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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  
  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 
  Općinsko vijeće 
  Pleškovec 29 
 

KLASA:   023-06/17-01/04 
URBROJ: 2109/16-03-17-02 
Pleškovec, 28. rujna 2017. 
 
 

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u četvrtak 28. rujna 2017. godine u 19:00 sati 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Anđelko 
Kovačić pozivom  KLASA: 023-06/17-01/04, URBROJ: 2109/16-03-17-1 od 21. rujna 
2017. godine. 
 
SJEDNICI SU NAZOČILI:  
Anđelko Kovačić, Marijan Rodinger, Božidar  Balog, Antun Guterman, Nikola Horvat, bacc. 
ing.comp. Ivanka Korunić, Zlatko Korunić, Dragutin Ladić, Lidija Lepen, Željko Medved, Anđela 
Novak, Miroslav Turk, dipl.uč., Dragica Vugrinec, ing.građ. i Kristijan Zelić. 
  
SJEDNICI NISU NAZOČILI:  
Damir Kovačić, dipl. ing. – ispričao se. 
 
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI:  
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., načelnik, Damir Novak, zamjenik načelnika, Karolina 
Karničnik, referent, Općine Sveti Juraj na Bregu, Sanja Heric i Andreja Šmitran, predstavnice 
javnih medija. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić pozdravio 
je sve prisutne i započeo voditi sjednicu te predložio dnevni red iz saziva. 
 

D N E V N I    R E D 
1. Svečana prisega članova Općinskog vijeća, 
2. Utvrđivanje kvoruma, 
3. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…), 
4. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 

Sveti Juraj na  Bregu, 
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine 

Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine, 
6. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2017. godinu i Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu, 



2 
 

7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. 
godinu, izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 
2019. godine, 

     Prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na  
           Bregu za 2017. godinu 

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu 

9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih 
poslova – zimske službe 

10. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih 
poslova održavanja javnih površina – košnja bankina 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme 
predžetvene i žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja 
Općine Sveti Juraj na Bregu 

12. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za financije i 
proračun 

13. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut, 
Poslovnik i propise 

14. Prijedlog Odluke o imenovanju Uprave groblja 
15. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za komunalnu 

djelatnost 
16. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za poljoprivredu i 

utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda 
17. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za socijalna 

pitanja 
18. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za unutarnji 

nadzor 
19. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za javna 

priznanja 
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove 

vijeća Mjesnih odbora na području Općine Sveti Juraj na Bregu 
21. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine 

Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu 
 
Nakon predloženog Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 
Bregu Anđelko Kovačić predložio je dopunu Dnevnog reda 23. točkom: Prijedlog 
Odluke o sufinanciranju produženog boravka.  
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić dao je 
Dnevni red s dopunom na glasovanje te je jednoglasno, sa 14 glasova ”za„ isti 
usvojen. 
 

TOČKA 1. 
SVEČANA PRISEGA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Anđelko Kovačić, predsjedavajući  čita  tekst PRISEGE  temeljem članka 3. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 
05/13),  te je prozvao člana za Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu Miroslava Turka 
koji je osobno izgovorio riječ «PRISEŽEM» i nakon toga potpisuje tekst prisege.  
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TOČKA 2. 
UTVRĐIVANJE KVORUMA 

 
Anđelko Kovačić, predsjednik Općinskog vijeća - konstatirao je da je na sjednici 
nazočno 14 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost svih 
donesenih odluka.  
 

TOČKA 3. 
AKTUALNI SAT 

 
Željko Medved, vijećnik – postavio bi dva pitanja koja je već postavljao u prethodnom 
mandatu vezano uz Dom u Frkanovcu „u promemoriji od 7.4.2017. godine gdje je 
načelnik bio na uviđaju u Domu u Frkanovcu. „Niste utvrđivali nedostatke nego ste 
komentirali  te je tako u točki 36 navedeno ... ne bi išao u detalje znači to se radi o 
vlazi koja je postojala u postojećim prostorijama staroga doma i gdje se izričito navodi 
da je to ne u obvezi izvođača te je potrebna ponuda izvođača da se to sanira. Obavljali 
su se radovi koji su i plaćeni prije tri godine a tek su se sad obavili. Pitanje je, da li je 
došla ponuda izvođača i u kojoj visini za te radove“? Drugo pitanje je vezano uz 
Civilno društvo. Bio je izglasan Pravilnik civilnog društva, da bi već 7. travnja općina 
raspisala natječaj i taj natječaj je bio do 7 mjeseca. Gdje izričito stoji da se neće 
financirati niti jedno civilno društvo odnosno udruge koje nisu dostavile izvješća. U 
izvješću revizije stoji da je tu neopravdano 90 tisuća kuna. U tom pozivu i Pravilniku 
stoji da će se formirati povjerenstvo. Htio bi vidjeti odluku načelnika odnosno da li 
postoji odluka tko je u tom povjerenstvu? Kad budu se izdala rješenja, ne ugovori na 
koje se može on pozvati i dati prigovor, jer do današnjeg dana nije primio rješenje i ne 
zna tko je u komisiji.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Dom Frkanovec, postoji puno toga tako 
i anonimna prijava od nepoznatog prijavitelja koja je otišla na desetak adresa. Iz svega 
toga Državno odvjetništvo je tražilo istragu na tu anonimnu prijavu koja je proslijeđena 
Ministarstvu unutarnjih poslova koje se proglasilo nenadležnim za takav slučaj te je taj 
predmet proslijedilo na Građevinsku inspekciju. Građevinska inspekcija je provela 
nadzor nad čitavim procesom koji se je odvijao oko Doma u Frkanovcu i ustanovila je 
da je sve napravljeno ispravno..  
Financiranje Civilnog društva još se prethodne godine objavio natječaj na koji je data 
primjedba državne uprave. Natječaj je bio poništen i ponovno raspisan. Sa svim 
udrugama su potpisani ugovori. Članovi povjerenstva su bili: Danijela Turk, 
predsjednik, Vid Marčec, član i Sara Žunek, član. Oni su jedini zadovoljavali uvjete da 
nisu članovi udruga ili da su na neki način povezani sa njima (sukob interesa). Na web 
stranici općine je objavljena odluka. Uglavnom se zadovoljilo na sve zahtjeve udruga. 
Nitko se nije žalio prije sklapanja ugovora. Nadalje se sve bude radilo prema 
Pravilniku. 
 
Kristijan Zelić, vijećnik – kakav je stav i prijedlog općine oko sufinanciranja hitne 
medicinske pomoći u Murskom Središću, s obzirom da se iz medija doznaje da su 
neke općine odbile sufinanciranje? U pripremi su dva nova Zakona: Zakon o 
zbrinjavanju napuštenih životinja i Zakon o korištenju društvene imovine te ga je 
zanimalo kakav je stav općine prema tim zakonima i da li će se ta problematika naći 
na dnevnom redu  općine?  
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – sufinanciranje hitne pomoći, sudjelovao 
je na nekoliko sastanaka u Murskom Središću gdje se razgovaralo na nivou kako je 
općina podijeljena na temelju Policijske uprave te tako Zasadbreg i Frkanovec spadaju 
u Mursko Središće te bi se oni i obuhvatili Hitnom medicinskom pomoći u Murskom 
Središću. Kad su rađene nekakve kalkulacije troškova odnosno ulaganja u objekt 
trebalo bi obuhvatiti čitavu općinu s čim se nikako nije složio jer sigurno neće hitna 
dolaziti iz Murskog Središća u Okrugli Vrh. U mrežu hitne pomoći Općina Sveti Juraj 
na Bregu ne spada u Mursko Središće te su samim time maknuli Općinu Sveti Juraj na 
Bregu iz tog projekta. Samo u slučaju zauzetosti timova iz Čakovca će dolaziti tim iz 
Murskog Središća. 
Zakon o zbrinjavanju napuštenih životinja, trenutno Općina Sveti Juraj na Bregu ima 
potpisani ugovor s Bioinstitutom i s Udrugom Prijatelji životinja i na taj način se 
zbrinjavaju napuštene životinje. Ako će se novim zakonu nešto mijenjati tada će se u 
tom slučaju postupiti prema novom zakonu. 
Zakon o korištenju društvene imovine biti će na slijedećem vijeću jer će se prema 
novom zakonu trebati raspisati natječaj o korištenju društvene imovine na koji će se 
morati prijaviti udruge kako bi mogle koristiti određene prostorije općine. 
 
Miroslav Turk, vijećnik – ponavlja se pitanje uvijek u devetom mjesecu s početkom 
nastave u osnovnoj školi a vezano je uz jedno smjensku nastavu i produženog 
boravka jer misli da je već nakon četiri pet godina od kad je dograđena škola i 
izgrađena sportska dvorana potrebno i to napraviti. Zna, i ponavlja da osnivač nije 
općina već županija te bi samim time pitanje bilo za županiju ali je svejedno postavio 
pitanje kada će se jedno smjenska nastava uvoditi u Osnovnu školu I.G.Kovačića  
Sveti Juraj na Bregu? U sedmom i osmom mjesecu mnogi ljudi imaju probleme sa 
alergenima  pogotovo ambrozije te se postavlja pitanje da li možemo nekako utjecati 
na to, te bi tako slijedeće godine možda mnoge obitelji manje patile? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – školski odbor ima tri člana sa strane 
županije, postoji roditeljsko vijeće u kojem je i načelnik, iz svakog razreda jedan 
predstavnik roditelja a ima ih 21. Jedno smjenska nastava  je načelnikov prijedlog već 
duže vrijeme, odnosno od kad je dograđena škola i izgrađena sportska dvorana. U 
školi je trenutno 17 razrednih odjeljenja, od toga je u starom dijelu 11 učionica, četiri 
su nove učionice u novom dijelu, mala dvorana koja se može isto pretvoriti u učionicu i 
načelno dva razreda mogu biti u sportskoj dvorani to bi bilo ukupno 18 i jednu treba 
odbiti jer je unutra knjižnica. Jedna je učionica od 70 m2 i pored je kabinet od 30 m2 te 
je ravnatelju predloženo da se makne pregradni zid i naprave dvije učionice od po 50 
m2. Stav ravnatelja je da se ništa ne dira na građevini nego da čekamo dok izađu tri 
šesta i onda bude 16 razrednih odjeljenja i onda je moguće napraviti jedno smjensku 
nastavu s čime se načelnik nije složio, to bi tek bilo za tri godine. To ne dolazi u obzir. 
Da se riješi prva  učionica na lijevo gdje je sad garderoba, da se makne garderoba i da 
se nabave ormarići. Tražena su sredstva od županije oko 300 tisuća kuna za nabavu 
potrebne opreme. Župan i pročelnik za prosvjetu se zalažu za to da se taj objekt 
prilagodi i da se počne sa jedno smjenskom nastavom i produženim boravkom. Bilo je 
pitanje ravnatelja gdje će biti onda produženi boravak što nije nikakav problem jer je 
produženi boravak nakon nastave. Zamolio članove Školskog odbora i članove 
roditeljskog vijeća da se potakne učitelje, ravnatelja da se krene prema rješavanju 
uvođenja jedno smjenske nastave i produženog boravka. Prethodne je godine već 
predlagao da se uvede jedno smjenska nastava barem za niže razrede ako je problem 
za sve. Tendencija je u školi da se prethodna šk. godina kopira u slijedeću. Slijedeće 
godine se bira ravnatelj te će ravnatelj morati neke stvari prihvatiti ako želi biti dalje 
ravnatelj.  
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Produženi boravak, općina i županija su kupile školsku kuhinju koja je bila jedan od 
većih problema za uvođenje produženog boravka te misli da nema nekakvih većih 
tehničkih problema. Ove školske godine četvero djece se upisalo u školu u Čakovcu s 
produženim boravkom.  
Kod ambrozije najveći je problem vlasništvo zapuštenih parcela. Bio je tu gospodin 
Šubić iz savjetodavne službe i rekao je da se ide u prijedlog zakona po kojem bi se 
zapušteno zemljište općina mogla uzeti i dati drugome na korištenje na pet godina uz 
plaćanje naknade s kojom bi se podmirili troškovi čišćenja, znači to bude išlo u 
zakonsku proceduru u toku ove godine te će se na taj način moći rješavati zapuštene 
parcele. 
 
Ivanka Korunić, vijećnica – samo bi se nadovezala na pitanje ambrozije što je g. 
Lebar dovozio zemlju kod pilane Posavec i tamo je sad to zapušteno odnosno ne 
može se malčirati jer je gore previše kamenja i svega drugo. Zvala je g. Lebara da se 
poravna i da se doveze gore zemlja i obećao je da bude, ali toga ništa. Zimska služba 
izlazi na teren na temelju poziva a ne na temelju snijega, da li se to može promijeniti?     
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – svaka usluga koja se vrši, se i plaća i 
ne može bilo tko nazvati. Načelnik općine odlučuje kad se izlazi na teren odnosno u 
čišćenje snijega. Što se tiče dovoza bude provjerio sa g.Lebarom i nije to stvar g. 
Lebara nego vlasnika te bi i oni morali voditi brigu o tome. Zimska služba ne izlazi van 
do desetak centimetara snijega. Prošle godine nije bio toliko problem snijeg nego led i 
onda se očekivalo da se u isto vrijeme može imati rasipač za pedeset šezdeset 
kilometara ceste u općini. Nije se prošlo po državnim na vrijemecestama a kamoli po 
našim cestama. 
 
Božidar Balog, vijećnik – zanimalo ga je napravljeno po projektu aglomeracije 
odnosno izgradnje kanalizacije u općini. Da li je pušteni koji dio u opticaj, i kako je 
druga faza u Zaadbregu? Optički kabel – bilo je riječi već na prošloj sjednici općinskog 
vijeća da će se prikupiti ponude odnosno da li se po tome što radi? Može se možda 
kandidirati i sredstva dobiti od europskih fondova, jer pojedine općine imaju te bi želio 
da i naša općina ima. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – aglomeracija je u funkcijii u dijelu 
Brezje, Lopatinec, Pleškovec i Vučetinec ujedno je zamolio da se zamole mještani koji 
su dobili besplatni priključak na kanalizaciju da sklope ugovor sa Međimurskim 
vodama. U ovom trenutku je negdje oko 60% koji su potpisali ugovore. Kod nove 
usluge će se cijena po m3 povećati za otprilike 3,50 kn. Nakon nekoliko godina 
konačno se sutra potpisuju ugovori za priključke na kanalizaciju u Malom Mihaljevcu. 
U Zasadbregu su bili problemi oko strujne mreže, prepumpnih stanica i izmještanje 
nekih stanica. To je sad riješeno i ići će se u toku mjeseca na uporabnu dozvolu. Bilo 
je problema sa asfalterima, nadzor IGH je predložio da se čitave dionice presvuku 
novim asfaltom i to se sad radi. Kanalizacija će se izvesti i u naseljima koja su ostala 
ali nije mogao reći da li će to biti za godinu, dvije, tri ali je bitno da ishodimo dozvolu 
kako bismo se mogli prijaviti bilo gdje. Širokopojasna mreža – trenutno to ima riješeno 
općina Goričan, Šenkovec, sad se radi u Belici, pripremaju Malu Suboticu te sve 
općine imaju ugovor sa Infrastrukturom –Magić. Magić napravi mrežu po betonskim 
banderama za el.energiju. Priključak se plaća cca100 € i to plaća općina. Kad firma 
napravi mrežu daje operaterima na raspolaganje tu mrežu i onda oni njoj plaćaju 
zakupninu te mreže. Zakupnina se dijeli i od toga 80% ide tvrtki Infrastruktura a 20% 
ide općini. Ako se priključi 50% korisnika povrat investicije općine je za nekih 8 do 10 
godina. Nakon toga i dalje općina dobiva tu rentu. To je zapravo investicija koja se 
vraća, nije to nekakav trošak. 
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Otvaraju se evropski fondovi za širokopojasnu mrežu te će se Magić direktno prijaviti 
na to. Da li će to biti direktno ili preko županije to će se još vidjeti. Poslani su im podaci 
tako da oni mogu projektirati i za područje Općine Sveti Juraj na Bregu. 
 
Anđelko Kovačić, vijećnik -– dućan u Zasadbregu je u dosta lošem stanju te se već 
više pisanim putem tražilo da se isti adaptira s obzirom da je od otvorenja do danas u 
istom izdanju, odnosno na vanjski izgled nije uloženo ništa te samim time nikako ne 
izgleda. Smatra da bi trebalo ponovno poslati dopis da se nešto učiniti. Možda bi bilo 
najbolje da se otiđe do odgovornih i dogovori konkretno do kad će se napraviti 
adaptacija. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – poznato mu je i isto tako smatra da je 
najbolje zajedno otići i sve dogovoriti. 
 
Dragica Vugrinec, vijećnica – koncem 2016. godine ukupna potraživanja su iznosila 
cca 2 milijuna kuna a dospjela potraživanja 1,6 milijuna kuna poslane su opomene i 
općina nije poduzela druge mjere naplate. Zanimalo ju je pošto se zastara ne prekida 
opomenom treba podnijeti ovrhu. Zašto to nije učinjeno? Jedni te isti plaćaju a drugi 
čekaju zastaru i opet dalje ne bude se plaćalo. To nije dobar primjer koji su redoviti 
platiše. Nadovezala se na pitanje vijećnika Medveda, udruge moraju za utrošena 
proračunska sredstva dostaviti izvješća. Vidi se u nalazu revizije da se za rashode 
udruga u iznosu od 90.000,00 kuna a udruge nisu dale izvješća. Znači općina nije 
kontrolirala namjenski utrošena sredstva. Koje su to udruge, zašto nisu podnijele 
izvješća, koje su to bile manifestacije i zašto nije općina prekontrolirala namjensko 
korištenje proračunskih sredstava? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – naplata potraživanja – istina je da se u 
2016. godini nisu napravljene ovrhe ali su napravljene u 2015. godini. Zastara je 
nakon šest godina. Nažalost što se događa kad se ovrhe pošalju mještani se skrivaju s 
vlasništvom. Dali su se predmeti i odvjetničkom uredu da šalje opomene. Takvih je  
bilo desetak uspjelo se nakon toga devet naplatiti a jedan je vlasnik bio tvrdoglav te 
mu se krenulo na pljenidbu odnosno popisivanje pokretne imovine. Naplaćivanje je 
loše i kod Porezne uprave i ako Porezna uprava ne može naplatiti, onda je općini isti 
problem. U 2017. godini će se to napraviti. Ovrhe će se pripremiti i poslati prema 
mještanima. Namjensko trošenje proračunskih sredstava, udruge su izvještaje 
predavale koji su bili više opisni, nadalje toga više ne bude već će izvještaje morati 
dati sa pokrepljenim kopijama računa za potrošena sredstva. Morati će predavati 
izvještaje na Finu. Ovaj dio oko 90.000,00 kuna će se pismeno obrazložiti. 
 

         TOČKA 4. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Po istome nije bilo nikakvih prijedloga, ni primjedbi te je donijeta 
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova „za“, prihvaćeni je zapisnik sa 1. 
konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 
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TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU  

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 30.06.2017. GODINE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – opširno je po mjesecima izvijestio 
nazočne o svome radu za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2017.  
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.  
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  
 
U raspravi su sudjelovali: Dragutin Ladić, Dragica Vugrinec i Željko Medved. 
Ivanka Korunić, vijećnica – je u toku rasprave iz opravdanih razloga morala napustiti 
sjednicu. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je 
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćeni je Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika Općine Sveti Juraj 
na Bregu za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine te će se isti objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“.  
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU I  
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu 
za 2017. godinu planiran je u iznosu od 15.333.500,00 kuna. Prihodi Proračuna 
Općine Sveti Juraj na Bregu u razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine ostvareni  su 
u iznosu od 2.865.769,32 kuna. Ukupni rashodi izvršeni na teret  Proračuna u 
izvještajnom razdoblju iznosili s 3.411.735,08 kuna. Razlika između ukupno ostvarenih 
prihoda i  primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda. 
                         Ostvareni prihodi i primici                           2.865.769,32 kn 
                         Izvršeni rashodi i izdaci                              3.411.735,08 kn 
                         Manjak prihoda                                              545.965,76 kn 
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2017. godine iznosilo je 
449.041,58 kuna, a na dan 30.06.2017. godine 124.960,44 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 1.312.414,67 kuna, a za otplatu ostaje 
1.687.585,33 kune. 
U 2016. godini Općina Sveti Juraj na Bregu uzela je zajam u iznosu od 1.000.000,00 
kuna. Otplata glavnice izvršena je u iznosu od 116.709,65 kuna, a za otplatu ostaje 
883.290,35 kuna. 
Općina Sveti Juraj na Bregu nije davala zajmove u 2017. godini. 
Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 1.480.368,33 kuna, a 
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odnose se na: 
OPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZNOS U 

KUNAMA 

Komunalna naknada fizičke osobe 535.033,98 

Komunalna naknada pravne osobe 257.499,73                                           

Potraživanja za komunalni doprinos 148.802,19 

Potraživanja za kom  doprinos nezakonito izgrađene 
zgrade                                  

194.258,43 

Potraživanja za koncesije 16.557,00  

Potraživanja za najam                62.960,41 

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 224.264,64 

Potraživanja za grobnu naknadu 40.991,95 

UKUPNO 1.480.368,33 

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza na dan 30. lipnja 2017. godine iznosi 
2.616.293,58 kuna, a odnosi se na: 

OPIS NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH OBVEZA IZNOS U 
KUNAMA 

Primljeni zajam za  dogradnju osnovne škole  - Addiko 
banka                          

1.687.585,33 

Primljeni zajam za sanacija prometnica nakon izvedbe 
kanalizacije - PBZ 

883.290,35 

Obveze prema dobavljačima 45.417,90 

UKUPNO 2.616.293,58 

Općinski načelnik je prolazio kroz stavke i obrazlagao pojedine stavke detaljnije. 
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ , 1 glas „suzdržan“ i 1 glas „protiv“ prihvaćen je 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na 
Bregu za 2017. godinu i Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu te će se isti objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU ZA 2017. GODINU, IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 
ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – I. Izmjene napravljene su na temelju 
dosadašnjeg izvršenja Proračuna i predviđenog godišnjeg plana Proračuna Općine 
Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu. Pojedine stavke je opširnije obrazložio, kako bi 
bilo što jasnije. Ništa se bitno nije izmijenilo samo nekoliko stavaka i to:  

1. Eko vrt sa 500.000,00 kn se stavilo na 0,00 kn. 
2. Sanacija klizišta na općinskom groblju sa 150.000,00 se povećalo na 

250.000,00 kn, 
3. Energetski i komunikacijski vodovi sa 100.000,00 kn se povećalo na 500.000,00 

kn, 
4. Zgrade vrtića – Dom mladeži Lopatinec sa 5.000.000,00 kn se smanjilo na 

4.500,000,00 kn i 
5. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – energetska obnova Dječji vrtić 

Brezje sa 0,00 kn se stavilo 500.000,00 kn. 
Sve ostale stavke su ostale iste. 
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Kako su se promijenile stavke u proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu te je samim 
time potrebno izmijeniti stavke u Planu razvojnih programa. 
U raspravi je sudjelovao Kristijan Zelić. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“ prihvaćen je Prijedlog I. 
Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu i 
Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. 
godine te će se iste objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 8. 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA SOCIJALNOG PROGRAMA  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u I. izmjenama i dopunama Proračuna 
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu planirano je 10.000,00 kuna za 
sufinanciranje produženog boravka za učenike osnovne škole. 
Sredstva za realizaciju Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. 
godinu u ukupnom iznosu od 1.690.000,00 kuna osigurala su se u Proračunu Općine 
Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu. Sve ostale stavke ostaju iste. 
U raspravi su sudjelovali: Miroslav Turk, Antun Guterman i Dragica Vugrinec. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog I. izmjena i 
dopuna Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu te će 
se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  županije“. 

 
TOČKA 9. 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u I. izmjenama i dopunama Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na 
Bregu za 2017. godinu izmijenjene su slijedeće stavke:  

1. Zgrada vrtića – Dom mladeži Lopatinec sa 5.000.000,00 kuna smanjeno je na 
4.500.000,0 kn, 

2.  Energetski i komunikacijski vodovi sa 100.000,00 kn je povećano na 
500.000,00 kn i  

3. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – energetska obnova Dječji vrtić 
Brezje sa 0,00 kn se stavilo na 500.000,00 kn. 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 8.950.000,00 kuna 
U raspravi su sudjelovali: Dragutin Ladić i Miroslav Turk. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je 
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ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog I. izmjena i 
dopuna 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 10. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU OSOBE KOJOJ SE POVJERAVA  
OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA – ZIMSKE SLUŽBE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – komunalni poslovi održavanja javnih 
površina – zimska služba na području Općine Sveti Juraj na Bregu, povjerila bi se 
najpovoljnijem ponuditelju OPG I USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM 
"HORVAT" vl. Mario Horvat, Mali Mihaljevec, R. Končara 54, 40311 Lopatinec,  na 
razdoblje od 4 (četiri) godine s ukupnom cijenom ponude (s PDV-om) od 252.500,00 
kuna. Potrebno je sklopiti Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja 
javnih površina – košnje bankina na području Općine Sveti Juraj na Bregu s 
ponuditeljem za razdoblje od 4 (četiri) godine sukladno provedenom postupku 
prikupljanja ponuda i odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Ivanka Korunić. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova – zimske službe 
te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  županije“. 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU OSOBE KOJOJ SE POVJERAVA 

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA  
ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA – KOŠNJA BANKINA 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – komunalni poslovi održavanja javnih 
površina – košnja bankina na području Općine Sveti Juraj na Bregu, povjerili bi se 
najpovoljnijem ponuditelju OPG I USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM 
"HORVAT" vl. Mario Horvat, Mali Mihaljevec, R. Končara 54, 40311 Lopatinec,  na 
razdoblje od 4 (četiri) godine s ukupnom cijenom ponude (s PDV-om) od 123.500,00 
kuna. Potrebno je sklopiti Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja 
javnih površina – košnje bankina na području Općine Sveti Juraj na Bregu s 
ponuditeljem za razdoblje od 4 (četiri) godine sukladno provedenom postupku 
prikupljanja ponuda i odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
  
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja 
javnih površina – košnja bankina te će se ista objaviti u „Službenom glasniku 
Međimurske  županije“. 
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TOČKA 12. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDENIM 

AKTIVNOSTIMA U VRIJEME PREDŽETVENE I ŽETVENE SEZONE 
DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA  

S PODRUČJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – operativno i preventivno djelovanje 
je u uskoj i neraskidivoj suradnji pa je ponekad teško povući vidljivu granicu gdje 
prestaje a gdje počinje pojedina djelatnost. Činjenica je da nema savršene preventive 
koja bi mogla isključiti postojanje operative. Bitno je naglasiti da svaki veći incident 
(požar, tehnička intervencija) neminovno nosi financijske i druge troškove. Analizom 
se može doći do saznanja da je uloženi novac u preventivu i operativu samo jedan 
mali dio vrijednosti u odnosu na štete koje nastaju događajem. Operativno preventivna 
djelovanja podrazumijevaju sve one aktivnosti koje dobrovoljna društva (DVD Brezje, 
DVD Lopatinec, DVD Mali Mihaljevec, DVD Vučetinec, DVD Zasadbreg) i Javna 
vatrogasna postrojba Čakovec (JVP) moraju ispunjavati sukladno propisima s ciljem 
da bi svoju operativnu spremnost zadržali na nivou koji se propisuje. 
Tijekom žetvene sezone u 2017. 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 koja su 
predala Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme žetvene sezone u 2017. godini. 
U vrijeme predžetvene i žetvene sezone dobrovoljna vatrogasna društva su obavila 
svoje obveze za sigurnost svih mještana.  
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
  
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme predžetvene i žetvene 
sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Općine Sveti Juraj na 
Bregu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  županije“. 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I  

ČLANOVA POVJERENSTVA ZA FINANCIJE I PRORAČUN 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Povjerenstvo za financije i proračun 
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu predlažu  se: 

- za predsjednika: Dragutin Ladić 
- za članove: Anđelko Kovačić, Anđelko Nagrajsalović, Lidija Lepen i Nikola 

Horvat 
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog 
Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za financije i proračun te će 
se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
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TOČKA 14. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I  

ČLANOVA POVJERENSTVA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Povjerenstvo za statut, poslovnik i 
propise predlažu  se: 

- za predsjednika: Miroslav Turk 
- za članove: Nikola Horvat i Ivanka Korunić 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise te će 
se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 15. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU UPRAVE GROBLJA 

 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Upravu groblja predlažu se: 

- za predsjednika: Anđela Novak 
- za članove: Antun Guterman i Božidar Balog 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o imenovanju Uprave groblja te će se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
 

TOČKA 16. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I  

ČLANOVA POVJERENSTVA ZA KOMUNALNU DJELATNOST 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Povjerenstvo za komunalnu 
djelatnost Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu predlažu se: 

- za predsjednika: Dragutin Ladić 
- za članove: Josip Kovač i Božidar Balog 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za komunalnu djelatnost te će se 
ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 17. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  
POVJERENSTVA ZA POLJOPRIVREDU I UTVRĐIVANJE ŠTETA  

OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Povjerenstvo za poljoprivredu i 
utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 
Bregu predlažu se: 

- za predsjednika: Anđelko Kovačić 
- za članove: Zlatko Novak i Zlatko Korunić 
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Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za poljoprivredu i utvrđivanje šteta 
od elementarnih nepogoda te će se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
 

TOČKA 18. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  

POVJERENSTVA ZA SOCIJALNA PITANJA 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Povjerenstvo za socijalna pitanja 
predlažu se: 

- za predsjednika: Marijan Rodinger 
- za članove: Zlatko Korunić i Ivanka Korunić 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za socijalna pitanja te će se ista 
objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 19. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  

POVJERENSTVA ZA UNUTARNJI NADZOR 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Povjerenstvo za unutarnji nadzor 
predlažu se: 

- za predsjednika: Božidar Balog 
- za članove: Lidija Lepen i Antun Guterman 

Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog 
Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za unutarnji nadzor te će se 
ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 20. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

POVJERENSTVA ZA JAVNA PRIZNANJA 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Povjerenstvo za javna priznanja 
predlažu se:  

- za predsjednika: Anđelko Nagrajsalović 
- za članove: Damir Novak, Anđelko Kovačić, Miroslav Turk i Marijan Rodinger 

 
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za javna priznanja te će se ista 
objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
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Ivanka Korunić, vijećnica - vratila se na sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti 
Juraj na Bregu koju je prethodno napustila iz opravdanih razloga. 
 

TOČKA 21. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  
PROVEDBI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  Odluku o provedbi izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora koja je bila objavljena u ''Službeni glasnik Međimurske 
županije“, broj 03/17 bilo je potrebno izmijeniti jer je tako naložio Državni ured za 
upravu te su se napravile izmjene i dopune da bi se zadovoljili zakonski propisi i 
naputak predstojnika Državnog ureda za upravu.  
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova ”za„ prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih 
odbora na području Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 22. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ 

FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2016. GODINU 
 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o 
obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu. 
Postupci revizije su provedeni od 02. svibnja 2017. godine do 23. kolovoza 2017. 
godine, od strane Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Čakovec od 23. 
kolovoza 2017. godine. 
Na stranici 10 je nalaz za 2016. godinu i to o nalozima o kojim se postupilo i nalaz o 
kojim se nalozima nije postupilo. Na kraju je sastavljeno mišljenje Državnog ureda za 
reviziju „ Nepravilnosti utvrđeno revizijom za 2008. godine koje su ponovljene te 
nepravilnosti utvrđene revizijom za 2016. godinu koje se odnose na planiranje i 
računovodstveno poslovanje te rashode, utjecale su na izražavanje uvjetnog 
mišljenja.“ Načelnik je vijećnicima detaljno obrazložio nalaz revizije kako bi vijećnicima 
bio jasniji nalaz Državnog ureda za reviziju. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved, Dragica Vugrinec i Marijan Rodinger. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog 
Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sveti 
Juraj na Bregu za 2016. godinu te će se ista objaviti „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
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TOČKA 23. 
PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU PRODUŽENOG BORAVKA 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog je da sufinanciramo produženi 
boravak od 1. do 3. razreda. Nekakva procijenjena vrijednost je 1.200,00 kuna od 
čega bi Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancirala sa 50%. Možda bi čak mogli s 
drugo+im polugodištem početi s produženim boravkom. Dok se ne stvore uvjeti u 
Osnovnoj školi kod nas mještani su primorani potražiti produženi boravak u drugim 
školama. Kad će se stvoriti uvjeti u našoj školi neće se sufinancirati dnevni boravak u 
drugim školama. 
U raspravi je sudjelovao Miroslav Turk. 
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova ”za„ prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
sufinanciranju produženog boravka te će se ista objaviti „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
 
Dovršeno: 22:00 sata 
                                                                                                       PREDSJEDNIK  
                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Anđelko Kovačić, v.r 
 


