
                            
 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

       MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

                           OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:023-06/18-01/03 

URBROJ:2109/16-03-18-1 

Pleškovec, 21. lipnja 2018. 

  

 Na temelju članka 23. i 57.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu 

(„Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 01/18.), 

 

sazivam 

 

7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

za četvrtak 28. lipnja 2018. godine u 19:00 sati 

 

 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29. 

Za sjednicu predlažem sljedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

 

1.  Utvrđivanje kvoruma 

 

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

 

3. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

4. Prijedlog izvršenja Plana razvojnih programa za 2017. godinu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

5. Prijedlog Odluke o maksimalnim površinama poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države koje se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi 

predlagatelj je općinski načelnik 



predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Sveti Juraj na Bregu i Prijedlog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

7. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih 

poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

8. Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće za rad 

načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

9. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Sveti 

Juraj na Bregu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Dopuna dnevnog reda 

 

10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje boravka u dječjim 

vrtićima i jaslicama 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

11. Prijedlog Odluke o naknadama 

- 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. i 10. te dopuni Dnevnog reda točki 10. i 11. i svim 

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

načelnika i povjerenstva. 

 

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu na broj telefona broj: 040/855-298 ili na          

e-mail: nacelnik@svetijurajnabregu.hr 

 

S osobitim poštovanjem, 

                                                                                                                          PREDSJEDNIK 

                                                                                                                          Općinskog vijeća 

                                                                                                                         Anđelko Kovačić                                                                                                               

 

 
 


