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ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA   

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

održane u utorak 20. prosinca 2016. godine u 18:00 sati 

 

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

pozivom KLASA: 023-06/16-01/06, URBROJ: 2109/16-03-16-1 od 12. prosinca 2016. 

godine.   

 

SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: Marijan Rodinger, predsjednik, Anđelko 

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

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

Stjepan Perko, Stjepan Tomašić, Dragica Vugrinec, ing.građ., Željko Medved, Miroslav 

Turk, dipl.uč. i Radovan Kutnjak (pridružili se tijekom aktualnog sata). 

 

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

načelnik, Dragutin Barlek, vijećnik Županijske skupštine Međimurske županije, 

Danijela Turk, upravni referent, Petra Novak, dipl.ing.agr. referent za opće poslove i 

EU fondove, 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   

01. Utvrđivanje kvoruma,  

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



03. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, 

04. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016.  

      godinu i II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje od 2016. do  

      2018. godine, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko  

                Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu                

  

05. Prijedlog Izmjena i dopuna 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                

 

06. Prijedlog Izmjena i dopuna 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   

 

07. Prijedlog II. Izmjena i dopuna 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   

 

08. Prijedlog Izmjena i dopuna 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   

 

09. Prijedlog Izmjena i dopuna 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   

 

10. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu, Projekcije     

      proračuna za 2018. i 2019. godinu Općine Sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih     

      programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2017. – 2019. 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 2017.  

      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 2017. 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 2017. 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 2017. godini, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko  

                Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu   

 

15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. 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 2017. godinu, 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko  

                Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu   

 

17. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite 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   

 

 



18. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 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. i 18. 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 

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. 

Miroslav Turk, dipl.uč. i Radovan Kutnjak – sjednici su se pridružili tijekom aktualnog sata. 

Nakon aktualnog sata predsjednik Općinskog vijeća ponovno je izvršio prebrojavanje 

prisutnih vijećnika te je konstatirao da je prisutno ukupno 15 vijećnika (ponovno 

prebrojavanje izvršeno je zbog kašnjenja dvaju vijećnika). 

  

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

 

Željko Medved, vijećnik – prije nekoliko dana čitao je da je GKP PRE-KOM snizio cijene 

odvoza  smeća, a jučer je snizio i GKP ČAKOM. S obzirom da se PDV s 25 % smanjio na 13 

%, da li se kontaktirao naš koncesionar da se smanji cijena odvoza smeća?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – smanjenje odvoza smeća radi se o stavci 

smanjenja PDV-a, koliko će se umanjiti PDV toliko će se umanjiti stavka cijene odvoza 

otpada. 

 

Željko Medved, vijećnik - drugo pitanje je vezano za članak u listu Međimurje da su HNS-

ovci  i vijećnici protiv svega. Želi znati kada je bio protiv nečega, a da nije bilo za dobrobit 

općine, bez argumenata?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik - članak u listu Međimurja, dozvolite kolegici 

novinarki da si ona sama sastavlja tekstove. Nisam pisao tekst novinarki te nisam komentirao 

navedeni dio teksta. 

Vesna Krnjak, vijećnica – da li je gospodin načelnik upućen da je postavljeno jedno 

rasvjetno tijelo u Okruglom Vrhu te da li je to općina postavila?  Mještani iz Okruglog Vrha 

su se zahvalili za jedno rasvjetno tijelo. Možda se kontaktiralo sa HEP-om o rasvjetnim 



tijelima i neka njoj načelnik objasni što se zna o rasvjetnim tijelima? Naime, bori se osam 

godina za 15 rasvjetnih tijela, nema se više snage za navedeno boriti i kao da su stanovnici 

drugog reda.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – tražio sam od kolega i kolegica da mi naprave 

kronologiju o javnoj rasvjeti. Naime, kaže se kada dođeš na Elektru da ako danas platiš onda 

već sutra radi rasvjeta. 29.08. Općina Sveti Juraj na Bregu je poslala prvi Zahtjev za izdavanje 

prethodne elektroenergetske suglasnosti - veza povratnica (poslana 30.08.) - Elektra zaprimila 

31.08.2016. godine. 12.09. obrađen teren - popisane TS 539, TS 382, TS 172 (popisan broj 

stupova gdje će se postaviti buduća rasvjetna tijela), prisutni: Zorčec Jurica i Šafarić Stjepan. 

29.09. ponovno poslan Zahtjev za PEES TS 172 i TS 539. 17.10. poslana požurnica. 04.11. 

Općina Sveti Juraj na Bregu zaprimila je PEES za TS 172 - PEES izdana od strane Elektre 

dana 25.10. 08.11. Općina Sveti Juraj na Bregu podnijela je Zahtjev za izdavanje EES - veza 

povratnica (poslana 08.11.2016.) - Elektra zaprimila 09.11. 05.12. Elektra Čakovec je poslala 

Općini Sveti Juraj na Bregu skicu izrade posebnog ormarića za javnu rasvjetu. Izrada 

ormarića ide na teret općine. 11.10.2016. godine plaćeno je 6.496,88 kuna za povećanje snage 

(Angelov breg, TS br. 539). 04.11. je plaćeno 7.762,50 kn za povećanje priključne snage TS 

„Križopotje“ br. 172. 24.11. izdana elektroenergetska suglasnost 160622, Okrugli Vrh = 

230,54 kuna. To su trafostanice sa stupovima koje nemaju svoje ormariće. Uz trošak 

povećanja snage, potrebno je izraditi ormarić, a svaki ormarić košta cca 5.000,00 kuna i još 

5.000,00 kuna potrebno je utrošiti sredstava za radove. Razgovarao sam sa gospodinom 

Zorčecom, potrebno je postaviti ormarić, ali ormarić nije u cijeni, a HEP može dati jedino 

shemu kako napraviti ormarić. Ormarići su naručeni i izradit će se, kada će se ormarići 

postaviti onda se mogu priključiti. Jedno rasvjetno tijelo je postavljeno za izlaz Općine Gornji 

Mihaljevec. 

 

Dragica Vugrinec, vijećnica – kao predsjednica kluba vijećnika da HNS nije samo Željko 

Medved, nego i ostali vijećnici i članovi Općine Sveti Juraj na Bregu. Njih četvero vijećnika 

uključuju se aktivno u raspravu na aktualnom satu. Novinarka lista Međimurja ne prati njih, 

već je ona namjerno postavila to pitanje što se tiče prijašnjih načelnika. Oni traže da se 

objektivno ponaša prema svima te da se korektno radi.  

Primjedba predsjednika Općinskog vijeća Marijana Rodingera - pitanje postavljeno u 

ime kluba vijećnika HNS –a, ovo pitanje se ne prihvaća jer klub HNS-a nikad nije osnovan. 

Prema članku 9. Poslovnika stoji da su klubovi vijećnika obavezni po svom osnivanju 

obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila rada te podatke o 

članovima. Ja to nisam zaprimio. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – komentar članka, kada se glasa protiv 

proračuna, nema nikakvih amandmana. Poštujem svačije mišljenje, ali uvijek se glasa protiv 

proračuna kao i protiv projekata.  

Dragica Vugrinec, vijećnica - pitanje se odnosi na pse lutalice? Znaju se vlasnici psa, a psi 

su cijelo vrijeme na cesti. Ne znam kako je komunalni redar po tom pitanju postupio, a kod 

groblja vlasnik psa je jako bezobrazan, a kod toga mislim na Benković Srečka.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na kolegiju načelnika je bila tema o psima 

lutalicama. Jedino prihvatilište za pse lutalice u Čakovcu ima Udruga „Prijatelji“ u kojoj je 



smješteno 400 pasa, a oko 150 pasa se nalazi kod volontera. Kad nas netko nazove da pokupe 

psa, sklonište za životinje „Prijatelji“ je puno i više ih ne može primiti. Trošak za zbrinjavanje 

jednog psa lutalice do sad je stajao općinu 850,00 - 900,00 kuna, a sada će biti viši, na grubo 

oko 1.400,00 kuna po jednom psu. Dogovorilo se sa gospođom Hampamer i gradom 

Čakovcem, da se tiska letak o obvezama vlasnika pasa. Svako kućanstvo s područja Općine 

Sveti Juraj na Bregu će dobiti letak sa podacima, npr. troškovi za zbrinjavanje psa, koje su 

kazne za vlasnike koji se nemarno ponašaju prema tim psima. Čovjek kod groblja je 

neugodan, ima tri psa i psi tog mještana stalno leže na pješačko - biciklističkoj stazi. 

Komunalni redar mu je rekao da pse stavi u boks, nije to napravio i prijavili smo ga 

veterinarskoj inspekciji, a od tri psa jedan je bio cijepljeni. Od Bionstituta smo dobili popis 

cijepljenih pasa. 

 

Radovan Kutnjak, vijećnik – zanima ga komunalni redar i što radi u općini? Koliko je 

godišnje imao prijava i što je napravio? U ulici „Markovčini“ nisu dvije parcele održavane, 

kod Kozara i Mesarića.  Riješilo bi se da komunalni redar pita prvog susjeda tko je naslijedio 

parcelu. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik - za iduću sjednicu ću vam pripremiti godišnji 

izvještaj o radu komunalnog redara za 2016. godinu. Komunalni redar radi u tri općine, 

područje oko 100 km
2
. Kod zapuštenih parcela postoji veliki problem oko vlasništva. Nije 

potrebno pitati susjede za vlasnike, jer nakon smrti osobe u roku trideset dana matični ured 

pokreće postupak rasprave, dok se to ranije nije provodilo. Puno predmeta je riješeno. 

Obećanje je da će se gruntovnice i katastre spojiti, te ćemo imati čiste vlasnike.  

 

Milan Zanjko, vijećnik – nadovezuje se na Kutnjaka, u Okruglom Vrhu je bila prijavljena 

zapuštena parcela, gdje je bila visoka trava oko 2 m. Zna se tko je vlasnik, ali dvije godine 

vlasnik nije po tom pitanju napravio ništa. Komunalni redar bio je na terenu i poslikao. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – komunalni redar je to riješio. 

Milan Zanjko, vijećnik – da neki čovjek na javnim radovima u općini može raditi dva ili više 

puta. Kako to da Željko Medved može stalno raditi, te da li ima ugovor o djelu sa općinom?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na javne radove se javlja manje ljudi, nego se 

odobrava sa Zavoda za zapošljavanje, slično kao i sa stručnim osposobljavanjem. Mogu se i 

često se ponavljaju iste osobe na javnim radovima. Imamo školsku sportsku dvoranu i da bi ju 

koristili trebamo imati domara koji će održavati dvoranu. Željko Medved je domar u školskoj 

dvorani i popravlja stvari koje su u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu, te ima ugovor o 

djelu.  

 

Milan Zanjko, vijećnik – kako to da se dimnjačarska služba poskupila za 4,00 kune? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – dimnjačarska služba koju ima koncesionar 

„Zver“ ujednačena je cijena, a u toj cijeni bi trebalo biti samo čišćenje jednog ložišta. Ne 

naplaćuje se ništa dodatno ovisno o broju ložišta. 

 



Božidar Balog, vijećnik – prijavio je zapušteno zemljište u Dragoslavcu. Tri predmeta su se 

riješila, a dva još ne i to od Juraja Fica – ženina sestra, Višnjić – soboslikar.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – rješava se i poslalo se rješenje vlasniku, ali smo 

pošiljku dobili natrag.  

 

Božidar Balog, vijećnik – pse lutalice je prijavio komunalnom redaru u „Jobovoj grabi“ i 

„Dugom Vrhu“, ali ne zna tko su vlasnici pasa. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – gospođu koja je prodavala božićna drvca 

ugrizao je susjedin pas. Vlasnica ima tri psa, ali ne zna koji pas je cijepljen od tih koji ju je 

ugrizao. Komunalni redar je izašao na teren, i ubuduće će se sve to kažnjavati. 

 

Anđelko Kovačić, vijećnik – na prošloj sjednici na kojoj je predložio što se je riješilo po 

pitanju vezano za ulicu „Habaj“. Da li ima mogućnost nadzora ili kontrole, te kako je to 

izvedeno? Dobio je primjedbe na trgovinu Metss i poslao se dopis općini da zajedno 

nastupimo prema trgovini. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za asfaltiranje „Habaja“, predali smo prigovor 

voditeljici projekta. Voditeljica projekta i nadzorni su primijetili da ulica „Habaj“ nije dobro 

napravljena, a izvođači su rekli da je jako puno šahtova i nisu mogli sa grederom poravnati i 

probat će se sanirati. Poslao se dopis prema Metss-ovoj trgovini.  

 

Anđelko Kovačić, vijećnik – dječja igrališta, odnosno igrala su u vrlo lošem stanju u 

Zasadbregu, te bi ih trebalo doći pogledati. Nadovezuje se na pse lutalice i lisice koje šeću u 

naselju, apelira na lovačko društvo da se takve stvari pokušaju spriječiti. Nažalost, dogodio se 

pokolj u Zasadbregu te na koji način to spriječiti?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – dječja igrališta, koja su u ograđenom prostoru u 

dobrom su stanju. Prijavljivalo se policiji Mursko Središće da dječje igralište iza škole 

pogledaju u vrijeme vikenda. Udruga mladih Zasadbreg se je angažirala oko uređenja, a 

općina je financirala sredstva za materijal. Pogledat će Željko Medved dječja igrala i popravit 

će ako se da popraviti. Prihvatilište za pse „Prijatelji“ je postala jedna vrsta deponija. Ljudi 

djeci kupuju pse, a kad djeci dosadi oni ga izbace van i ostave u naselju. Lovci nemaju ovlasti 

unutar naselja, te će se lovci kažnjavati i oduzimati oružje. 

 

Dragutin Ladić, vijećnik – interesira ga tko kažnjava vlasnike psa koji se nalaze na cesti? 

Komunalni redar je reagirao kod Halabarca, a njegov pas je stalno bio na cesti. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – pojedini ljudi imaju tri psa doma, a nemaju za 

hranu i primaju socijalnu pomoć. Najveći problem kod Azila je da svi psi dolaze iz romskih 

naselja, skupljaju se psi i popunjava se sklonište za životinje i nažalost više psa Azil ne može 

primiti. 

 

Stjepan Perko, vijećnik – za dječje igralište u Lopatincu nismo utrošili sredstava i ništa nije 

napravljeno u 2016. godini, a dječje igralište je u lošem stanju? 



Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prošle godine je popravljena klackalica u 

Lopatincu. Ove godine se je inzistiralo na investiciju aglomeracije. 

 

Stjepan Perko, vijećnik – kanalizacija, potrebno je napraviti kanalizaciju za cijelo naselje i 

da samo jedna ulica u naselju Lopatincu neće imati kanalizaciju? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prema idejnom projektu napravljenom u 2006. 

godini bilo je predviđeno cijelo naselje, te je revizija projekta utvrdila visoke troškove i 

izbacili su ulicu Ive Lole Ribara. Tražio sam da se ulica vrati natrag, ali su rekli da ne može. 

 

Stjepan Tomašić, vijećnik – da li je završila sanacija na DC 227, glavnoj prometnici ulice 

Ivana Gorana Kovačića u Lopatincu? Jedan kamion šljunka su istovarili na moju parcelu i 

rekli su da će pospremili, ali do sad nisu to napravili. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – oni rade, asfaltirali su do čvrste površine. Prije 

početka radova cijela trasa bila je snimljena video snimkom. 

 

Radovan Kutnjak, vijećnik – koja je garancija na novi asfalt i što je sa ulicama koje nisu 

asfaltirane do 31.12.2016. godine? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – građevinska garancija je dvije godine. Izvođači  

moraju napraviti radove u roku i do kraja, jer mi imamo njihove bankarske garancije te će 

drugi izvođač to napraviti. 

 

Danica Begović, vijećnica – kakva je situacija sa komunalnim naknadama? S obzirom da se 

dosta ljudi žali da jedni plaćaju komunalne naknade, dok veći dio u naselju ne plaća.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – komunalna naknada na nivou tekuće godine, 

naplati se u iznosu oko 80 % u određenom roku. Šalju se opomene, prijedlog za opomene, 

opomene pred ovrhu i ovrhe, jedino u slučaju ako ljudi primaju socijalnu pomoć. 

 

Danica Begović, vijećnica - vezano za kanalizaciju, ljudi pričaju da se priključak za  

kanalizaciju plaća? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik - priključak za kanalizaciju se ne plaća, dok su 

mještani u Knezovcu trebali platiti šaht. U sustavu aglomeracije je stavljen šaht unutar cijene.  

 

Na sjednici Općinskog vijeća predsjednik vijeća Marijan Rodinger je za vrijeme aktualnog  

sata konstatirao je da je prisutno svih 15 vijećnika. 

 

TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI 

JURAJ NA BREGU 

 

Po istome nije bilo nikakvih prijedloga ni primjedbi te je donijeta 



ODLUKA: Jednoglasno sa 15 glasova „za“ prihvaćen je zapisnik sa 23. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU ZA 2016. GODINU I II. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH 

PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu je na 

nivou od 7.500.000,00 kuna, a prihodi nešto viši od 8.000.000,00 kuna, manjak prihoda 

prethodne godine je 500,000,00 kuna i planirani rashodi po rebalansu su 7.533.553,96 kuna. 

Ubrajamo se u treću kategoriju općina prema razvoju, iznad 75 % i smatramo se razvijenom 

općinom. Dugo je vremena trebalo da se popravi porez na dohodak od planiranih 

3.950.000,00,  mislimo da bi godinu mogli završiti na 4.200.000,00 kuna, a u 2017. godini 

misle opet mijenjati. Porez na kuće za odmor planirano 150.000,00 kuna rebalansom 

120.000,00, to je prihod koji za nas prikuplja porezna uprava. Prihod na korištenje javnih 

površina su placarine za štandove, uplaćen direktno u proračun i nema skupljanja u gotovini. 

Porez na promet nekretnina je veći od planiranog, dosta toga se prodaje i kupuje. Porez na 

potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića je isto porastao. Najveća stavka je uplata od 

Forestlanda, odnosno direktno od kafića Arcus oko 6.500,00 kuna. Porez na tvrtku  je nešto 

veći od planiranog s 50.000,00 na 55.000,00 kuna. Planirano je bilo 3.000.000,00 kuna 

angažmanom kroz kanalizaciju. Budući da se kompletna investicija kanalizacije knjiži kroz 

Međimurske vode, a u našem proračunu se ne prikazuje već se investicija prikazuje u onom 

dijelu što direktno plaća općina. Tekuće pomoći iz županijskih proračuna 150.000,00 kuna, tu 

je samo 37.000,00 kuna pomoći za socijalne slučajeve za isplatu ogrijeva. Kapitalne pomoći 

iz ŽUC-a 42.000,00 kuna koristi se u Zasadbregu za katastarsku izmjeru cesta. Kapitalne 

pomoći iz državnog proračuna 100.000,00 kuna knjižene na društveni dom i vatrogasni dom u 

Brezju. Županijski proračun je 120.000,00 kuna, a od toga iznosa iskorišteno je za sanaciju 

klizišta na groblju. Nažalost u ovoj godini natječaja nije bilo ili je bilo jako malo, zbog 

prepucavanja i raspuštanja Vlade te se je sve prolongiralo na 2017. godinu. Prihodi iz dobiti 

trgovačkih društava 50.000,00 kuna, a uplaćeno je 208.000,00 kuna. Međimurje plin je 

odlučio veći dio dobiti usmjeriti prema vlasnicima, odnosno prema općinama i gradovima. 

Naknade za koncesije, nemamo više koncesiju za pogrebne usluge nego samo koncesiju od 

dimnjačara i odvoza otpada. Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 350.000,00 kuna, 

to su dječji vrtići „Ringišpil“ i „Žibeki“, te trgovina, odnosno pošta. Loša vijest je da pošta s 

01.01.2017. godine radi samo pola radnog vremena, obrazloženje je da su niski prihodi 

poštanskog ureda i tražio sam sastanak sa upravom HP-a. Ostali prihodi od zakupa i 

iznajmljivanja imovine – HT-a, to je za telekomunikacijske vodove. Naknada za nezakonite 

građevine ide prema kraju, smanjuje se i planira se 95.000,00 kuna. Zavod za zapošljavanje, 

ove godine su podosta odobrili sredstava do osoba. Komunalno redarstvo, komunalni redar je 

na terenu dva dana umjesto tri dana. Hrvatske vode za komunalnu naknadu, odnosno za slivne 

vode vrača se 8 % u općinski proračun. Pristojba za groblje 20.000,00 kuna, korištenje 

mrtvačnice, gradnja spomenika, održavanje groblja 110.000,00 kuna. Komunalni doprinosi su 

na nivou 400.000,00 kuna, a komunalna naknada bi bila oko 350.000,00 kuna. Razlika od -



100.000,00 kuna to su dugovanja. Imamo dva građevinska zemljišta. Srušili smo kuću u 

Zasadbregu te predstavlja gradilište, a u Vučetincu smo prodali nekretninu za 75.000,00 kuna. 

Rashodi, plaće se planiraju oko 350.000,00 kuna, a plaće javnih radova se pokrivaju iz 

proračuna. Nagrade, planirano je 20.000,00 kuna i smanjeno je na 13.000,00 kuna. Naknade 

za prijevoz na službenom putu planiranih 15.000,00 kuna na 14.000,00 kuna, a prijevoz na 

posao je oko 40.000,00 kuna. Električna energija – mrežarina je 95.000,00 kuna dok je 

potrošnja 100.000,00 kuna. Probat ćemo tako da dio rasvjete zamijenimo, ali da općina neće 

investirati u rasvjetu, nego će se iz godina plaćati investicija. Voda i slivna naknada je 

50.000,00 kuna, a plin je 90.000,00 kuna, uključena je općina, mjesni odbori, sportski 

klubovi, društveni domovi. Od općine pošta dobije oko 23.500,00 kuna. Usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja javne rasvjete potrošilo se 24.000,00 kuna za održavanje javne 

rasvjete. Deratizacija 45.000,00 kuna, a za čišćenje snijega predviđa se 20.000,00 kuna, 

održavanje cesta i poljskih putova 170.000,00 kuna. Geodetsko - katastarske usluge 

170.000,00 kuna, ucrtavanje cesta i putova za investiciju aglomeracije. Ostale računalne 

usluge 30.000,00 kuna, ali nikako da se promijeni u knjigovodstveni naziv. Naknada za rad 

zamjenika općinskog načelnika je 24.000,00 kuna, odnosno 2.000,00 kuna mjesečno i 

naknade članovima općinskog vijeća i VMO-a s porezima i doprinosima je ukupno 

140.000,00 kuna, troškovi mjesnih odbora, vijeća. Premija osiguranja, osiguravamo sve naše 

domove oko 21.500,00 kuna. Reprezentacija, uključuju se svi mjesni odbori, darovi, dana 

općine, dana naselja. Dječji darovi su podijeljeni i trošak je oko 60.000,00 kuna. Ostali 

nespomenuti rashodi poslovanja oko 40.000,00 kuna, a to su npr. stavke koje nisu našle svoje 

mjesto u kontu; najam stolova, INA, troškovi nezakonite gradnje Međimurske županije - 

administrativni troškovi, HRT pristojba za radio, obrana od tuče, knjigovodstvo – higijenski 

servis, poslovi skloništa, bibliobus, naknade, pristojbe, suglasnosti. Kamate na kredit za 

dvoranu, planiranih 110.000,00 kuna negdje na 90.000,00 kuna. Izdaci za dječji vrtić i jaslice 

oko 1.250.000,00 kuna, imamo 55 novorođene djece. Imamo obavezu plaćanja asistenta na 

nastavi, a za stipendije planira se 180.000,00 kuna. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

– ogrjev 35.000,00 kuna. Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne škole, iznad 5 km 

ima obavezu plaćati općina oko 30.000,00 kuna, prehrana OŠ učenika 15.000,00 kuna i 

sufinanciranje obveznih udžbenika za osnovnu školu 10.000,00 kuna. Udruge koje ne budu 

zadovoljavale nekakav minimum na temelju Zakona sa općinom njima se neće isplaćivati 

kvartali, npr. održavanje skupština i dostavljanje podataka. Sredstva nisu bila isplaćena 

Udruzi žena Lopatinec i STK Zasadbreg. Tekuća donacija transfer DVD M. Mihaljevec i 

DVD Vučetinec otplata kroz lizing vatrogasnih vozila. Tekuće donacije JVP-a je 330.000,00 

kuna na 227.000,00 potrebno je to razdvojiti jer se križaju od JVP i općinskih vatrogasaca. 

Nismo oformili Savjet mladih u Općini Sveti Juraj na Bregu. Ostale tekuće donacije; fašnik, 

Božićni sajam, dani Općine Sveti Juraj na Bregu, ljetni sportski kampovi, Urbanovo, 

Forestland i ostale općinske manifestacije. Ostale općinske manifestacije su; donacija za 

pjevački zbor povodom godišnjice, Bimep, dani humora, turnir u stolnom tenisu, finale kupa u 

streljaštvu, kros - utrka u Frkanovcu, trošak manifestacije Lijepom našom, dani Frkanovca, 

turnir Siniša Patafta, sufinanciranje Baroknih večeri i Pozdrav jeseni. Planirali smo kupiti 

građevinsko zemljište, nažalost u ovoj godini nismo kupili. Zgrada vrtića Doma mladeži u 

Lopatincu oko 72.000,00 kuna trošak koji se odnosi na geodetske i arhitektonske usluge za 

dobivanje građevinske dozvole i glavnog projekta. S tim projektom kandidirat ćemo se na 



mjeru 7.4., a ukupna vrijednost projekta sa opremom je oko 5.000.000,00 kuna. Na taj način 

dobit ćemo dvije grupe za djecu, kuhinju te da dvorana u prizemlju ima vlastiti sanitarni čvor,  

a cijela građevina će se energetski obnoviti jer je loše napravljena. Projekte koje smo 

pripremali unatrag prije dvije godine počinju izlaziti građevinske dozvole, a kod Sportsko 

rekreacijskog centara SRC Rogoznica morali smo prijaviti početak gradnje, odnosno zemljane 

radove jer će građevinska dozvola isteći. SRC Zasadbreg, nije ništa potrošeno sredstava te 

smo došli do građevinske dozvole i pokušat ćemo prijaviti projekt na jedan od raspisa 

natječaja. Ceste i pješačko-biciklističke staze trošak koji se odnosi na ceste i za investiciju 

aglomeracije i radovi koji će se još provoditi, oko 900.000,00 kuna. Izgradnja sustava 

odvodnje-kanalizacija 910.000,00 trošak koji postoji i dolazi od Međimurskih voda, a odnosi 

se na vođenje investicije Međimurske vode i nama naplaćuju 2 % od vrijednosti projekta za 

vođenje investicije. Sanacija klizišta na općinskom groblju ove godine iznosi 206.000,00 

kuna, a drugi dio troškova je bio napravljen u 2015. godini. Autobusna stajališta i 

nadstrešnica, odnosno nadstrešnica koja je napravljena kod rudničkog dućana u Pleškovcu. 

Oprema za civilnu zaštitu je stavljena stavka minus jer zadnji put su bili knjiženi, a u tom 

iznosu ćemo kupiti opremu za civilnu zaštitu u iznosu od 20.000,00 kuna. Dodatna ulaganja 

na građevinskim objektima na domove kulture, revizija je tražila da se maknemo s konta 4.2 

ako idemo raditi adaptaciju - novogradnja, a 4.5 ide obnova krovišta u Dragoslavcu. Na kraju 

je prikazan iznos koliko godišnje trebamo platiti kredit za dvoranu. U raspravi su sudjelovali: 

vijećnici Milan Zanjko, Željko Medved, Dragica Vugrinec, ing.građ., Anđelko Kovačić, 

Stjepan Perko i Dragutin Ladić. Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je 

ODLUKA: Sa 11 glasova „za“, i 4 glasa „suzdržana“ prihvaćen je Prijedlog II. Izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu i II. Izmjena i dopuna 

Plana razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine, te će se 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 2016. GODINI 

 

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

području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2016. 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 172.000,00 

kuna smanjen je za 1.500,00 kuna, što ukupno iznosi 170.500,00 kuna te je sastavljen 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 

2016. godinu. Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je 

ODLUKA: Sa 14 glasova „za“, i 1 glas „suzdržan“ prihvaćen je Prijedlog Izmjena i 

dopuna programa javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 

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

 

 

 



TOČKA 6. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2016. GODINI 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Za košnju trave koju je obavlja Udruga mladih 

Vučetinec, plaćen je iznos od 3.700,00 kuna isto za 2015. i 2016. godinu. 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 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 ukupno 46.000,00 kuna i kulturno umjetničko 

društvo sa 11.000,00 kuna se povećava za 500,00 kuna sa ukupno 11.500,00 kuna. Ostale 

udruge sa 90.000,00 kuna povećanje je za 2.700,00 kuna, što ukupno iznosi 92.700,00 kuna te 

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

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu. Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta 

je 

ODLUKA: Sa 14 glasova „za“, i 1 glas „suzdržan“ prihvaćen je Prijedlog Izmjena i 

dopuna programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 

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

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA 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 uređaja infrastrukture. Izvori financiranja su: sufinanciranje Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije, sufinanciranje Ministarstva gospodarstva, 

sufinanciranje Ministarstva kulture, sufinanciranje Ministarstva turizma, sufinanciranje 

Međimurske županije, sufinanciranje Županijske uprave za ceste, komunalni doprinos, 

komunalna naknada i Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu. 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 2016. godinu, planirano 

je bilo 7.515.000,00 kuna smanjeno za 5.509.500,00 kuna, što ukupno iznosi 2.005.500,00 

kuna te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

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

razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

ODLUKA: Sa 9 glasova „za“ i 6 glasova „suzdržani“ prihvaćen je Prijedlog II. Izmjena 

i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

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

Međimurske županije“. 

  

 

 



 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu određuje se: odvodnja 

atmosferskih voda, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, 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 

2016. godinu nije izvršen, odnosno sa 410.000,00 kuna smanjen je za 64.000,00 kuna, što 

ukupno iznosi 346.000,00 kuna te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. 

godinu. Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je 

ODLUKA: Sa 12 glasova „za“, i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je Prijedlog Izmjena i 

dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 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 2016. GODINU 

 

Socijalni program Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. 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 2016.                   Izmjene i dop. 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - ogrjev    30.000,00 kn                  35.000,00 kn 

2. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete    60.000,00 kn                  55.000,00 kn 

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

4. Stipendiranje učenika i studenata                               200.000,00 kn                180.000,00 kn 

5. Sufinanciranje troškova prehrane                                 15.000,00 kn                   15.000,00 kn 

6. Jednokratne novčane pomoći                                     50.000,00 kn                  55.000,00 kn 

7. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica                     1.250.000,00 kn             1.250.000,00 kn  

8. Sufinanciranje obveznih udžbenika za Osnovnu školu         0,00 kn                 10.000,00 kn                                                     

___________________________________________________________________________ 

                                                                                        1.635.000,00 kn           1.630.000,00 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 2016. godinu predviđeno je izdvajanje 1.630.000,00 kuna što je izmjenama i dopuna 

Socijalni program smanjen za 5.000,00 kuna pomoći predviđene ovim programom. Nakon 

razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je 

ODLUKA: Jednoglasno sa 15 glasova „za“ prihvaćen je Prijedlog Izmjena i dopuna 

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

„Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 10. 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU, 

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 

RAZDOBLJE OD 2017. – 2019. GODINE 

 

Vijećnici Željko Medved, Milan Zanjko, Danica Begović, Dragica Vugrinec, ing.građ. i 

Vesna Krnjak – predlažu da se promijeni redoslijed rasprave o točkama utvrđenog dnevnog 

reda sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. Nakon razmatranja Općinskog 

vijeća, donijeta je 

ODLUKA: Sa 6 glasova „za“ i 9 glasova „protiv“ te nije prihvaćen Prijedlog o promijeni 

rasprave o točkama utvrđenog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti 

Juraj na Bregu. 

Planirani su prihodi od poreza u iznosu od 15.000.000,00 kuna, porez i prirez na dohodak 

3.670.000,00 kuna, porezi na imovinu 374.000,00 kuna, porezi na robu i usluge 120.000,0 

kuna i tako je redom obrazlagao stavke prihoda i rashoda planiranih za Proračun Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2017. godinu. Najveći prihod se očekuje od kapitalnih investicija oko 

7.000.000,00 kuna pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU. Kod 

donacija nema Udruge Međimurske roke, Udruge mladih Močvara umjesto njih će biti 

Udruga mladih Zasadbreg i predviđa se donacija od 4.000,00 kuna. Nogometna škola Sveti 

Juraj na Bregu za 2016. godinu je stavljeno 16.000,00 kuna, a za 2017. godinu predviđa se 

20.000,00 kuna jer je udruga najveći korisnik školske sportske dvorane te se povećala cijena 

školske sportske dvorane sa 60,00 kuna na 80,00 kuna. 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

                                                                       Plan 2017.        Projekcija 2018.       Proj. 2019. 

6 Prihodi poslovanja                                       15.204.500,00     10.180.000,00     10.380.000,00 

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        125.000,00         125.000,00          125.000,00 

3 Rashodi poslovanja                                       5.409.500,00      5.301.500,00       5.301.500,00 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine     9.420.000,00      4.503.500,00       4.703.500,00 

Razlika – višak/manjak ((6+7)-(3+4))                 500.000,00         500.000,00          500.000,00 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  500.000,00        500.000,00       500.000,00 

Neto financiranje (8-5)                                         -500.000,00       -500.000,00      -500.000,00 

Ukupno prihodi i primici                                  15.329.500,00    10.305.000,00  10.505.000,00 

Ukupno rashodi i izdaci                                    15.329.500,00    10.305.000,00  10.505.000,00 

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

 

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

2019. godinu su sastavljeni i daju se Općinskom vijeću na razmatranje. Plan razvojnih 



programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2017. – 2019. godine sastavni je dio 

Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Stjepan Perko, 

Milan Zanjko, Željko Medved, Dragica Vugrinec, ing.građ., Vesna Krnjak, Miroslav Turk, 

dipl.uč. i  Dragutin Ladić. Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je 

ODLUKA: Sa 10 glasova „za“, 4 glasa „suzdržana“ i 1 glas „protiv“ prihvaćen je 

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu. Projekcije proračuna 

za 2018. i 2019. godinu Općine Sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih programa Općine 

Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2017. – 2019. godine, te će se isti objaviti u 

„Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ 

NA BREGU ZA 2017. GODINU 

 

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

Juraj na Bregu za 2017. godinu, kojom se utvrđuje način izvršavanja, odnosno upravljanje 

prihodima i primicima, te rashodima i izdacima i propisivanje prava i obveza svih 

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

odredbe Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. I 15/15.). Prihodi i 

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

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 ovlašten je načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu. Naredbodavatelj 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. 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. U raspravi je sudjelovala vijećnica 

Dragica Vugrinec, ing.građ.. Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je 

ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 4 glasova „suzdržani“ prihvaćen je Prijedlog Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu, te će se isti objaviti 

u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 

2017. GODINU 



 

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

za 2017. 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 2017. godinu utvrđuju 

se prema prioritetima:  

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – ogrjev                                        35.000,00 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                                                                     25.000,00 kuna 

6. Jednokratne novčane pomoći                                                                           45.000,00 kuna 

7. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica                                                          1.250.000,00 kuna 

8. Sufinanciranje asistenata u nastavi                                                                  25.000,00 kuna 

9. Sufinanciranje obveznih udžbenika za osnovnu školu                                     10.000,00 kuna 

Sredstva za realizaciju Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu u 

ukupnom iznosu od 1.680.000,00 kuna, osigurat će se u Proračunu Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2017. godinu. U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Zanjko. Nakon razmatranja i 

rasprave Općinskog vijeća, donijeta je 

ODLUKA: Jednoglasno sa 15 glasova „za“ prihvaćen je Prijedlog Socijalnog Programa 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu, te će se isti objaviti u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“. 

 

TOČKA 13. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2017. GODINI 

 

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

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2017. godinu, a koji će se financirati iz proračuna Općine Sveti  

Juraj na Bregu za 2017. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu iznose 177.000,00 

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 2017. 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 ostalo. 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. U raspravi su sudjelovali vijećnici Dragica Vugrinec, ing.građ., Stjepan Perko i 

Milan Zanjko. Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je 

ODLUKA: Sa 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“ prihvaćen je Prijedlog Programa 

javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2017. godini, te će se 

isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 



 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2017. GODINI 

 

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

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2017. godini financirati će se iz proračuna Općine Sveti Juraj 

na Bregu za 2017. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu iznose 137.000,00 kn, a 

bit će raspoređena na 13 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 2017. 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 2017. godine planiraju se oblasti kulture 

slijedeće aktivnosti: obilježavanje proštenja Valentinovo, Jurjevo, Duhovi, Ime Marijino, 

obilježavanje Dan Općine, Dani Frkanovca, Dan Malog Mihaljevca, obilježavanje Dana 

škole, obilježavanje fašnika u Zasadbregu, obilježavanje Božićnog koncerta, Božićni sajam, 

„Pozdrav jeseni“ i „Ususret Božiću“ te Kros – utrka „Frkanovec - srce gornjeg Međimurja“, 

Forestland i druge manifestacije. U raspravi su sudjelovali vijećnici Željko Medved i Stjepan 

Perko. Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je 

ODLUKA: Sa 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“ prihvaćen je Prijedlog Programa 

javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2017. godini, te će 

se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 15. 

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 

2017. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program održavanja infrastrukture u 2017. 

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

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova                                          200.000,00 kuna 

2. Zimska služba                                                                                                   50.000,00 kuna 

3. Javna rasvjeta                                                                                                 100.000,00 kuna 

4. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                     25.000,00 kuna 

5. Održavanje groblja i mrtvačnice                                                                    100.000,00 kuna 

Ukupno:                                                                                                              475.000,00 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 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je Prijedlog Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Sveti Juraj na 

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

 



 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. 

GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. 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 2017. godini predviđena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture: 

1. Reciklažno dvorište                                                                                          50.000,00 kuna 

3. Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija škola                                         300.000,00 kuna 

3. Zgrada vrtića – Dom mladeži Lopatinec                                                     5.000.000,00 kuna 

4. Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica                                                  50.000,00 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                                                     500.000,00 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 

11. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture                200.000,00 kuna 

12. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – osnovna škola                  300.000,00 kuna  

13. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Jurovski centar              1.000.000,00 kuna                                

14. Izgradnja poduzetničke zone                                                                        200.000,00 kuna 

13. Izgradnja stambene zone u Brezju                                                                200.000,00 kuna 

                                                                                                                     _________________ 

UKUPNO:                                                                                                       8.550.000,00 kuna 

Ovaj Program podliježe tijekom godine promjenama od strane Općinskog vijeća. 

ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“ prihvaćen je Prijedlog Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj 

na Bregu za 2017. godinu, te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 

županije“. 

 

TOČKA 17. 

PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2016. GODINI 

 

Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – potrebno je napraviti Analizu stanja sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2016. godini. Stožer za zaštitu 

i spašavanje Općine Sveti Juraj na Bregu imenovan je Odlukom Općinskog vijeća Općine 

Sveti Juraj na Bregu na 02. sjednici dana 09. srpnja 2013. godine. S obzirom na veličinu 

područja Općine Sveti Juraj na Bregu i Procjenu, Stožer će moći obaviti sve potrebne zadaće 

zbog iskustva članova Stožera u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja u obrani od 

poplava i pojave olujnih vjetrova u suradnji sa svim snagama koje su mu na raspolaganju. 



Općina Sveti Juraj na Bregu je za potrebe civilne zaštite nabavila generator i svjetlosni stup na 

čuvanju kod DVD-a Vučetinec. Svi DVD-i, Civilna zaštita, Crveni križ, Dom zdravlja 

Čakovec – Ambulanta u Pleškovcu, Veterinarska stanica Čakovec, Poljoprivredno dobro ili 

zadruga, Udruge s područja Općine Sveti Juraj na Bregu, osnovna škola i redovne službe koje 

su u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem. Održava se dobra suradnja s 

HEP DOS d.o.o., Elektra Čakovec, Međimurje - plin d.o.o. Čakovec, Međimurske vode d.o.o. 

Čakovec, Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Trnava“, Županijska uprava za ceste MŽ i 

Policijska postaja Štrigova. Svi su aktivno uključen i u akcije. U slučaju većih nesreća ili 

katastrofa sve raspoložive ekipe navedenih službi bit će angažirane na otklanjanju i saniranju 

posljedica. Nakon razmatranja Općinskog vijeća donijeta je  

ODLUKA: Jednoglasno sa 15 glasova „za“ prihvaćen je Prijedlog Analize stanja sustava 

civilne zaštite na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2016. godini, te će se isti 

objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

TOČKA 18. 

PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – Zakonom o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“, broj 82/15.), (u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da sustav civilne 

zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 

nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih 

dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 

sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 

katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 

Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i 

katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Smjernice se kratkoročno 

odnose na donošenje mjerodavnih temeljnih akata Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu i općinskog načelnika. U sustavu CZ provode se slijedeće operativne snage sustava CZ: 

stožeri CZ, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, udruge, 

postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji te pravne osobe. Nakon 

razmatranja Općinskog vijeća donijeta je 

ODLUKA: Sa 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“ prihvaćen je Prijedlog Smjernica 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se isti 

objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

Dovršeno: 22:10 sati. 

        

                                                                                                          PREDSJEDNIK   

                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA  

                                                                                                      Marijan Rodinger, v.r                                                                                                                                       


