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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/16-01/01 

URBROJ: 2109/16-03-16-02 

Pleškovec, 30. ožujka 2016. 

 

 

ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u srijedu 30. ožujka 2016. godine u 19:00 sati 

 

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

pozivom  KLASA: 023-06/16-01/01, URBROJ: 2109/16-03-16-1 od 15. ožujka 2016. godine. 

 

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

potpredsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Božidar Balog, 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: Danica Begović i Radovan Kutnjak – ispričali su 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, Andreja Šmitran i Vlasta 

Vugrinec, predstavnice javnih medija. 
 

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

sjednicu te predložio dnevni red iz saziva. 

 

DNEVNI RED 

1. Utvrđivanje kvoruma, 

 

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

 

3. Usvajanje zapisnika sa 17. 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 2015. 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 – manjka prihoda Općine Sveti 

Juraj na Bregu iz 2015. 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 2015. godini, 

- Izvješće o izvršenju 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 

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

kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini, 

- Izvješće o izvršenju 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 

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

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 

2015. godinu, 

- Izvješće o izvršenju 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 

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

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

Bregu, 

- Izvješće o izvršenju 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 

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

Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, 

Izvješće o izvršenju 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 

11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju istupanja Grada Preloga iz Sporazuma o 

osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec  

- predlagatelj je općinski načelnik 
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- 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 2016. 

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 01.07.2015. do 31.12.2015. 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 2015. godini za Općinu Sveti  Juraj 

na Bregu, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih Izvješća dobrovoljnih vatrogasnih 

društva s područja Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, 

- predlagatelj je zamjenik načelnika 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

16. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2015. godinu, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

17. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite 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 

18.  Prijedlog provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara 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 

19. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

20. Prijedlog Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti 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 

21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog 

upravnog odjela 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 izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih 

poslova održavanja nerazvrstanih cesta 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 

23. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu za životno djelo 

            preč. Ivan Kozjak, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

24. Prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnika „Grb Općine Sveti Juraj na Bregu – Ivan 

      Novak 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

25. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – dječji 

      vrtić „Žibeki“ 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

26. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – 

      Milovan Horvat, ing. 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

27. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – 

      Nogometna škola „Sveti Juraj na Bregu“ 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

28. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – 

            Reinox d.o.o. 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

29. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – 

            Spomenka Tomašić, bacc.med.techn. 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

30. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu –  

      Udruga sportske rekreacije „sport za sve“ Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

31. Prijedlog Programa korištenja sredstava za 2016. godinu od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  
- predlagatelj je općinski načelnik 
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- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

32. Informacija - Provedene aktivnosti u 2015. godini – udruge Općine Sveti Juraj na 

 Bregu 
- 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., 22., 

23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. i 30.  Dnevnog reda i svim materijalima pripremljenim za 

sjednicu; prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik načelnika i povjerenstv 

 

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

jednoglasno, sa 13 glasova ”za„ isti usvojen.  

 

TOČKA 1. 

UTVRĐIVANJE KVORUMA  

  

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

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

 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

 

Vesna Krnjak, vijećnica – s obzirom na sredstva koja su prethodne godine dobili u Mjesni 

odbor Okrugli Vrh a bila su mala, zanimalo ju je koliko će dobiti rasvjetnih tijela javne 

rasvjete? Mještani postavljaju pitanje koje će godine dobiti rasvjetu? Rešetka koja se nalazi kod 

trgovine „Kitro“ u Okruglom Vrhu je slomljena i kad auto stane kotačem na nju ona se podigne 

i potrga gumu. Molila je da se to popravi, odnosno da se napravi korito od asfalta i voda bi 

mogla teći.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – pripremio se projekt energetske učinkovitosti i 

prijavljen je na Ministarstvo regionalnog razvoja po kojem bi zamijenili sva rasvjetna tijela a 

takvih ima u Općini Sveti Juraj na Bregu oko tristo. Prvo bi se skinule stare te bi se vidjelo 

koliko je potrebno dopuniti a prvo tamo gdje nema uopće javne rasvjete na ulazu u Okrugli Vrh 

od Slakovca. Svi Mjesni odbori su dali prijedloge te će se prema tome ravnomjerno rasporediti 

u nekakvom nizu. Ako projekt prođe to bi bilo jako dobro jer bi se time smanjila potrošnja 

električne energije javne rasvjete te bi iz ušteđenih sredstava mogli pribaviti još rasvjetnih 

tijela. Sad je moguće kupiti led lampu od tvrtke iz Strahoninca po cijeni od cca devetsto kuna. 

Ako projekt prođe dobiva se 90% i to od oko pola milijuna kuna onda bi se uspjelo sve 

planirano promijeniti. MO Okrugli Vrh traži neki petnaest lampi koje će se postaviti i po 

potrebi dopuniti gdje nema. Što se tiče rešetke, kad budu se popunjavale udarne rupe po 

nerazvrstanim cestama tada će se i to popraviti. 

 

Anđelko Kovačić, vijećnik – rekonstrukcija niskonaponske mreže u Zasadbregu, može li se 

očekivati da će se ista napraviti? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – već je bilo objašnjeno da to ne ovisi o Općini 

Sveti Juraj na Bregu već o raznim uvjetima prvenstveno ako postoji kod izmjere pad napona 

tada će to staviti u plan. Koliko imaju sredstava prema tome izvode radove. Rekonstrukcije se 

ne odobravaju u Elektri u Čakovcu nego u Zagrebu temeljem nekakvih parametara i 

jednostavno ne može nitko nikoga nazvati i reći tu se mora to napraviti. Možemo zatražiti 

mjerenje ako mještani smatraju da je problem u tome, a druga verzija je da plati Općina Sveti 
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Juraj na Bregu te tako povuče potrebni kabel za javnu rasvjetu. Poslati će se dopis Elektri da 

vide da li postoji potreba za rekonstrukciju mreže, ako ne, tada treba napraviti troškovnik da se 

vidi koliko bi to koštalo. 

  

Željko Medved, vijećnik – u očitovanju  revizije upravljanja učinkovitosti nekretninama u 

Međimurskoj županiji navedeno je pet općina koje su zadovoljile, zanimalo ga je gdje je tu 

Općina Sveti Juraj na Bregu? U očitovanju se navodi da su udruge koristile prostorije bez 

natječaja i bez naknade za održavanje sastanaka i provedbe programa iako zakon to ne dopušta 

takvo korištenje poslovnih prostorija Općine Sveti Juraj na Bregu. Na koji će se način to 

regulirati, ubuduće? 

Da li se što poduzima da se privuče kakvi investitor u Gospodarsku zonu u Brezju i da li se što 

razmišlja na tom području? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – učinkovitost upravljanja nekretninama, par 

općina je zadovoljilo a u druge općine imaju isti sistem upravljanja nekretninama kao i Općina 

Sveti Juraj na Bregu. Da bi se uopće moglo učinkovito upravljati nekretninama treba znati što 

se sve ima, mora to biti legalno i nakon legalizacije će se znati čime će se upravljati. Potrebno 

bude raspisivati natječaj o korištenju poslovnih prostora Općine Sveti Juraj na Bregu bez 

naknade, jer se neće tražiti naknada. U gospodarskoj zoni je izgrađena solarna elektrana, 

izgrađen je novi industrijski pogon tvrtke Reinox, tvrtka AMP iz Brezja zainteresirana je za 

otkup zemljišta gdje bi gradili novu proizvodnu halu. Čitava Gospodarska zona je privatno 

vlasništvo i cijena je 10 € po m
2
. Parcele su veličine od 3000 do 3500 m

2
 te je cijena parcele od 

30.000,00 do 35.000,00 €. Budući da je privatno vlasništvo nikoga se ne može natjerati da 

proda ispod cijene ili da uopće proda, jedino što im je rečeno da ne smiju ići preko cijene od 10 

€ po m
2
.  

 

Stjepan Perko, vijećnik – dječje igralište u Lopatincu , dogovoreno je da će se navoziti zemlja 

prilikom izvođenja radova na kanalizaciji koja će doći kraju a neće se dogovoreno napraviti. 

Dio igrališta je dano na korištenje izvođaču,  nakon čega treba sanirati što je potrebno a isto 

treba postaviti ogradu koju su srušili, da ne završe radove i odu.. Tražio je pismeni odgovor na 

pitanje kanalizacije u Poljskoj ulici u Lopatincu odnosno polovica ulice, jer su mještani 

nezadovoljni i ulica I.L.Ribara u Lopatincu budući da kanalizacija neće ići u tim dijelovima. 

Kakvo se rješenje može pronaći i što će 27 kuća bez kanalizacije? Potrebno je vidjeti što se 

može učiniti kod Međimurskih voda.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – navoz zemlje na dječje igralište u Lopatincu nije 

moguće jer mjesecima pada kiša. Što je dogovoreno da će se napraviti to će se i napraviti i 

nitko neće prije otići. Kanalizacija u Poljskoj ulici u Lopatincu uopće nije bila predviđena 

projektom a stavilo se unutra onoliko do kud je bilo moguće. Ulica I.L.Ribara u Lopatincu nije 

obuhvaćena jer je prevelika cijena koštanja s obzirom na broj mještana koji žive u toj ulici. 

Potrebno bi bilo napraviti dvije prepumpne stanice koje koštaju 800.000,00 kuna a broj 

punoljetnih mještana u toj ulici je 24, odnosno premali da bi se išlo u izvedbu kanalizacije s 

obzirom da ne financiramo projekt sami te o tome odlučuju drugi. Već se o tome razgovaralo 

na sastanku sa članovima MO Lopatinec, i nije razlog da netko to neće napraviti. Nekoliko puta 

se pokušavalo dogovarati s Međimurskim vodama da se napravi ali jednostavno ne ide. Bude se 

to napisalo na pismeno te dostavilo. 

 

Božidar Balog, vijećnik – dio kanalizacije je napravljen, kad će se taj dio državne ceste 

asfaltirati jer automobili se troše. Kad bude završena rekonstrukcija električne mreže u 

Dragoslavcu jer su bandere postavljene i sad samo stoje i ništa dalje? Biciklistička staza u 

Dragoslavcu do Vukanovca, kad će se ona napraviti s obzirom da je to sada državna cesta. 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – asfaltiranje državne ceste, u periodu od 15. 11. 

do 15.03. ne smiju ništa raditi na državnoj cesti, tek nakon 15.03. se mogu radovi odvijati to 

znači da se priprema i obećano je da će se do kraja travnja o.god. asfaltirati završeni dio.  

Nažalost kanalizacija se ne može napraviti od danas do sutra i ako se po projektu uspije 

napraviti unutar godinu dana to je vrlo zadovoljavajuće te treba strpljivosti da se to završi. Što 

se tiče rekonstrukcije u Dragoslavcu potrebno je pitati Elektru dokle su stigli i kad će se 

završiti. Kod biciklističke staze prvo treba napraviti spoj od Amadeusa i skretanja za Frkanovec 

i nastavak do Vukanovca. Hrvatske ceste isto tako imaju svoje planove i zasad nije poznato kad 

će se napraviti. 

 

Milan Zanjko, vijećnik – već prije je bilo postavljeno pitanje za rekonstrukciju u Okruglom 

Vrhu gdje je to moguće izvesti,  zanimalo ga je što će biti s rekonstrukcijom mreže gdje su 

bandere pet do šest metara uvučene od ceste, što će se tamo učiniti odnosno da bi se i tamo 

postavila javna rasvjeta, trebalo bi izmjestiti bandere?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – tražio je da jedan dan zajedno to pogledaju te 

vide što se može napraviti. 

 

         TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. 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 17. sjednice 

                    Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU I  

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

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 01.01.2015. do 31.12.2015. godine ostvareni  su u iznosu od 5.906.945,81  

kuna. Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Proračuna  u  izvještajnom  razdoblju iznosili su 

6.426.891,85 kuna. 

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

manjak prihoda. 

                         Ostvareni prihodi i primici                          5.906.945,81 kn 

                         Izvršeni rashodi i izdaci                              6.426.891,85 kn 

                         Manjak prihoda                                              519.946,04 kn    

Porez na dohodak je smanjen iz razloga što je porezna osnovica smanjena te je i prihod manji a 

promijenjena je i grupa razvoja tako da Općina Sveti Juraj na Bregu ne spada u grupu manje 

razvijenih do 75%  te nismo potpomognuto područje što mu je u jednu ruku drago a drugu ne 

jer su smanjeni prihodi. 

Nedostaju nam i sredstva za poravnanje u Međimurskoj županiji gdje je Općina Sveti Juraj na 

Bregu dobila cca 250.000,00 kuna i to više ne postoji nego ide sve u potpomognuta područja. 

Tom poreznom reformom smo uskraćeni za pola milijuna kuna. 

Po stavkama je sve opširno obrazlagao, tako da su vijećnici dobili sve potrebne informacije. Na 

kraju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu je obrazloženje iz 

kojeg se isto tako može puno vidjeti. 
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Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2015. godine iznosilo je 14.267,27 kuna, 

a na dan 31.12.2015. godine 84.872,03 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 

827.689,90 kuna. Općina Sveti Juraj na Bregu nije davala zajmove u 2015. godini. 

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 1.464.679,17 kuna, a odnose 

se na: 

OPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZNOS U KN 

za porez na potrošnju  100.661,85 

za porez na tvrtku 272.213,27 

za porez kuće za odmor 91.023,02 

za dane koncesije 24.062,00 

za zakup i iznajmljivanja imovine 33.702,90 

za komunalni doprinos                                    69.457,70 

za komunalnu naknadu fizičke osobe                305.075,83  

za komunalnu naknadu pravne osobe                207.077,83 

za grobnu naknadu 58.811,95 

za komunalni doprinos za nezakonitu gradnju 116.055,39 

za naknadu za nezakonitu gradnju 186.537,49 

UKUPNO 1.464.679,17 

Stanje nepodmirenih nedospjelih  obveza na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi 5.306.464,50 

kuna, a odnosi se na: 

OPIS NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH OBVEZA IZNOS U KN 

primljeni zajam za  dogradnju osnovne škole                            2.172.310,10  

obveze prema dobavljačima                                                          3.134.154,40  

UKUPNO 5.306.464,50 

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

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

po osobnim i posebnim namjenama. Općinski načelnik je opširno po stavkama obrazlagao 

godišnje izvršenje proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Zanjko, Dragica Vugrinec, Stjepan Perko i Miroslav 

Turk. 

Milan Zanjko, vijećnik – za opremu za mrtvačnicu je prikazano da je uloženo 117 tisuća kuna 

što nije točno jer se nije ništa ulagalo. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – stavka je krivo nazvana mogla bi se nazvati 

groblje a ne mrtvačnica. Bilo bi mu draže da se u mrtvačnicu uložilo 120.000,00 kuna ali je 

prioritet klizište na groblju te su ta sredstva tako prikazana. 

Dragica Vugrinec, vijećnica – prihoda od ŽUC-a nema odnosno i od ostalih institucija a 

prethodnih godina ih je bilo. Sve stavke na 6-ici su nikakve -prihodi te i samim time nema i 

sredstava za nove investicije. Kad je pogledala Godišnje izvršenje proračuna Općine Sveti Juraj 

na Bregu za 2015. godinu po MO-ima, MO Zasadbreg ima potrošnju el. energije u iznosu od 

43,000,00 kuna što joj se činilo puno a i u drugim MO-ima. Na kraju proračuna je obrazloženje 

te su izražena potraživanja od 1.400.00,00 kuna sa 31. prosinca 2015. godine što ju je jako 

iznenadilo i postavila je pitanje da li je to ikad bio tako veliki iznosi, između ostalog i za 

komunalnu naknadu koja nije naplaćena. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – zato su i napravljeni projekti energetske 

učinkovitosti. U Općini Sveti Juraj na Bregu imamo ukupno 550 rasvjetnih tijela od čega bi 

300-tinjak išli mijenjati te bi se samim time potrošnja el. energije smanjila.  

Nenaplaćena potraživanja, porez na potrošnju naplaćuje Porezna uprava i ako ona ne može 

naplatiti onda će općina još manje moći. Neke stavke dospijevaju petnaestog siječnja te je to 

potraživanje koje nije sa 31. prosincem zatvoreno.  
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Komunalni doprinos se plaća na rate tako da i to nije realan dug a i legalizacija. Komunalna 

naknada fizičke osobe i komunalna naknada pravne osobe to je problem s tim da je to 

dugovanje već od dugo prije, koje tada nije naplaćeno. Jedino što se može učiniti su opomene i 

ovrhe. Ako se po ovrsi ne naplati, ovrha stoji na Fini 6 mjeseci i tada se vraća natrag u općinu. 

Stjepan Perko, vijećnik – Godišnje izvršenje proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. 

godinu je vrlo bitno, da se vidi što se trošilo i kamo se trošilo. Što se tiče prihoda moglo bi se 

reći da se povuklo dosta malo sredstava od države, gotovo ništa, da li se moglo više?, sigurno 

se moglo više pogotovo ono što se planiralo. Normalno je da kad nema prihoda da se ne može 

raditi što je bilo planirano. Najviše ga smeta da dajemo sredstva udrugama dok druge općine 

imaju natječaje da se sve udruge mogu javiti. Planirana su sredstva po stavkama a nisu 

realizirana. Ne vjeruje da će se u tekućoj godini moći realizirati projekt dogradnje vrtića u 

Lopatincu. Za pješačko biciklističku stazu bilo je planirano 400.000,00 kuna i ne vjeruje da se 

nije barem nešto moglo utrošiti. Imamo ceste gdje se kanalizacija ne radi a koje bi trebalo 

sanirati. Za sanaciju klizišta je planirano 550.000,00 kuna što je trebalo utrošiti jer je potrebno 

napraviti sanaciju, a utrošeno je samo 117.000,00 kuna. Drugi projekti su prevelika sredstva 

planirana da bi sve to moglo realizirati i trebali bismo biti oprezni da se vidi što se može 

realizirati a što ne.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u privitku materijala dobilo se po mjesecima 

kamo su se trošila sredstva i vidljivo je koliko je stanje na računu. Na početku sjednice je 

govorio o manjku prihoda od 519.000,00kuna što je posljedica porezne reforme. I stavke koje 

su nabrojene to su upravo te stavke koje nisu realizirane jer nije bilo prihoda  i to je falilo da 

bise napravilo što se planiralo. Neće se ići u neke investicije koje se kasnije neće moći platiti. 

Sve manje će biti prihoda od poreza i drugih prihoda a sve više će biti potrebno kandidirati 

projekte u nekakve fondove da bi se mogle voditi investicije. Nije istina da se ništa nije 

povuklo sredstava.  Za dogradnju škole i izgradnju sportske dvorane je resorno ministarstvo 

sufinanciralo sa 60%, za kanalizaciju je dobiveno 57 milijuna kuna, za dogradnju vrtića 450 

tisuća kuna. 

Miroslav Turk, vijećnik – rasprava je krenula u nekoliko smjerova i smatra da su neki 

smjerovi dobro prodiskutirani a neki baš i ne. Šložio se da su prihodi važan dio. Ostvareni dio 

proračuna je 9.000.000,00 kuna i ako se oduzme kanalizacija 2.900.000,00 kuna znači da je 

plan proračuna 6.150.000,00 kuna a ostvareni je 5,800.000,00 kuna manjak u prihodima je 

271.000,00 kuna od toga su 110.000,00 kuna su porezi. Gotovo sve stavke su u plusu u odnosu 

na planirano ako se izuzmu prihodi od ŽUC-a. Još je prokomentirao sredstva za energetsku 

učinkovitost više nije financiranje iz JL(R)S nego je to prebačeno u fondove i to se planiralo a 

nije se moglo niti izvršiti.  

Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 9 glasova ”za„ i 4 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Godišnjeg  

                    izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu  

                    i Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti 

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

                    županije“. 

 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA – MANJKA 

PRIHODA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU IZ 2015. GODINI 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – utvrđen manjak prihoda poslovanja Općine Sveti 

Juraj na Bregu na dan 31.12.2015. godine u iznosu  od 519.946,04  kuna  pokrit  će  se  iz  

sredstava  Europskih  fondova  koji je nastao zbog radova na kanalizaciji u Malom Mihaljevcu. 

To će se namiriti novim sporazumom. 
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Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 10 glasova ”za„ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je prijedlog Odluke o  

                    raspodjeli rezultata poslovanja – manjka prihoda Općine Sveti Juraj na  

                    Bregu iz 2015. godine, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  

                    županije“. 
 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2015. GODINI 

– IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA 

PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2015. GODINI  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što se tiče sporta nisu svi klubovi u istoj ligi. 

Izvještaje su svi predali ali još uvijek nisu svi održali godišnje skupštine te im se neće 

isplaćivati kvartali tako duga dok iste ne održe.  

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

u 2015. godini: 

 

R.B. KONTO UDRUGE PLAN  

2015. 

IZVRŠENJE 

2015. 

01. 381151 NK „Hajduk“ Brezje 16.000,00 19.000,00 

02. 381152 NK „Mali Mihaljevec“ Mali 

Mihaljevec 

20.000,00 20.000,00 

03. 381153 NK „Venera“ Sveti Juraj na Bregu 20.000,00 20.000,00 

04. 381154 NK „Zasadbreg 77“  20.000,00 24.982,82 

05. 381155 NK Vučetinec i i da se konačno vidi 

kamo troše sredstva a ne da na 

igralištu dvijetlereflektoriii 

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 20.000,00 24.000,00 

09. 381159 Šahovski klub „Goran“ Lopatinec 10.000,00 10.000,00 

10. 381160 Udruga sportske rekreacije „Sport za 

sve“ Sveti Juraj na Bregu 

10.000,00 13.000,00 

11. 381162 Nogometna škola „Sveti Juraj na 

Bregu“ 

16.000,00 16.000,00 

12. 381161 Ostale donacije 4.000,00 1.000,00 

  UKUPNO 164.000,00 175.982,82 

 

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

Dragica Vugrinec, vijećnica – stranka HNS traži da se nešto posloži i da se konačno vidi 

kamo se troše sredstva a ne da na igralištu svijetle reflektori za dva čovjeka koji treniraju. 

Željko Medved, vijećnik – sukladno zakonu su morali dati izvješće za što postoje propisani 

obrasci koji se popunjavaju. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Međimurskoj županiji se ispostavilo da je 20 

do 25% udruga predalo izvješće i ne zna se što će se dogoditi onima koji nisu postupili prema 

zakonu. 

Stjepan Perko, vijećnik – možda fali malo komunikacije ako je dokumentacija već 

dostavljena u općinu, trebalo bi napraviti sastanak i da se vidi zašto se izvješća nisu predala. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predsjednici udruga su dužni održavati sastanke.  
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Više se neće raspoređivati sredstva po udrugama nego će se ostvarivati sredstva po projektima 

koje će udruge napraviti, što će se bodovati i na taj način će se dodijeliti sredstva.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 10 glasova ”za„, 1 glas „protiv“ i 2 glasa „suzdržana“ prihvaćen je 

                    prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  

                    u sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini, - Izvješće o 

                    izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine  Sveti Juraj 

                    na Bregu u 2015. 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 2015. GODINI, - IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE 

SVETI JURAJ NA BREGU U 2015. GODINI  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini. Sredstva u 2015. godini isplaćena su: 

 

R.B. KONTO Kulturno umjetnička društva PLAN 

 2015. 

IZVRŠENJE 

 2015. 

01. 38110 KUD Sveti Juraj na Bregu 8.000,00 8.000,00 

02. 38111 KUU „Zasadbreg“ Zasadbreg 28.000,00 29.498,14 

03. 38112 Pjevački zbor „Sveti Juraj na 

Bregu“ 

10.000,00 10.000,00 

  UKUPNO 46.000,00 47.498,14 

 

R.B

. 

KONTO UHVDR RH Sveti Juraj na 

Bregu 

PLAN  

2015. 

IZVRŠENJE 

2015. 

01. 38118 UHVDR RH  Sveti Juraj na Bregu  11.000,00 13.000,00 

  UKUPNO 11.000,00 13.000,00 

 

   

R.B

. 

KONTO Ostale udruge PLAN 

2015. 

IZVRŠENJE 

2015. 

 01. 381131 Udruga Frkanovčani 8.000,00 13.000,00 

02. 381132 Udruga žena „Breza“ Brezje 8.000,00 8.000,00 

03. 381133 Udruga mladih „Močvara“ Okrugli 

Vrh 

6.000,00 6.000,00 

04. 381134 „Udruga žena Mali Mihaljevec“ 8.000,00 8.000,00 

05. 381135 Udruga „Međimurske roke“ 6.000,00 6.000,00 

06. 381136 Udruga žena „Okrugli Vrh“ 8.000,00 8.000,00 

07. 381137 Udruga umirovljenika Međimurske 

županije „Sveti Juraj na Bregu“ 

 

8.000,00 

 

9.000,00 

08. 381139 Udruga  „Vredne roke“ 

Dragoslavec 

8.000,00 8.700,00 

09. 381140 Udruga mladih Mali Mihaljevec 6.000,00 12.000,00 

10. 381145 Udruga mladih Vučetinec 6.000,00 6.000,00 

11. 381148 Udruga žena „Lopatinec“ 8.000,00 6.000,00 

  UKUPNO 80.000,00         90.700,00 
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  SVEUKUPNO 151.198,14 kuna 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 10 glasova ”za„, 1 glas „protiv“ i 2 glasa „suzdržana“ prihvaćen je 

                     prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

                    u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini, - Izvješće 

                    izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj 

                    na Bregu u 2015. 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 2015. GODINU,  

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ 

NA BREGU ZA 2015. GODINU  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – gradnja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu realizirana je na slijedeći način: 

 

R.b

. 

Konto Gradnja objekata i uređenja 

komunalne infrastrukture 

Plan za 

2015. 

Izvršenje 

2015. 

01. 421211 Reciklažno dvorište 200.000,00 0,00 

 

02. 

 

42123 

Športska školska dvorana i dogradnja 

osnovne škole  

 

600.000,00 

 

532.623,45 

03.    42124 Zgrada vrtića- Dom mladeži Lopatinec    500.000,00               0,00 

 

04. 

 

42126 

Sportsko rekreacijski objekt SRC 

Rogoznica 

 

150.000,00 

 

266.472,90 

 

05. 

 

42127 

Sportsko rekreacijski objekt SRC 

Zasadbreg 

 

150.000,00 

 

46.600,00 

06. 42131 Ceste i pješačko-biciklistička staza 400.000,00 0,00 

 

07. 

 

42141 

Izgradnja sustava odvodnje - 

kanalizacija 

 

3.500.000,00 

 

87.675,92 

08. 42146 Turistička infrastruktura 50.000,00 0,00 

09. 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 100.000,00 7.670,54 

10. 42232 Autobusna stajališta i nadstrešnica 50.000,00 0,00 

 

11. 

 

42118 

Adaptacija domova kulture, namještaj i 

oprema 

 

400.000,00 

 

192.990,33 

12. 42119 Izgradnja poduzetničke zone 200.000,00 0,00 

13. 42117 Izgradnja stambene zone Brezje 200.000,00 24.355,00 

  UKUPNO 6.500.000,00 1.158.388,10 

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini ukupno je utrošeno 

1.158.388,10 kuna. Izvori sredstava iz kojih je financirana izgradnja su: sufinanciranje 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, komunalne naknade, komunalnog 

doprinosa i iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  
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ODLUKA: Sa 11 glasova ”za„ i 2 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 2015. 

                    godinu, - Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja    

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

                    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 2015. GODINI  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU,  

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – izvješće se podnosi za slijedeće komunalne 

djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje 

javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta i 

održavanje groblja i mrtvačnice 

 

R.br

. 

Konto Održavanje komunalne 

infrastrukture 

PLAN 

2015. 

IZVRŠENJE 

2015. 

01. 32349 Održavanje nerazvrstanih cesta i 

poljskih putova 

150.000,00 

 

123.506,90 

02. 32347 Zimska služba 50.000,00 31.800,00 

03. 32230 Električna energija - mrežarina 130.000,00 87.543,98 

04. 32231 Električna energija - potrošnja 50.000,00 93.977,75 

05. 32329 Održavanje groblja i mrtvačnice 100.000,00 69.195,23 

  UKUPNO 480.000,00 406.023,86 

 

Za održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini ukupno je utrošeno 406.023,86 kuna. 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 10 glasova  ”za„ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je Prijedlog Odluke o 

                    prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

                    infrastrukture u 2015. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu,  
                    - Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.  

                    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 2015. GODINU, 

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine 

Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu: 

 

 

 

 



14 
 

 

R.b. Konto Pomoć – Socijalni program PLAN 2015. IZVRŠENJE 

2015. 

 

01. 

 

37218 

Pomoć za podmirenje troškova 

stanovanja – ogrjev 

30.000,00 28.050,00 

02.  

37212 

Jednokratna novčana  potpora za 

novorođeno dijete 

 

60.000,00 

 

46.000,00 

03.  

37220 

Sufinanciranje prijevoza učenika 

Osnovne škole 

30.000,00 

 

29.356,00 

 

04. 37215 Stipendiranje učenika i studenata 190.000,00 169.900,00 

05. 37224 Sufinanciranje troškova prehrane 23.000,00 14.410,00 

06. 37213 Jednokratne novčane pomoći 60.000,00 45.895,97 

07. 37210 Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica 1.000.000,00 1.077.962,48 

  UKUPNO 1.393.000,00 1.411.574,30 

Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„prihvaćen je Prijedlog Odluke o  

                    prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na 

                    Bregu za 2015. godinu, - Izvješće o izvršenju Socijalnog Programa Općine 

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

                    glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ISTUPANJA  

GRADA PRELOGA IZ SPORAZUMA O OSNIVANJU  

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog je istupanje Grada Preloga iz 

Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec od 03.10.2011.godine. Općina 

Sveti Juraj na Bregu ne prihvaća proporcionalno povećanje suvlasničkog udjela u vlasništvu i 

financiranju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova ”za„ prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju 

                    istupanja Grada Preloga iz Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne  

                    postrojbe Čakovec, te će se ista objaviti „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 2016. GODINI 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom se Odlukom utvrđuje način i postupak 

raspodjele i isplata sredstava u 2016. 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.  

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

njihovih članova u iznosima kako slijedi: 
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R. br. Politička stranka Broj članova u Općinskom vijeću   Iznos u kn 

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 

 

Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju se na račun političkih stranaka tromjesečno u 

jednakim iznosima. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o  

         raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

         stranaka u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu u 2016. 

         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. 2015. DO 31.12.2015. GODINE 
 

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

svome radu za razdoblje od 01. srpnja 2015. godine do 31. prosinca 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.  

U raspravi su sudjelovali Dragica Vugrinec i Stjepan Perko. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 10 glasova  ”za„ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je Prijedlog  

                     Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sveti  

                     Juraj na Bregu za  razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015. godine, te će se isti 

                     objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2015. GODINI  

ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – 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). 
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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 2015. 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 

01.01.2015. do 31.12.2015. godine imali pozive za intervencije 29 puta za područje Općine 

Sveti Juraj na Bregu.  

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

 

 

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   1  1 

 

3 1  

 

3  0 1     10 

DVD      1 4    1 1 3 2    2 1 15 

ZAJEDNO     

 

    1   3 1 1 

 

1 1 4 

Građevine   1  

 

1            

 

    2 

Prometala                         0 

Otvoreni P               2 1       3 

Tehničke I     1 1 5 2  1 1 2 1 2  1 13 

Ostale     1  2 2  1  

 

4   

 

 1 

 

11 

UKUPNO 0 1 2 4 3 3 1 7 3 1 3 1 29 

 

DVD-i s područja Općine Sveti Juraj na Bregu imali su ukupno 15 intervencija na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Izvješća o stanju 

                    zaštite od požara u 2015. godini za Općinu Sveti  Juraj na Bregu, te će se isto 

                    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 2015. GODINU  
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Vatrogasna zajednica Međimurske zajednice 

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

Obračun prihoda i rashoda od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine: 

DVD BREZJE 

1. prihodi     68.577,86 kn 

2. rashodi     54.539,92 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)  14.037,94 kn 

3. gotovina u blagajni         331,69 kn 

4. novac na žiro-računu    14.883,51 kn 

5. potraživanja              98,00 kn 

6. obveze         -581,19 kn 
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DVD LOPATINEC 

1. prihodi       99.322,97 kn 

2. rashodi     60724,58 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 38.598,39 kn 

3. gotovina u blagajni         447,72 kn 

4. novac na žiro-računu     23.736,82 kn 

5. potraživanja                   0,00 kn 

6. obveze           876,65 kn 

DVD MALI MIHALJEVEC 

1. prihodi                89.665,86 kn 

2. rashodi     50.578,01 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)  39.087,85 kn 

3. gotovina u blagajni        7.227,51 kn 

4. novac na žiro-računu     23.960,50 kn 

5. potraživanja       5.955,31 kn 

6. obveze                      1.177,78 kn 

DVD VUČETINEC 

1. prihodi      88.831,52 kn 

2. rashodi      37.222,80 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)   51.608,72 kn 

3. gotovina u blagajni                245,74 kn 

4. novac na žiro-računu       9.913,27 kn  

5. potraživanja              0,00 kn   

6. obveze                          59,93 kn 

DVD ZASADBREG 

1. prihodi                 70.455,64 kn 

2. rashodi      34.849,84 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)         35.605,80 kn 

3. gotovina u blagajni      4.193,34 kn 

4. novac na žiro-računu     23.397,88 kn 

5. potraživanja       5.620,00 kn 

6. obveze                  712,50 kn 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Zaključka o 

                    prihvaćanju financijskih Izvješća dobrovoljnih vatrogasnih društva s 

                    područja Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, te će se isto objaviti 

                    „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2015. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Plan gospodarenje otpadom Općine Sveti Juraj 

na Bregu je prihvatilo Općinsko vijeće a 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.  
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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.  

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 5.090 

stanovnika u naseljima: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli 

Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg. Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u 

domaćinstvima na području Općine Sveti Juraj na Bregu vrši koncesionar Mull-trans d.o.o, 

Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje. Skupljeni miješani komunalni otpad u 2015. godini odvozio 

se na sljedeća odlagališta: odlagalište „Doroslov“ Donji Miholjac, na odlagalište „Piškornica“ 

iz Koprivnice 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 2013. 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 2015. godine prikupljeno je 14,41 t glomaznog otpada, 42,73 t papira i kartona, 15,65 

t staklene ambalaže, 55,42 t ambalaže od papira i kartona, zatim 10,92 t ambalaže od plastike te 

84,89 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 

2015. godine ukupno je prikupljeno 14,41
 
glomaznog otpada. 

Tijekom 2015. godine organizirano je skupljanje i zbrinjavanje električnog i elektroničkog 

otpada te auto guma. Sakupljeno je 1.600 kg elektroničkog i električnog otpada te 1.680 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 2015. godini sakupljeno je 12 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 2015. godini: 

 

KLJUČNI BROJ 

OTPADA 
NAZIV OTPADA 

UKUPNO 

SAKUPLJENO U 

2015. GODINI (T) 

20 03 01 miješani komunalni otpad 587,61 

20 03 07 glomazni otpad 14,41 

15 01 07 staklena ambalaža 15,65 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 55,42 

20 01 01 papir i karton 42,37 

20 01 39 plastika 84,89 

  

 



19 
 

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 „Doroslov“ Donji 

Miholjac, odlagalište „Piškornica“ Koprivnica 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 2015. 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 „Doroslov“ Donji Miholjac, odlagalište „Piškornica“ Koprivnica te 

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

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Izvješća o izvršenju 

                    Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu, te 

                    će se isto objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 17. 

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predstavnička tijela na prijedlog izvršnog tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje 

zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim 

nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 

povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti 

nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.  
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Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama 

i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite. 

Planski dokumenti su: Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite i ostaju na snazi do donošenja procjene 

rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite. 

Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu utvrdio je operativne snage zaštite i spašavanja i 

pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Sveti Juraj na Bregu: 

- Stožer zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- Postrojba civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- DVD Brezje, 

- DVD Lopatinec, 

- DVD Mali Mihaljevec, 

- DVD Vučetinec i 

- DVD Zasadbreg. 

Cilj civilne zaštite je racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. 

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za 

osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. 

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju 

sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Sveti 

Juraj na Bregu su: 

 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, 

 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, 

 Dom zdravlja Međimurske županije - ordinacije opće i dentalne medicine u Pleškovcu, 

 Veterinarska stanica Bioinstitut d.o.o., Čakovec, 

 Hrvatske vode VGO Varaždin, VGI Čakovec, 

 MUP Policijska postaja Čakovec, 

 JVP Čakovec, 

 DUZS, Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec, 

 Bioinstitut Čakovec, 

 Centar za socijalnu skrb Čakovec, J. Gotovca 9, Čakovec, 

 Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, Čakovec te 

 Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Čakovec. 

 HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Žrtava fašizma 1, Čakovec, 

 Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, 

 Međimurje plin d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec, 

 Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Mihovljanska 70, Čakovec, 

 Hrvatske šume - Uprava šuma podružnica Koprivnica, Šumarija Čakovec, Dr. Ante 

Starčevića 57, Čakovec, 

 Poljoprivredna savjetodavna služba Čakovec, Zrinsko - Frankopanska 9/III, 

Čakovec 

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju 

sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja pozivaju se, mobiliziraju i 

aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te 

uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Cilj suradnje je razmjena iskustava, podataka, znanja i vještina s odgovarajućim institucijama 

postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine, te ekosustava. U okviru 

Općine Sveti Juraj na Bregu i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i 

aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje 

međusobne pomoći u skladu s pozitivnim propisima.  
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Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Čakovec s ciljem jačanja i 

usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Juraj 

na Bregu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno sa 13 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Plana razvoja sustava 

                    civilne zaštite na području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se isti objaviti  

                    „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 18. 

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2016. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu 

donijelo je Procjenu ugroženosti od požara koja je temelj za donošenje godišnjeg provedbenog 

plana za unapređenje zaštite od požara za područje Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. 

godinu. U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu potrebno je donijeti Provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara za područje Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Juraj na Bregu potrebno je u 

2016. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: organizacijske 

mjere, tehničke mjere, urbanističke mjere i organizacijske i administrativne mjere zaštite od 

požara.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog provedbenog Plana  

                    unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Juraj na Bregu za  

                    2016. godinu, te će se isti objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 19. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovim prijedlogom Odluke utvrđuju se: 

- naselja u Općini Sveti Juraj na Bregu (u daljnjem tekstu: Općina) u kojima se 

naplaćuje komunalna naknada, 

- područje zone u Općini, 

- koeficijent zone ( Kz ), 

- koeficijent namjene ( Kn ) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u 

svrhu obavljanja poslovne namjene, 

- nekretnine važne za Općinu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od 

plaćanja komunalne naknade, 

- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti privremeno 

oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, 

Komunalna naknada prihod je Proračuna Općine, a namijenjena je financiranju obavljanja 

komunalnih djelatnosti: odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 

na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, 

održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta i financiranju građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, a mogu se odlukom Općinskog vijeća upotrijebiti i za održavanje 

objekta predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranje građenja i 
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održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti 

zgrada u vlasništvu Općine. 

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici: 

- stambenog prostora,  

- poslovnog prostora, 

- garažnog prostora, 

- građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, 

- neizgrađenog građevnog zemljišta. 

Komunalna naknada plaća se za koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja: Brezje, 

Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i 

Zasadbreg, kao i za stambeni i poslovni prostor izvan granica građevinskog područja naselja na 

kojemu se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, održavanje 

nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, 

objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni 

dio infrastrukture Općine. 

Komunalna naknada obračunava se po m
2
 korisne površine za stambeni, garažni i poslovni 

prostor a po m
2
 stvarne površine za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja 

poslovne djelatnosti. 

Korisna površina stambenog, garažnog i poslovnog prostora izračunava se po jedinici korisne 

površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje 

zaštićene najamnine. 

U Općini Sveti Juraj na Bregu utvrđuje se jedinstvena I. zona za plaćanje komunalne naknade, 

za naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, 

Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg. 

U pojedinačnim slučajevima može se odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja 

komunalne naknade za tekuću godinu temeljem zahtjeva: 

- osobama koje su korisnici zajamčene minimalne naknade ili doplatka pomoći za 

njegu 

- nezaposlenom samohranom roditelju, 

- civilnim i vojnim invalidima s invalidnošću većom od 70%, ukoliko u kućanstvu 

žive sami ili s osobama koje ne ostvaruju prihode, 

- osobama koje žive u kućanstvu koje ostvaruje prihod manji od osnovice zajamčene 

minimalne naknade (ZMN) po članu kućanstva: 

- za samohranog roditelja: 100% osnovice ZMN 

- za odraslog člana kućanstva: 60%  osnovice ZMN 

- za dijete: 40%  osnovice ZMN 

Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se za svaku godinu 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.  

Komunalna naknada plaća se polugodišnje a dospijeva za I. polugodište 30.06., za II. 

polugodište 30.10. za tekuću godinu. 

Ako obveznik prestane koristiti prostor a o tome ne obavijesti Jedinstveni upravni odjel Općine, 

smatra se i dalje obveznim plaćati komunalnu naknadu i to do trenutka dok Jedinstvenom 

upravnom odjelu ne dostavi isprave na temelju kojih bi se moglo donijeti novo rješenje. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o  

                    komunalnoj naknadi Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista objaviti  

                    „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
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TOČKA 20. 

PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom o obavljanju ugostiteljske 

djelatnosti na području Općine Sveti Juraj na Bregu utvrđuju se radno vrijeme ugostiteljskih 

objekata, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se 

mogu pružati ugostiteljske usluge te se određuju prostori na kojima mogu biti ugostiteljski 

objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim 

napravama za pružanje ugostiteljskih usluga na području Općine Sveti Juraj na Bregu.   

Općinski načelnik može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine 

„Restorani“ i „Barovi“ rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od 

propisanog radnog vremena. 

Rješenje se donosi ukoliko se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od propisanih 

uvjeta koje odmah dostavlja vlasniku ugostiteljskog objekta, nadležnoj policijskoj upravi i 

inspekcijskim službama. 

Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme 

objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ u slučaju organiziranja prigodnih proslava kao što 

su doček Nove godine, svadbe, maturalne zabave i druga slična, prigodna događanja, kao i  za 

vrijeme održavanja manifestacija, obilježavanje zaštitnika mjesta, sportskih događanja, 

glazbenih i drugih festivala od interesa za Općinu Sveti Juraj na Bregu. 

Radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu 

pružati ugostiteljske usluge određuje vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz uvjet 

da je u okvirima radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ 

utvrđenog ovom Odlukom i Zakonom.  

Ovlašćuje se komunalni redar Općine Sveti Juraj na Bregu, da nadležnoj inspekcijskoj službi 

podnosi prijave protiv vlasnika ugostiteljskih objekata koji se ne pridržavaju Odluke o 

obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o obavljanju  

                    ugostiteljske djelatnosti na području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista 

                    objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 21. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJU 

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Odluci o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/09.)  stavak 1. 

točka 7. mijenja se i glasi: 

- „usmjeravanje i koordinacija rada radnih tijela, povjerenstva po područjima rada.“ 

Članak 3. mijenja se i glasi:  

„Unutarnji ustroj, način rada u upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se 

Pravilnikom o unutarnjem redu kojeg donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela.“ 

Članak 4. mijenja se i glasi:  

„Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Juraj na Bregu rukovodi pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela.“ 

Članak 6. mijenja se i glasi:  
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„Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad 

odgovoran je općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova. 

Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom 

samoupravnom djelokrugu.“ 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o izmjenama 

                    i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti 

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

 

TOČKA 22. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU OSOBE KOJOJ SE POVJERAVA  

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA  

NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih 

cesta na području Općine Sveti Juraj na Bregu, povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju OPG 

I USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM "HORVAT" vl. Mario Horvat, Mali 

Mihaljevec, R. Končara 54, 40311 Lopatinec,  za razdoblje od 2 (dvije) godine. Odluka se 

temelji se na provedenom postupku prikupljanja ponuda temeljem Odluke o obavljanju 

komunalnih djelatnosti temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 

(„Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/15. i 10/15.), a Zapisnik o otvaranju, 

pregledu i ocjeni ponuda sastavni je dio Odluke. Ovlašćuje se općinski načelnik da sklopi 

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu s ponuditeljem za razdoblje od 2 (dvije) godine sukladno provedenom 

postupku prikupljanja ponuda i odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o izboru 

                    osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja 

                    nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista  

                    objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 23. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI NAGRADE  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA ŽIVOTNO DJELO – PREČ. IVAN KOZJAK 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predlaže se nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu 

za životno djelo da se dodjeli preč. Ivanu Kozjaku. 

Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu za životno djelo uručit će se preč. Ivanu Kozjaku 

na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu povodom Dana Općine 

Sveti Juraj na Bregu. 

U raspravi su sudjelovali Dragutin Ladić,Milan Zanjko i Dragica Vugrinec. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 8 glasova  ”za„, 2 glasa „protiv“ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je 

                    Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu za životno  

                    djelo – preč. Ivan Kozjak, te će se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske 

                    županije“. 
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TOČKA 24. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI ZLATNIKA  

„GRB OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU“ –  IVAN NOVAK 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predlaže se Zlatnik „Grb Općine Sveti Juraj na 

Bregu“ da se dodjeli Ivanu Novaku.  

Zlatnik „Grb Općine Sveti Juraj na Bregu“ uručit će se Ivanu Novaku na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu povodom Dana Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Sa 8 glasova  ”za„ i 5 glasa „suzdržana“   prihvaćen je Prijedlog Odluke o  

                    dodjeli Zlatnika „Grb Općine Sveti Juraj na Bregu“ – Ivan Novak, te će se ista  

                    objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 25. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU –  DJEČJI VRTIĆ „ŽIBEKI“ 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predlaže se nagrada za Dječji vrtić „Žibeki“ za 

iznimno djelovanje u području znanosti, odgoja i obrazovanja. 

Dječji vrtić „Žibeki“ Čakovec privatna je ustanova za odgoj i obrazovanje predškolske djece od 

prve godine djetetova života pa do polaska u školu. Dječji vrtić „Žibeki“ Čakovec djeluje od 

1999. godine u vlasništvu Ljubice Železnjak i Anite Caban. Svečano otvorenje Dječjeg vrtića 

„Žibeki“, područni odjel Brezje bilo je 05. listopada 2005. godine u adaptiranim prostorima 

stare škole u Brezju. Vrtić je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

po programu „Vrtić i priroda“. Kroz 11 godina rada u Općini Sveti Juraj na Bregu bilo je 

upisano 288-ero djece u redovan predškolski odgoj i svake druge godine po 15-tak djece u 

kraćem programu predškole. Uz redovan rad, uključuju se u organizirane manifestacije u 

Općini Sveti Juraj na Bregu. Veliku pozornost posvećuju suradnji  s roditeljima. Nastoje 

zajednički utjecati na psiho-fizički razvoj djeteta u želji da djeca  spremna odlaze u školu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

ODLUKA: Sa 12 glasova  ”za„ i 1 glas „suzdržan“   prihvaćen je Prijedlog Odluke o  

                    dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Dječji vrtić „Žibeki“, 

                    te će se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

TOČKA 26. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – MILOVAN HORVAT, ING. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predlaže se nagrada za Milovana Horvata, ing. 

za iznimno djelovanje u području umjetnosti i kulture. 

Milovan Horvat je voditelj mješovitog pjevačkog zbora Sveti Juraj na Bregu, inženjer tekstilno-

kemijske tehnologije, sa završenom orguljaškom školom Varaždinske biskupije. Od 2006. 

godine posvetio se glazbenom životu, te postao orguljašem i zborovođom župe Sveti Juraj na 

Bregu. U pjevačkom zboru je 70 članova podijeljenih u mješovitu skupinu, mušku vokalnu 

skupinu i dječji zbor. Unatrag dvije godine sa pjevačkim zborom Sveti Juraj na Bregu gostovao 

je u Sloveniji i mjestima Lijepe naše, njegujući sakralne i svjetovne skladbe međimurskog 

kraja. Sakupio je stare međimurske sakralne skladbe koje su se pjevale ili se još uvijek pjevaju 

na proštenjima, te prilagodio zboru koje su snimljene na nosač zvuka (CD) pod nazivom 

„Denes spevaj sve stvorenje“.(promocija CD-a 24. travnja 2016. godine u 17:00 sati)  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  
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ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli  

                    Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Milovan Horvat, ing., te će se 

                    ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 27. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE  

SVETI JURAJ NA BREGU – NOGOMETNA ŠKOLA „SVETI JURAJ NA BREGU“  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predlaže se nagrada za Nogometnu školu „Sveti 

Juraj na Bregu“ za iznimno djelovanje u području sporta i tehničke kulture. 

Nogometna škola Sveti Juraj na Bregu osnovana je 2014. godine. Osnivači su NK Brezje, NK 

Venera PMP i NK Zasadbreg 77. Cilj osnivanja je bio da svako dijete igra u svojoj dobnoj 

skupini. Na početku bilo je uključeno 60-ak djece koja su se natjecala u četiri dobne skupine: 

početnici, mlađi pioniri, pioniri i juniori. U sezoni 2015./2016. pridružuje se NK Vučetinec. Od 

osnutka do danas nastupili su na 16 turnira. Organizirali su dva malonogometna turnira u 

školskoj dvorani na kojima je sudjelovalo 90 ekipa uz veliku posjećenost gledatelja. Izradili su 

web stranicu, izdali kalendare za 2015. i 2016 godinu te svakom igraču podijelili komplet 

sportske opreme. Danas je u školu nogometa uključeno preko 80 djece-igrača i četiri školovana 

trenera. Od sezone 2016./2017. u planu je osnovati još jednu dobnu skupinu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli 

                    Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Nogometna škola „Sveti 

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

                    županije“. 

 

TOČKA 28. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – REINOX d.o.o.  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predlaže se nagrada za Reinox d.o.o. za iznimno 

djelovanje u području gospodarstva.  

Firma REINOX posluje na lokaciji Brezje 81A od 1996. Godine. Sa radom započinje pod 

imenom Automati Cogal i bavi se proizvodnjom pomfrit automata.  

Firma je tada bila u 100% njemačkom vlasništvu. Sadašnji vlasnici otkupljuju firmu od 

njemačkih vlasnika 2002. godine, te je pripajaju novo osnovanoj firmi REINOX d.o.o., pod 

kojim imenom i danas posluju. Firma se bavi proizvodnjom dijelova, uređaja i opreme za 

prehrambenu, kemijsku, farmaceutsku i drvnu industriju, uglavnom od INOX materijala. 

Većina proizvoda se izvozi na zahtjevno zapadno europsko tržište. Prateći razvoj najnovijih 

tehnologija u obradi INOX materijala konstantno ulažu u strojeve i opremu.  

Velika briga posvećena je i zaštiti okoliša. Surađuju sa lokalnim udrugama, koje pomažu u 

njihovom radu. Firma trenutno zapošljava 40 djelatnika sa tendencijom povećanja broja 

zaposlenih. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli  

                    Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Reinox d.o.o., te će se ista  

                    objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
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TOČKA 29. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE  

SVETI JURAJ NA BREGU – SPOMENKA TOMAŠIĆ, BACC.MED.TECHN. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predlaže se nagrada za Spomenku Tomašić, 

bacc.med.techn. za iznimno djelovanje u području zdravstva i socijalne skrbi. 

Palijativna skrb je briga za teško bolesne, neizlječive i umiruće bolesnike. Na području 

Međimurske županije od 2010. godine djeluje udruga „Pomoć neizlječivima“, u kojoj djeluje 

Spomenka Tomašić, bacc.med.techn. Volonteri udruge pružaju fizičku, psihološku, socijalnu i 

duhovnu skrb osobama koje boluju od neizlječivih bolesti i članovima njihovih obitelji u tijeku 

bolesti i fazi žalovanja. U sklopu udruge djeluje posudionica pomagala u kojoj se besplatno 

posuđuju potrebna pomagala. Udruga je dobila povjerenje i podršku Europske unije u sklopu 

projekta „Volonteri u palijativnoj“ 2015., Međimurske županije i Grada Čakovca. Preko javnih 

tribina i predavanja, na kojim predaje i Spomenka Tomašić želi se doprinijeti razvoju 

palijativne skrbi u lokalnoj zajednici i podići svijest ljudi o tome kako je stvarnost koju donose 

neizlječive bolesti iznimno teška.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli  

                   Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Spomenka Tomašić,  

                   bacc.med.techn., te će se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske  

                   županije“. 

 

TOČKA 30. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE  

SVETI JURAJ NA BREGU – UDRUGA SPORTSKE REKREACIJE  

“SPORT ZA SVE“ SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predlaže se nagrada za Udrugu sportske 

rekreacije „Sport za sve“ Sveti Juraj na Bregu za iznimno djelovanje u području rada udruga. 

Osnovni cilj rada Udruge je planski i organizirani razvoj te popularizacija i omasovljenje 

sportske rekreacije, ostvarivanje potreba i interesa društva u sportu, poticanje svih dobnih 

skupina na bavljenje sportom i tjelesnim vježbanjem, promocija sporta i zdravog načina 

življenja i ostvarivanje drugih utvrđenih zadaća u skladu sa Statutom i odlukama Udruge. 

Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Sveti Juraj na Bregu ove godine (06. svibnja 2016. 

godine) obilježava 10-tu godišnjicu svojega postojanja i djelovanja.  

Udruga je kroz desetogodišnji rad uvelike doprinijela razvoju sporta i sportske rekreacije na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu, te svojim nastupima diljem Republike Hrvatske i šire, 

ujedno doprinijela većem ugledu Općine Sveti Juraj na Bregu i Međimurske županije. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli 

                    Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Udruga sportske rekreacije  

                    „sport za sve“ Sveti Juraj na Bregu, te će se ista objaviti „Službenom glasniku  

                    Međimurske županije“. 
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TOČKA 31. 

PRIJEDLOG PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA  

ZA 2016. GODINU OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE  

NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prihod Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 

2016. godinu od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a kao 30% 

ukupnog iznosa sredstava, planiran je iznos od 150.000,00 kuna. 

Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru utrošit će 

se za sređivanje imovinsko-pravnih odnosa nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Juraj 

na Bregu i sanaciju istih nakon završetka radova na izgradnji kanalizacije.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Programa korištenja  

                    sredstava za 2016. godinu od Naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene  

                    zgrade u prostoru, te će se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske 

                    županije“. 

 

 

TOČKA 32. 

INFORMACIJA – PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI –  

UDRUGA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – provedbene aktivnosti u 2015. godini  su vađene 

po izvješćima Udruga koje djeluju na području Općine Sveti Juraj na Bregu te je tako vidljivo 

sve o njihovom radu. 

 

Dovršeno: 23:00 sati 

                                                                                                       PREDSJEDNIK  

                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger, v.r 


