

kuna. Od ove godine je uvedeno da se dužnosnicima ne može isplaćivati ništa osim plaće i 

putnih troškova. Seminari, savjetovanja i simpoziji su tu negdje. Energija je razdvojena na: 

mrežarina potrošnja zgrade i mrežarina i potrošnja javne rasvjete te je tu sad došlo do jednoga u 

minus drugo u plus a zapravo je ista stavka. U Općini Sveti Juraj na Bregu imamo ukupno 550 

rasvjetnih tijela i javna rasvjeta svijetli do 11 sati. Voda i slivna naknada je sa 35.000,00 kuna  

smanjeno na 32.000,00 kuna. Rashod za plin je planiran100.000,00 kuna i ne mijenja se, 

gotovo je jednaka potrošnja struje i plina. Motorni benzin i gorivo za košnju. Usluge telefona i 

telefaxa planirano 25.000,00 kuna povećava se na 28.000,00 kuna. Poštarina je veća jer se šalju 

uplatnice za komunalnu naknadu i groblje. Ako se šalju rješenja onda sve ide preporučeno. 

Materijal za tekuće investicijsko održavanje su razno razne stvari koji se uzimaju po mjesnim 

odborima za održavanje i manji radovi koje izvode sami ili neke firme za njih. Tekuće 

investicijsko održavanje i javna rasvjeta sa 50.000,00 kuna smanjeno je na 30.000,00 kuna. 

Održavanje groblja i mrtvačnica planirano je 100.000,00 kuna smanjuje se na 68.000,00 kuna. 

Stavka za tisak se najviše odnosi na objavu natječaja koji je obvezan za razne nabave ostaje isto 

odnosno planirano je 40.000,00 kuna. Za deratizacija planirano je 45.000,00 kuna što i ostaje 

tako. Čišćenje snijega, planirano je 50.000,00 kuna smanjuje se na 32.000,00 kuna to je isto 

tako pogađanje da li će pasti snijeg ili neće. Održavanje cesta i poljskih putova se sa 

150.000,00 kuna smanjuje na 130.000,00 kuna. Usluge odvjetnika i pravno savjetovanje se 

povećava sa 10.000,00 kuna na 25.000,00 kuna. Geodetsko katastarske usluge se sa 50.000,00 

kuna povećavaju na 120.000,00 kuna radi evidentiranja poljskih putova za potrebe mještana. U 

ostale računalne usluge spadaju knjigovodstvene usluge. Stavka za Prostorni plan povećana je 

zbog izmjena istog. Manipulativni troškovi su povećani sa 12.000,00 kuna na 15.000,00 kuna. 

Porezna uprava si uzima prema sporazumu 5% od izvršene naplate. Naknada za rad zamjenika 

općinskog načelnika smanjena je sa 25.000,00 kuna na 24.000,00 kuna. Naknada članovima 

VMO-a s porezima i doprinosima se povećava sa 110.000,00 kuna na 150.000,00 kuna. Premija 

osiguranja imovine nešto se povećavalo zbog dodavanja objekata koji su se osigurali. 

Reprezentacija je planirana 50.000,00 kuna i povećava se na 70.000,00 kuna jer je tu sva 

reprezentacija i ono što koriste udruge, što će se slijedeće godine razdvojiti.  
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Dječji darovi -vrijednost darova je bila po 75,00 kuna po djetetu a planirano je 50.000,00 kuna 

a potrošeno je 55.000,00 kuna.  Kamate za primljene zajmove planirano je 110.000,00 kuna 

smanjeno je na 99.000,00 kuna, to je kredit  za izgradnju dvorane. Izdaci za dječji vrtić 

planirani su u visini od 1.000.000,00 kuna a sad se povećavaju na  1.150.000,00 kuna. 

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete je sa 60.000,00 kuna smanjena na 50.000,00 

kuna. Jednokratne novčane pomoći obiteljima smanjene su sa planiranih 60.000,00 kuna na 

45.000,00 kuna. Stipendije,  pomoć za ogrjev, sufinanciranje prijevoza učenika ostaje gotovo 

isto planiranom. Nastavio je obrazlagati rashode koji se daju kao donacija udrugama a koji su 

obrazloženi kroz programe gdje se točno vidi kome je koliko dodijeljeno.  

Isto tako je obrazložio rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosno investicije koje su se 

odvijale tokom godine. Pojedine stavke je opširnije obrazložio, kako bi bilo što jasnije. U 

raspravi su sudjelovali vijećnici Željko Medved, Vesna Krnjak i Dragica Vugrinec. 

Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 10 glasova ”za„, 1 glas „protiv“ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je 

                     prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 

                     2015. godinu, te će isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2015. GODINI 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom javnih potreba u športu na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu  u 2015. godini  utvrđeni su interesi i smjernice za razvitak športa 

koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, kada su te javne potrebe u 

interesu Općine Sveti Juraj na Bregu, koji je izvršen, odnosno sa 164.000,00 kuna uvećan je za 

12.00,00 kuna, što ukupno iznosi 176.000,00 kuna te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna 

Programa  u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godinu. U raspravi je 

sudjelovao vijećnik Milan Zanjko. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 10 glasova ”za„ i 4 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna 

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

              2015. godini te će isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGUU 2015. GODINI 

 

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

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i 

manifestacije u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, kada su 

te javne potrebe u interesu Općine Sveti Juraj na Bregu, izvršenje, kulturna umjetnička društva 

sa 46.000,00 kuna povećanje je za 2.00,00 kuna, što ukupno iznosi 48.000,00 kuna, Ostale 

udruge sa 101.000,00 kuna povećanje je za 30.700,00 kuna, što ukupno iznosi 131.700,00 kuna 

te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  
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ODLUKA: Sa 11 glasova ”za„ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Izmjena i 

                    dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj 

                     na Bregu u 2015. godini, te će se isti objaviti u „Službenom glasniku               

                     Međimurske županije“. 

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE  

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU 

  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015.godinu određuje se: 

1. gradnja objekata i uređaja infrastrukture te nabava opreme: 

2. javne površine, nerazvrstane ceste, javne rasvjete, groblje, odvodnja i održavanje 

komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 

komunalne djelatnosti: 

- odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, 

održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta 

- pročišćavanje otpadnih voda i održavanje čistoće 

Na temelju izvedenih radova nisu u potpunosti izvedeni kao što je bilo planirano Programom 

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

za 2015. godinu, planirano je bilo 6.500.000,00 kuna smanjeno za 3.944.000,00 kuna, što 

ukupno iznosi 2.556.000,00 kuna  te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. 

godinu. U raspravi je sudjelovala vijećnica Dragica Vugrinec. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 12 glasova ”za„ i 2 glasa „suzdržana“ prihvaćen je  prijedlog Izmjena i 

                    dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  

                    području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godine, te će se isti objaviti u  
                    „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA  

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu određuje se: 

1. Odvodnja atmosferskih voda 

2. Održavanje nerazvrstanih cesta  

3. Javna rasvjeta                      

4. Održavanje groblja i mrtvačnice                

Financirati će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, 

naknada za održavanje groblja,  prihodi od zakupa i ostalih prihoda proračuna. Program 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu 

nije izvršen, odnosno sa 365.000,00 kuna smanjen je za 31.000,00 kuna, što ukupno iznosi 

334.000,00 kuna te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu. U raspravi je 

sudjelovao vijećnik Željko Medved. 
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Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

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

                    dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na   

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

                    glasniku Međimurske županije“. 

 

 

 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU 

 

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

za 2015. godinu sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i 

drugih osoba, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog osobnih, 

gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Ciljevi socijalnog programa Općine Sveti Juraj na 

Bregu su utvrditi kriterije i način pomoći socijalno ugroženih mještana koji su se zbog različitih 

okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe. Utvrđuju se slijedeće javne potrebe u 

Socijalnom programu prema prioritetima: 

         Plan 2015. Izmjene i dop. 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - ogrjev   30.000,00 kn   28.100,00 kn 

2. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete  60.000,00 kn   50.000,00 kn 

3. Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole  30.000,00 kn   30.000,00 kn 

4. Pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola 

            20.000,00 kn            0,00 kn   

5. Stipendiranje učenika i studenata             190.000,00 kn  185.000,00 kn  

6. Sufinanciranje troškova prehrane     23.000,00 kn   15.000,00 kn 

7. Jednokratne novčane pomoći     60.000,00 kn   45.000,00 kn 

8. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica         1.000.000,00 kn1.150.000,00 kn  

       1.393.000,00 kn1.503.100,00 kn 

 

Socijalnim programom su utvrđeni i Oblici socijalne pomoći, Kriteriji za ostvarivanje pojedinih 

oblika socijalne pomoći i Opće odredbe. Proračunom Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. 

godinu predviđeno je izdvajanje 1.393.000,00 kuna što je izmjenama i dopuna Socijalni 

program uvećan za 110.100,00 kuna pomoći predviđene ovim programom. U raspravi su 

sudjelovali vijećnici Milan Zanjko Radovan Kutnjak. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova  ”za„ prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna  

                    Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, 
                    te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 10. 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  ZA 2016. GODINU, 

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. GODINU OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SVETI  JURAJ NA BREGU  

ZA RAZDOBLJE 2016. GODINE – 2018. GODINE 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – planirani su prihodi od poreza u iznosu od 

4.414.000,00 kuna, porez i prirez na dohodak 3.950.000,00 kuna, porezi na imovinu 354.000,00 

kuna, porezi na robu i usluge 110.000,0 kuna i tako je redom obrazlagao stavke prihoda i 

rashoda planiranih za Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu.  

U Projekcijama se uvećao plan za nekih desetak posto, što je više manje radi forme nego se 

realno može planirati. 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

                                                                                Plan 2014.    Projekcija 2015.    Proj. 2016.         

6   Prihodi poslovanja                                        12.299.300,00    12.550.000,00     12.550.000,00 

7   Prihodi od prodaje nefinancijske imovine         266.000,00         100.000,00          100.000,00      

3   Rashodi poslovanja                                         5.195.300,00    6.040.000,00         6.170.000,00        

4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine      7.070.000,00    6.310.000,00        6.180.000,00               

     Razlika – višak/manjak ((6+7)-(3+4))               300.000,00       300.000,00            300.000,00    

B. RAČUN FINANCIRANJA 

5   Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova300.000,00         300.000,00         300.000,00           

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

     Ukupno prihodi i primici                           12.565.300,00     12.650.000,00   12.650.000,00      

     Ukupno rashodi i izdaci                   12.565.300,00     12.650.000,00   12.650.000,00       

     Višak/Manjak + Neto financiranje                                 0,00                    0,00                   0,00 

 

Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu i Projekcije Proračuna za 2017. i 2018. 

godinu su sastavljeni i daju se Općinskom vijeću na razmatranje. 

Plan razvojnih programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2016. – 2018. godine 

sastavni je dio Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu.  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Zanjko, Dragica Vugrinec, Željko Medved i Miroslav 

Turk. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 10 glasova ”za„ i 4 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Proračuna  

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

                    2018. godine Općine Sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih programa Općine  

                     Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2016. – 2018. godine, te će se isti objaviti 

                     u  „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

 OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2016. GODINU 

 

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

Juraj na Bregu za 2016. godinu, kojom se utvrđuje način izvršavanja, odnosno upravljanje 

prihodima i primicima, te rashodima i izdacima i propisivanje prava i obveze svih proračunskih 

korisnika. U izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu primjenjuju se odredbe Zakona 

o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12). 

Prihodi i primici  raspoređuju se i iskazuju u Proračunu prema izvorima iz kojih potječu. 

Rashodi izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema proračunskim 

klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima. Klasifikacija Proračuna: 

organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska i programska.  

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i od Plana razvojnih programa. 

Za donošenje zaključka i rješenja kojim se odobravaju isplate po aktivnostima Proračuna 

ovlašteni je načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu.  
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Naredbo davatelj za izvršenje Proračuna u cjelini je općinski načelnik, s pravom samostalnog 

raspolaganja iznosom određenim u Statutu Općine Sveti Juraj na Bregu. Postupak nabave roba, 

usluga i ustupanja radova provodi Povjerenstvo za javnu nabavu Općine Sveti Juraj na Bregu 

sukladno zakonu o javnoj nabavi, dok odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi 

Načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Zaduživanje Općine Sveti Juraj na Bregu na teret Proračuna u skladu s propisima odobrava 

Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na prijedlog načelnika Općine Sveti Juraj na 

Bregu. Korisnici sredstava Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu dužni su dostaviti načelniku 

Općine Sveti Juraj na Bregu izvješće o korištenju sredstava za prethodnu godinu do roka za 

podnošenje utvrđenog zakonom. Izvješću su dužni priložiti financijski plan te plan rada za 

slijedeću godinu. Ovoj odluci na zahtjev vijećnika dodaje se članku 8. stavak 4. koji glasi: 

„Izvješća o radu Udruga s područja Općine Sveti Juraj na Bregu dati vijećnicima u obliku 

informacije.“ 

Postupak nabave roba i usluga te ustupanje radova odvija se u sladu sa Zakonom o javnoj 

nabavi, Zakonom o koncesijama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Planom nabave  

kojeg će temeljem Proračuna donijeti Općinski načelnik. 

Postupak zaduživanja na teret Općinskog Proračuna obavlja se sukladno odredbama Zakona o 

proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanju te davanja jamstva i suglasnosti jedinice lokalne 

i područne (regionalne) samouprave. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 9 glasova ”za„ i 5 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Odluke o  

                    izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu, te će se  

                    ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG SOCIJALNOG PROGRAMA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2016. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  

Socijalni program Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu sa svrhom zadovoljavanja 

osnovnih potreba socijalno ugroženih nemoćnih drugih mještana koji su se zbog različitih 

okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe. Javne potrebe u Socijalnom programu 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu utvrđuju se prema prioritetima:  

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

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

3. Subvencioniranje prijevoza učenika osnovne škole             30.000,00 kuna 

4. Stipendiranje učenika i studenata             200.000,00 kuna 

5. Sufinanciranje troškova prehrane               15.000,00 kuna 

6. Jednokratne novčane pomoći                50.000,00 kuna 

7. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica         1.000.250,00 kuna 

Sredstva za realizaciju Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu u 

ukupnom iznosu od 1.635.000,00 kuna, osigurat će se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2016. godinu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 13 glasova ”za„ i 1 glas „suzdržan“ prihvaćen je prijedlog Socijalnog 

                    Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu, te će se isti objaviti  

                    „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
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TOČKA 13. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2016. GODINI 
 

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

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2016. godinu, a koji će se financirati iz proračuna Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2016. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu iznose 178.000,00 

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

predložilo Povjerenstvo za društvene djelatnosti.  

Programom javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2016. godini, 

utvrđuju se interesi i smjernice za razvitak sporta. Javne potrebe u sportu na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu ostvarivati će se:         

- djelovanjem sportskih udruga te pomaganjem i promicanjem sportskih aktivnosti, na 

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

- aktivnostima sportskih udruga povodom državnih, županijskih, a posebno praznika 

Dana Općine 

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu egzistiraju slijedeći sportovi: 

- nogomet, stolni tenis, streljaštvo, šah i drugi sportovi 

Tijekom 2016. godine planiraju se oblasti sporta slijedeći poslovi i aktivnosti:  

- financirati postojeće sportske udruge sukladno planiranim sredstvima i 

utvrđenim kriterijima, 

- poduzimati radnje radi promicanja sporta, poglavito kod djece i mladeži,  

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

razvijati moralne vrijednosti kod sportaša. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 11 glasova ”za„ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Programa 

                    javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2016. 

                    godini, te će se isti objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2016. GODINI 

 

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

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2016. godini financirati će se  iz proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2016. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu iznose 147.000,00 kn, a bit 

će raspoređena na 15 različitih kulturnih društava i udruga prema kriterijima koje je predložilo 

Povjerenstvo za društvene djelatnosti. 

Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2016. godini, 

utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi. Javne potrebe u 

kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu ostvarivati će se:  

- djelovanjem udruga u kulturi i pomaganjem, promicanjem kulturnog i 

umjetničkog stvaranja, 

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

kulturnog života 

Tijekom 2016. godine planiraju se oblasti kulture slijedeće aktivnosti: 

- obilježavanje proštenja – Valentinovo, Jurjevo i Dan Općine, Duhovi, Ime 

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

manifestacije 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  
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ODLUKA: Sa 11 glasova ”za„ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Programa 

                     javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2016. 

                     godini, te će se isti objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 15. 

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

U 2016. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program održavanja infrastrukture u 

2016. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu kojim se određuje: 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova         150.000,00 kuna 

2. Zimska služba                50.000,00 kuna 

3. Javna rasvjeta                          110.000,00 kuna  

4. Održavanje groblja i mrtvačnice                                   100.000,00 kuna 

    Ukupno:        410.000,00 kuna 

Financirati će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, 

naknada za održavanje groblja, prihodi od zakupa i ostalih prihoda proračuna. 

Ovaj Program podliježe tijekom godine promjenama od strane Općinskog vijeća.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

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

                    održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Općine  

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

                    županije“. 

 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I  

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2016. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu određuje 

se: gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture te nabava opreme: 

- javne površine, nerazvrstane ceste, javne rasvjete, groblje, odvodnja i 

pročišćavanje otpadnih voda i održavanje čistoće 

Programom se utvrđuje:  

- opis poslova za gradnju objekata i uređaja, te nabavu opreme, 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom 

izvora financiranja djelatnosti. 

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

1. Reciklažno dvorište                   50.000,00 kuna 

2. Sportska školska dvorana i dogradnja osnovne škole                               300.000,00 kuna 

3. Zgrada vrtića –Dom mladeži Lopatinec         1.500.000,00 kuna 

4. Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica           150.000,00 kuna 

5. Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg           150.000,00 kuna 

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

7. Izgradnja sustava odvodnje – kanalizacija         3.000.000,00 kuna 

8. Turistička infrastruktura                50.000,00 kuna 

9. Energetski i komunikacijski vodovi              100.000,00 kuna 

10. Autobusna stajališta i nadstrešnice                50.000,00 kuna 
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11. Adaptacija domova kulture, namještaj i oprema            400.000,00 kuna 

12. Izgradnja poduzetničke zone               200.000,00 kuna 

13. Izgradnja stambene zone u Brezju             200.000,00 kuna 

_________________ 

UKUPNO:      6.550.000,00 kuna 

Ovaj Program podliježe tijekom godine promjenama od strane Općinskog vijeća.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 10 glasova ”za„ i 4 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Programa 

                    gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine  

                    Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu te će se isti objaviti „Službenom glasniku 

                    Međimurske županije“. 

 

TOČKA 17. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU I. IZMJENA  

I DOPUNA PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. – 2020. GODINE 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  

Mijenja se poglavlje „Strategija informacijskog društva za Općinu Sveti Juraj na Bregu“ 

Programa ukupnog razvoja Općine Sveti Juraj na Bregu 2014. -2020. godine  i glasi: 

Strategija informacijskog društva za Općinu Sveti Juraj na Bregu.    

Cijelo područje Općine Sveti Juraj na Bregu nije pokriveno signalom pokretnih 

komunikacijskih infrastruktura (mobilna mreža),  nešto zbog konfiguracije terena, brdski kraj, 

pojavljuju se poteškoće u prijemu signala ili ga uopće nema. 

Kako najnovije širokopojasne usluge (obrazovanje putem interneta, društveno umrežavanje, 

televizija visoke kakvoće, rad od kuće i drugo) zahtijevaju odgovarajuće prijenosne kapacitete 

(više od 20 Mbit/s) potrebno je osigurati svjetlovodnu pristupnu infrastrukturu i odgovarajuće 

bežične tehnologije nove generacije. Time će se zadovoljiti kriterij da svi plaćaju istu uslugu 

koju dobivaju, odnosno onu koju su ugovorili. 

 

NAZIV 

MJERE 

AKTIVNOSTI MJERE CILJ/SVRHA MJERE NOSITELJ 

MJERE 

Povećanje 

dostupnosti i 

raširenosti 

elektroničke 

komunikacijske 

infrastrukture. 

Ulaganje u razvoj postojećih 

komunikacijskih mreža i 

izgradnju nove 

infrastrukture 

širokopojasnog pristupa. 

 

Edukacija o korištenju i 

pogodnostima 

korištenja usluga 

širokopojasnog pristupa u 

velikom intenzitetu zbog 

staračke populacije. 

Povećanje konkurentnosti 

postojećih i potencijalom 

otvaranja novih 

gospodarskih subjekata, 

odnosno razvoja novih 

djelatnosti u okviru ICT-a 

Povećanje kvalitete života 

za sve građane (kroz 

mogućnost korištenja 

elektroničkih usluga javne 

uprave, zdravstvenih i 

obrazovnih elektroničkih 

usluga itd.). 

Općina  Sveti 

Juraj na Bregu i 

nadležne 

institucije. 

 

Informacijsko društvo se već pokazuje kao jedan od glavnih pokretača ekonomskih i društvenih 

promjena u Europi. Više nije slučaj da je ekonomski rast moguć ako samo neki pojedinci imaju 

pristup informacijama. Prijelaz prema informacijskom društvu zahtijeva sudjelovanje svih.  
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No njegov potencijal nije u Općini Sveti Juraj na Bregu u potpunosti iskorišten iako je 

prepoznato da je informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT) bitna komponenta za 

povećanje poslovne konkurentnosti. Poslovna upotreba informacijske i komunikacijske 

tehnologije (IKT) u  Općini Sveti Juraj na Bregu relativno je niska u usporedbi s drugim  

općinama i regijama u Hrvatskoj i vrlo niska u usporedbi sa razvijenim regijama Europske 

unije. Uz sve veći broj konkurentskih tvrtki u drugim zemljama i općinama  koje iskorištavaju 

prednosti proširenih tržišnih prilika, važno je da sva poduzeća mogu iskoristiti prednosti IKT-a 

i da njihovi zaposlenici imaju za to potrebne vještine. Postoji opasnost da će informacijsko 

društvo načiniti digitalnu podjelu i povećati mogućnosti onima koji već posjeduju određene 

vještine, istovremeno smanjujući mogućnosti onima koji ih ne posjeduju. Predviđeno je da će 

PUR  i općina  uzvratiti sistemskom integracijom IKT vještina u sve vrste aktivnosti, a osobito 

za aktivnosti za koje je važno razviti osnovne i ključne vještine. Oni kojima nedostaju 

osnovne/ključne vještine najvjerojatnije će imati najslabiji pristup IKT uslugama i opremi. 

Neupoznatost s IKT-om vjerojatnije će povećati poteškoće koje pojedinci imaju pri pristupanju 

mogućnostima i sad i u budućnosti. Stoga će se posebno poticati projekti u području prioriteta 

ispod osnovnih i ključnih vještina kako bi se pokazalo da su ICT vještine uzete u obzir u smislu 

sadržaja i isporuke (učinak pokazivanja) predloženih aktivnosti treninga. Aktivnosti osnovnih i 

ključnih vještina trebale bi osigurati da igraju ulogu u opremanju sudionika da postanu 

sudionici digitalnog doba sigurni u svoje znanje i upotrebu IKT-a. Općina će igrati ključnu 

ulogu u tome da informacijsko društvo bude među glavnim temama PUR-a. S vremenom će 

informacijsko društvo utjecati na način na koji gotovo sve tvrtke u općini posluju. Neke su već 

svjedokom dolaska novih konkurenata koji nisu postojali prije dvije ili tri godine. Novi kanali 

isporuke pružaju i mogućnosti i prijetnje. Oni koji reagiraju najbrže i idu u korak s novim 

razvojem dobit će najviše od nove dinamike poslovnog okruženja. Imati mogućnost odgovora 

na uvijek promjenjivo tržište, zahtijeva mogućnost i ključne vještine koje su prethodno uočene 

kao važan element strategije. To se naročito odnosi na sektore i tvrtke na određenim lokacijama 

koje koriste tehnologiju kako bi prevladale probleme koje uzrokuje njihov periferan položaj, 

imaju mogućnost proširiti se tamo gdje to prije nije bilo moguće, jačajući i modernizirajući 

time gospodarstvo. 

Ostala poglavlja Programa ukupnog razvoja Općine Sveti Juraj na Bregu 2014. -2020. godine 

ne mijenjaju se. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

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

                    prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja Općine Sveti  

                    Juraj na Bregu 2014. – 2020. godine, te će se ista objaviti „Službenom glasniku 

                    Međimurske županije“. 

 

Dovršeno: 21:30 sati 

                                                                                                       PREDSJEDNIK  

                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger, v.r 


