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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  
  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 
  Općinsko vijeće 
  Pleškovec 29 
 

KLASA: 023-06/18-01/02 
URBROJ: 2109/16-03-18-03 
Pleškovec, 28. ožujka 2018. 
 
 

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u srijedu 28. ožujka 2018. godine u 19:00 sati 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko 
Kovačić pozivom KLASA:023-06/18-01/02, URBROJ:2109/16-03-18-1 od 22. ožujka 
2018. godine. 
 
SJEDNICI SU NAZOČILI:  
Anđelko Kovačić, Marijan Rodinger, Božidar Balog, Antun Guterman, Nikola Horvat, 
bacc. ing.comp., Zlatko Korunić, Dragutin Ladić, Željko Medved, Anđela Novak, 
Miroslav Turk, dipl.uč. i Kristijan Zelić. 
U toku točke 13. sjednici se priključila vijećnica Dragica Vugrinec, ing.građ.. 
 
SJEDNICI NISU NAZOČILI:  
Ivanka Korunić, Damir Kovačić, dipl. ing. i Lidija Lepen – ispričali su se.  
 
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI:  
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., načelnik, Damir Novak, zamjenik načelnika, 
Karolina Karničnik, Danijela Turk, bacc.oec. i Petra Novak, dipl.ing.agr., referenti 
Općine Sveti Juraj na Bregu i 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. Utvrđivanje kvoruma, 
2.  Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…), 
3. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na 
Bregu za 2017. godinu i Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja – viška prihoda Općine 

Sveti Juraj na Bregu iz 2017. godine,  
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2017. godini, 
Izvješće o izvršenju 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 
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2017. godini, 
Izvješće o izvršenju 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 
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti 
Juraj na Bregu za 2017. godinu, 
Izvješće o izvršenju 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 
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Sveti Juraj na 
Bregu, 
Izvješće o izvršenju 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 
10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog Programa 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu, 
Izvješće o izvršenju 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 
11. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2018. godinu, 
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- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
12. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine Općine Sveti Juraj na Bregu – 

Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Sveti Juraj na Bregu za  razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. 
godine, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
14. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara u 2017. godini za Općinu Sveti  

Juraj na Bregu, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih Izvješća dobrovoljnih 

vatrogasnih društva s područja Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. 
godinu, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
16. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2017. godinu, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
17. Prijedlog Poslovnika 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 
18.  Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Sveti Juraj na Bregu, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
19. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika Općine Sveti Juraj na Bregu, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu društva Mull – trans za 

razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
21. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedenoj inventuri Općine 

Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu, 
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- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
22. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
23. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu za životno 

djelo  Rade Jerosimić (posthumno), 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
24. Prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnika „Grb Općine Sveti Juraj na Bregu“ – 

Željka Kadi, prof., 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
25. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – 

Danijel Kralj, mag.educ.philol.croat. – za iznimno djelovanje u području 
umjetnosti i kulture, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

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

NK Mali Mihaljevec – za iznimno djelovanje u području sporta i tehničke 
kulture, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

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

Dječji vrtić „Ringišpil“ – za iznimno djelovanje u području znanosti, odgoja 
i obrazovanja, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

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

Malo selo d.o.o. – za iznimno djelovanje u području gospodarstva, 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

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

Udruga „Forestland“ – za iznimno djelovanje u području rada udruga. 
- predlagatelj je općinski načelnik 
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
-  

O točkama 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. i 29. Dnevnog reda i svim materijalima 
pripremljenim za sjednicu; prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik načelnika 
i povjerenstva. 
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Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić dao je 
Dnevni red na glasovanje te je jednoglasno sa 11 glasova ”za„ isti usvojen. 
 

TOČKA 1. 
UTVRĐIVANJE KVORUMA 

Anđelko Kovačić, predsjednik Općinskog vijeća - konstatirao je da je na sjednici 
nazočno 11 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost svih 
donesenih odluka.  
 

TOČKA 2. 
AKTUALNI SAT 

Miroslav Turk, vijećnik – završila je mjera 7.4 odnosno natječaj i rezultati su 
objavljeni  na internet stranicama te je tražio informaciju o tome. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ukupno je bilo prijavljeno 462 projekta 
od čega ih je 102 prošlo i od toga ih je devet iz Međimurske županije, što pokazuje da 
se dobro pripremilo za tu mjeru. Tu je uvršten i projekt od Općine Sveti Juraj na Bregu 
odnosno rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Lopatincu. Za projekt je dobiveno 
oko 5 milijuna kuna. Očekuje se poziv za potpisivanje ugovora i u roku od osam 
mjeseci se mora provesti javna nabava i praktički započeti gradnja. U roku od dvije 
godine od potpisivanja ugovora objekt se mora staviti u funkciju. Financiranje projekta 
se dijeli tako da: 85% su bespovratna sredstva, 15% je sufinancira općina s tim da tu 
još postoji mogućnost da se od Ministarstva regionalnog razvoja dobije i tih 15%. 
Ministarstvo je stvorilo kao nekakvi fond, da projekti koji neće biti financirani u 
potpunosti preko EU da se temeljem tog fonda ostatak namiri. Kod toga je bitno da je 
potrebno vršiti pred financiranje odnosno prema izvještajima se sredstva povlače. Nije 
moguće sredstva dobiti prije. Trebalo bi od banke tražiti da nas prati odnosno da 
banka plaća situacije i kad općina dobi sredstva iste vrati banci uz neku minimalnu 
kamatu. 
 
Kristijan Zelić, vijećnik – kod Metssa autobusno stajalište, da li će se isto izgraditi o 
čemu se već razgovaralo na prethodnim vijećima? Zanimalo ga je još da li je izvršena 
kompletna led rasvjeta prema planu odnosno kad će se napraviti još dopuna?  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – još uvijek nisu riješena pitanja 
autobusnih stajališta, napravljen je popis stajališta koje bi trebalo popraviti odnosno 
izgraditi nova. Led rasvjeta je napravljena te se po računima od Elektre može vidjeti da 
su se smanjili za cca 4,5 tisuća kuna na mjesec u odnosu na prije. Svjetiljka prije je 
davala nešto manju svjetlost u odnosu na sadašnju led svjetiljku. Do sada je 
postavljeno 235 svijetiljki i još bi se postavilo tristotinjak i nadamo se još sredstvima od 
Ministarstva regionalnog razvoja. 
 
Antun Guterman, vijećnik – nadovezao se na pitanje autobusnih stajališta konkretno 
u Dragoslavcu. Navodno se autobus čeka kod krčme i u najvećem zavoju te postoji 
velika opasnost od neke nezgode.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – oko 95% putnika su učenici srednjih 
škola a roditelji traže da bi na svakom uglu stajao autobus, to je nemoguće. Ide se u 
rekonstrukciju državne ceste te bi se u suradnji s njima probalo vidjeti što je moguće 
napraviti. To znači da se ne može samo tako napraviti, gdje se je netko nečemu 
dosjetio, jer uvjete određuju Hrvatske ceste. 
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Željko Medved, vijećnik – uzeli smo milijun kuna kredita za sanaciju nerazvrstanih 
cesta nakon izgrađene kanalizacije i bilo je rečeno da će se od toga sanirati i druge 
nerazvrstane ceste u vrijednosti od cca tristo tisuća kuna te je želio znati koje su te 
ceste koje su bile sanirane ili se planiraju sanirati?  
Pitanje komunalnog redarstva – s obzirom da su doneseni novi zakoni, pravilnici te je 
vrlo dobro poznato da sadašnje komunalno redarstvo nije u mogućnosti da odrađuje 
prema svemu što mu se nalaže, s obzirom da se pojedini predmeti rješavaju godinu i 
pol. Pitanje je: što Općina Sveti Juraj na Bregu misli poduzeti oko komunalnog 
redarstva da bi to već jednom počelo funkcionirati? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – znači milijun kuna je potrošeno u ceste.  
Sva sredstva su utrošena. U sve ulice odnosno naselja mora doći kanalizacija te će se 
nakon toga i sanirati sve ceste. Do završetka kanalizacije nerazvrstane ceste će se 
krpati koliko bude potrebno. Komunalno redarstvo – pitao je je da li se pita za vlastiti 
predmet za koji je postavio pitanje. Komunalni redar radi u tri općine, volio bi kad bi 
ljudi imali nekakve probleme da ih rješavaju međusobno a ne da žele neke probleme 
riješiti preko općine.  
  
Anđela Novak, vijećnica – zanimalo ju je kada će ići kanalizacija u ulicu Ljudevita 
Gaja u Lopatincu i kada će se sanirati ista. Isto tako i u Poljskoj ulici u Lopatincu. To  
je bilo postavljeno pitanje na sastanku Mjesnog odbora Lopatinec. Još je pitala da li 
postoji mogućnost da se kod Goričanca  u Lopatincu na uglu postavi autobusno 
stajalište?  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ulica Ljudevita Gaja duga je 1100 m od 
početka do kraja ima kanalizaciju ali je problem u vodovodnoj mreži koja je izgrađena 
do polovice ulice ali ju nije moguće izvesti do vrha brijega jer je preslabi pritisak. Sad 
će se to probati riješiti preko Vinogradske ulice. Ulica Ljudevita Gaja je asfaltirana 
negdje u dvije trećine, odnosno nije asfaltirano do dviju kuća. Što se tiče kanalizacije u 
I.L.Ribara to će biti riješeno sa samostalnim pročistačem, a u Poljskoj ulici kanalizacija 
je izgrađena do pola ulice i ostatak će biti riješeno sa malim pročistačem na kraju 
ulice. Treba pronaći neke lokacije gdje bi se postavila autobusna stajališta i vidjeti što 
se dozvoljava odnosno gdje bi se mogla izgraditi. Ponovo je naglasio da je potrebno 
dobiti uvjete od Hrvatskih cesta.  
 
Božidar Balog, vijećnik – da li će se uz državnu cestu izgraditi ostatak pješačko 
biciklističke staze u Dragoslavcu. Pitanje klizišta kod mene i kod gđe Celinger. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijavljen je projekt izgradnje pješačko 
biciklističke staze i nada se da će pojas uz državnu cestu biti dovoljno širok da se 
može izgraditi bez naknade vlasnicima uz državnu cestu. Klizišta ima više, nabrojio ih 
je oko desetak. Pozvati će se profesora Soldo da bi znali što možemo napraviti. 
Najveće pitanje klizišta je groblje. Napravljeni su drenovi i kroz njih se cijedi i oni rade 
svoj posao. Trebalo bi groblje riješiti do kraja. 
 
Marijan Rodinger, potpredsjednik Općinskog vijeća – u ime Povjerenstva za 
Socijalna pitanja dao je informaciju o dijeljenju Uskrsnica 2018. godine. Na inicijativu 
Hrvatske stranke umirovljenika Međimurska županija je izdvojila sredstva u iznosu od 
oko petsto tisuća kuna čime je obuhvaćeno preko pet tisuća umirovljenika od toga u 
Općini Sveti Juraj na Bregu će dobiti bon u vrijednosti od 110,00 kuna to je za 
umirovljenike koji imaju mirovine do tisuću petsto kuna a umirovljenici koji imaju 
mirovine od tisuću petsto kuna do dvije tisuće kuna njih cca 283 će od Općine Sveti 
Juraj dobiti 100,00 kuna. Ukupno će biti podijeljeno 514 Uskrsnica 2018. godine. 
Kada će se popraviti svjetiljke javne rasvjete? 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – pokvarenih je 16 svjetiljki javne rasvjete 
koje se neće popravljati nego će se zamijeniti novima jer popravak puno košta, 
odnosno novima je vijek trajanja oko četiri godine te je bolje tako. 
    

         TOČKA 3. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Po istome nije bilo nikakvih prijedloga ali je bilo primjedbi te je donijeta 
 

Željko Medved, vijećnik – bilo je na prošlom aktualnom satu da će se autobus plaćati 
do kraja školske godine ne stoji u zapisniku nego da će se plaćati dvanaest tisuća 
kuna, u raspravi je dao prijedlog da se kod prodaje na štandu dopiše stara hiža u 
Frkanovcu.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  pregledavao je zapisnike drugih te je 
došao do zaključka da je napisano ukratko odnosno da su napisani zaključci i tko je 
sudjelovao u raspravi. Postoji audio zapis i tko želi može ga dobiti na preslušavanje. 
Nakon primjedbi donijeta je: 
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćeni je Zapisnik sa 5. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 
SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu 
za 2017. godinu sličan je kao i prethodnih godina odnosno na istom nivou. Planiran je 
u iznosu od 15.333.500,00 kuna. Prihodi Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu u 
razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine ostvareni su u iznosu od 
6.567.505,15  kuna. Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Proračuna  u  izvještajnom  
razdoblju iznosili su 7.349.903,78 kuna. Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Proračuna  
u  izvještajnom  razdoblju iznosili su 7.301.812,81 kuna. 
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka 
daje  manjak prihoda. 
                         Ostvareni prihodi i primici                          7.349.903,78 kn 
                         Izvršeni rashodi i izdaci                              7.301.812,81kn 
                         Manjak prihoda                                                48.090,97 kn    

Prolazio je kroz neke bitne stavke  i obrazlagao ih. 
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2017. godine iznosilo je 
449.041,58 kuna, a na dan 31.12.2017. godine 80.112,48 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 1.465.034,97 kuna. Također je uzeti kredit od 
PBZ banke u iznosu od 1.000.000,00 kuna od čega je otplaćeno 216.841,84 kuna 
glavnice, te kredit od HBOR-a u iznosu od 2.360.124,60, a otplaćeno je 118.592,92 
kuna glavnice. Općina Sveti Juraj na Bregu nije davala zajmove u 2017. godini. 
Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2017. godine iznose  1.466.709,39 
kuna. Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza na dan 31. prosinca 2017. godine 
iznosi 6.629.532,77 kuna. 
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Posebni dio Obrazloženja uz godišnji izvještaj Općine Sveti Juraj na Bregu za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sadrži rashode i izdatke 
izvršene po korisnicima i  nositeljima sredstava po osobnim i posebnim namjenama. 
U raspravi su sudjelovali Željko Medved i Dragica Vugrinec. 
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je 
U raspravi su sudjelovali: Dragutin Ladić i Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu i 
Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na 
Bregu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.  
 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA – 
VIŠKA PRIHODA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU IZ 2017. GODINE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – utvrđen višak prihoda poslovanja 
Općine Sveti Juraj na Bregu na 31. 12. 2017. godine u iznosu od 48.090,97 kuna 
raspodijelit će se na nabavu dugotrajne nefinancijske imovine – asfaltiranje 
nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Juraj na Bregu.   
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
raspodjeli rezultata poslovanja – viška prihoda Općine Sveti Juraj na Bregu iz 
2017. godine te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O  

IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU  
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2017. GODINI, 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA 
PODRUČJU OPĆINE  SVETI JURAJ NA BREGU U 2017. GODINI 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u 2017. godini ukupno je za sport 
isplaćeno 189.000,00 kuna. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu u 2017. godini, 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine  Sveti 
Juraj na Bregu u 2017. godini će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

 PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2017. GODINI, 
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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA 
PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2017. GODINI 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – sredstva za kulturu u 2017. godini 
isplaćena su u iznosu od 180.700,00 kuna. 
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu u 2017. godini, 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti 
Juraj na Bregu u 2017. godini te će se ista objaviti u „Službenom glasniku 
Međimurske  županije“. 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU, 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU ZA 2017. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Gradnja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu realizirana je na sljedeći način: 

R. 
b. 

Konto Gradnja objekata i uređenja komunalne 
infrastrukture 

Plan za 
2017. 

Izvršenje 
2017. 

01. 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija škola 20.000,00 19.893,75 

02. 42124 Zgrada vrtića – Dom mladeži Lopatinec 0,00 4.975,00 

03. 42126 Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica 26.000,00 16.000,00 

04. 42127 Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg 8.300,00 8.300,00 

05. 42131 Ceste i pješačko-biciklistička staza 145.000,00 114.627,05 

06. 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 324.000,00 323.273,56 

07. 45111 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 
osnovna škola 

110.000,00 109.177,50 

  UKUPNO 633.300,00 596.246,86 

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini ukupno je 
utrošeno 596.246,86 kuna. Izvori sredstava iz kojih je financirana izgradnja su: 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, komunalna naknada, 
komunalni doprinos i Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu, 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu te će se 
ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU, 
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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – izvješće se podnosi za slijedeće 
komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se 
odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje 
nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu i održavanje groblja i mrtvačnice. 

R.br. Konto  PLAN 2017. 
IZVRŠENJE 

2017. 

01. 32349 Održavanje nerazvrstanih cesta i 
poljskih putova – sanacija 
nerazvrstanih cesta 

 
270.000,00 

 
276.258,75 

02. 32347 Zimska služba 50.000,00 36.850,00 

03 32231 Električna energija – mrežarina i 
potrošnja javna rasvjeta 

 
100.000,00 

 
108.907,28 

04. 323221 Usluge tekućeg investicijskog 
održavanja – popravak javne 
rasvjete 

 
35.000,00 

 
33.651,25 

05. 32329 Održavanje groblja i mrtvačnice 35.000,00 35.908,38 

  UKUPNO 490.000,00 491.575,66 

Za održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini ukupno je utrošeno 491.575,66 
kuna. 
U raspravi su sudjelovali: Božidar Balog. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
u 2017. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu, 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. 
godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 10. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  
SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU, 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – izvješće o izvršenju Socijalnog programa 
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu sadrži: 

R.b. Konto  PLAN 2017. IZVRŠENJE 
2017. 

01. 37218 
Pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja - ogrjev 

31.000,00 32.400,00 

02. 37212 
Jednokratna novčana  potpora za 
novorođeno dijete 

50.000,00 51.000,00 

03. 37220 
Sufinanciranje prijevoza učenika 
Osnovne škole 

31.500,00 31.356,00 

04. 37215 Stipendiranje učenika i studenata 210.000,00 200.000,00 

05. 37224 Sufinanciranje troškova prehrane 24.000,00 21.005,00 

06. 37213 Jednokratne novčane pomoći 80.000,00 93.781,50 

07. 37210 Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica 1.250.000,00 1.174.311,16 

08. 37214 Sufinanciranje asistenta u nastavi 50.000,00 48.133,34 
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09. 37225 
Sufinanciranje obveznih udžbenika 
za osnovnu školu 

0,00 6.073,71 

10. 37221 
Sufinanciranje produženog boravka 
učenika osnovne škole 

5.000,00 2.400,00 

11. 37217 Odštete za elementarne nepogode 48.500,00 48.217,00 

U raspravi su sudjelovali: Miroslav Turk. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na 
Bregu za 2017. godinu, 
Izvješće o izvršenju Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. 
godinu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2018. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u cilju unapređenja zaštite od požara 
na području Općine Sveti Juraj na Bregu Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu 
treba donijeti Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Sveti 
Juraj na Bregu za 2018. godinu te treba provesti sljedeće organizacijske, tehničke i 
urbanističke mjere: 
Organizacijske mjere:  
Vatrogasne postrojbe - Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene 
ugroženosti od požara osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Za obavljanje 
aktivne vatrogasne djelatnosti najmanje 10 dobrovoljnih vatrogasaca po DVD-u mora 
imati liječničku potvrdu o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti. Tijekom razdoblja povećane 
opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je u vrijeme predžetvenih i 
žetvenih aktivnosti osigurati stalno vatrogasno dežurstvo. Izvršitelji zadatka su DVD 
Brezje, DVD Lopatinec, DVD Mali Mihaljevec, DVD Vučetinec i DVD Zasadbreg. 
Normativni ustroj zaštite od požara - uskladiti Plan zaštite od požara Općine Sveti 
Juraj na Bregu. Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora. 
Izvršitelj zadatka je Općina Sveti Juraj na Bregu. 
Tehničke mjere: 
Vatrogasna oprema i tehnika - sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 2018. 
godini nabaviti, u skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplet osobne 
zaštitne opreme za vatrogasce kako bi se postigla minimalna opremljenost za 
dobrovoljne vatrogasce. Prvenstveno treba osigurati komplete za šumske požare; 
vatrogasne čizme, vatrogasne kombinezone, vatrogasne opasače te kacige za 
šumske požare. Izvršitelji zadatka su: DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD Mali 
Mihaljevec, DVD Vučetinec i DVD Zasadbreg. 
Urbanističke mjere: 
U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) 
ovisno o razini Prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara 
sukladno važećim propisima. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi 
prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije.  
U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost 
vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. Izvršitelj zadatka je Općina Sveti Juraj na 
Bregu. 
Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara: 
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Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, 
nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme 
povećane opasnosti od požara. Izvršitelj zadatka: Općina Sveti Juraj na Bregu. 
Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na 
otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila 
održavati prohodnima. Izvršitelj zadatka su: Općina Sveti Juraj na Bregu, fizičke i 
pravne osobe koji su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje 
Obavezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom 
uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti 
prometa tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je 
obavezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih 
tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje. 
Izvršitelj zadatka su: Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Općina Sveti 
Juraj na Bregu. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Provedbenog 
plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 
2018. godinu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 12. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU IMOVINE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
– OSNOVNOJ ŠKOLI IVANA GORANA KOVAČIĆA SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – imovina koja se vodila u poslovnim 
knjigama Općine Sveti Juraj na Bregu kao nefinancijska imovina konto 02129 – ostali 
poslovni građevinski objekti prenosi se u poslovne knjige Osnovne škole Ivana Gorana 
Kovačića Sveti Juraj na Bregu. 
Vrijednosti ulaganja: tepih – 20.105,86 kuna, oprema  – 407.528,78 kuna i školska 
sportska dvorana i dogradnja osnovne škole – 11.199.847,21 kune. Osnovna škola 
Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu unijet će u svoje poslovne knjige ukupnu 
vrijednost navedene imovine. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
prijenosu imovine Općine Sveti Juraj na Bregu – Osnovnoj školi Ivana Gorana 
Kovačića Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU  

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  
ZA  RAZDOBLJE OD 01.07.2017. DO 31.12.2017. GODINE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – opširno je po mjesecima izvijestio 
nazočne o svome radu za razdoblje od 01. srpnja 2017. godine do 31. prosinca 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.  
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Vrlo je jasno kroz opis prikazano stanje i cjelokupno poslovanje. Izvještaj o radu 
općinskog načelnika je prilog ovog zapisnika. 

 
U toku točke 13. sjednici se priključila vijećnica Dragica Vugrinec, ing.građ.. 
U raspravi su sudjelovali: Dragutin Ladić, Željko Medved i Dragica Vugrinec. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu za  
razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine te će se isti objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 14. 

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2017. GODINI  
ZA OPĆINU SVETI  JURAJ NA BREGU 

 
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – protupožarna zaštita predana je u 
nadležnost jedinica lokalne samouprave koje organiziraju zaštitu od požara na svom 
području kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara. Osoba za provođenje 
zaštite od požara na području Općine Sveti Juraj na Bregu je općinski načelnik. 
Izradom Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te izradom Plana 
zaštite od požara proizlazi da je JVP Grada Čakovca formirana kao središnja 
postrojba koja izvršava intervencije (zaprima pozive, izlazi na intervencije, prenosi 
daljnje obavijesti). 
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 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.  
Statistika intervencija JVP-a i DVD-ova u 2017. godini na području Općine Sveti Juraj 
na Bregu. Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca zajedno sa DVD-ima 
su u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine imali pozive za intervencije 19 
puta za područje Općine Sveti Juraj na Bregu.  
Općina Sveti Juraj na Bregu: intervencije u 2017. godini po mjesecima i vrstama: 
 
 

 

1. 
mj 

2. 
mj 

3. 
mj 

4. 
mj 

5. 
mj 

6. 
mj 

7. 
mj 

8. 
mj 

 9. 
mj  

10. 
mj 

11. 
mj 

12. 
mj UKUPNO 

PVP 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 8 

DVD 1 0 2 3 2 0 0 0 1 0 1 0 10 

ZAJEDNO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Građevine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Prometala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otvoreni P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tehničke I 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 8 

Ostale 1 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 9 

UKUPNO 3 2 2 4 2 0 1 0 1 1 3 0 19 

DVD-i s područja Općine Sveti Juraj na Bregu imali su ukupno 10 intervencija na 
području Općine Sveti Juraj na Bregu. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Izvješća o 
stanju zaštite od požara u 2017. godini za Općinu Sveti  Juraj na Bregu te će se 
isto objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 15. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA 
DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA S PODRUČJA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU 
 

Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – Vatrogasna zajednica Međimurske 
zajednice vodi knjigovodstvo za sve DVD-e, sve prihode i rashode. 
Obračun prihoda i rashoda od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine: 
DVD BREZJE 

1. prihodi     66.961,28 kn 
2. rashodi     44.482,03 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)  22.479,25 kn 
3. gotovina u blagajni         145,78 kn 
4. novac na žiro-računu    18.944,37kn 
5. potraživanja          2.580,00 kn 
6. obveze           685,43 kn 

DVD LOPATINEC 
1. prihodi                  120.443,95 kn 
2. rashodi      70.430,20 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2) 50.013,75 kn 
3. gotovina u blagajni          206,66 kn 
4. novac na žiro-računu     30.042,32 kn 
5. potraživanja                   0,00 kn 
6. obveze       -4.552,01kn 

DVD MALI MIHALJEVEC 
1. prihodi                110.485,61 kn 
2. rashodi      67.398,54 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)  26.740,99 kn 
3. gotovina u blagajni        5.883,90 kn 
4. novac na žiro-računu     31.289,66 kn 
5. potraživanja         -275,40 kn 
6. obveze                     -1.280,40 kn 

DVD VUČETINEC 
1. prihodi               145.409,19 kn 
2. rashodi     56.997,67 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)   88.411,52 kn 
3. gotovina u blagajni             1.084,54 kn 
4. novac na žiro-računu     41.606,32 kn    
5. potraživanja                            4.323,13 kn 
6. obveze        1.064,38 kn 
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DVD ZASADBREG 
1. prihodi               178.919,19 kn 
2. rashodi               105.679,16 kn 

Ukupno razlika prihoda i rashoda (1-2)                73.240,03 kn 
3. gotovina u blagajni      3.383,57 kn 
4. novac na žiro-računu       6.202,34 kn 
5. potraživanja       2.421,00 kn 
6. obveze                               239,11 kn 

U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju financijskih Izvješća dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja 
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu te će se isti objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 16. 

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – jedinica lokalne samouprave dostavlja 
godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne samouprave do 31. ožujka tekuće 
godine za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i Agenciji za zaštitu okoliša do 31. 
svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Prema obvezama i 
odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom utvrđuju se mjere za sprečavanje ili smanjenje štetnog 
djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količine otpada u 
nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih 
postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. 
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu vrši koncesionar Mull-trans d.o.o, Mokrice 180/C, 49243 
Oroslavlje. Skupljeni miješani komunalni otpad u 2017. godini odvozio se na sljedeća 
odlagališta: odlagalište „Eko Moslavina“ Kutina, na odlagalište „Piškornica“ iz 
Koprivnički Ivanec te u pogon za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S. MBO u 
Varaždin.  
Sakupljeni otpad s područja Općine Sveti Juraj na Bregu u 2017. godini: 

KLJUČNI BROJ 
OTPADA 

NAZIV OTPADA 
PRIKUPLJENA 
KOLIČINA (kg) 

15 01 01 Ambalaža od papira i kartona 21.245,00 

15 01 02 Ambalaža od plastike 4.430,00 

15 01 07 Staklena ambalaža 12.420,00 

20 01 01 Papir i karton 74.906,00 

20 01 39 Plastika 106.295,00 

20 03 01 Miješani komunalni otpad 546.730,00 

20 03 07 Glomazni (krupni) otpad 34.620,00 

15 01 07 
Staklena ambalaža (zeleni 
otoci) 

12.420,00 

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje (u proljeće i 
na jesen) na način da se postave kontejneri na tri lokacije (Brezje, Pleškovec i 
Zasadbreg).  
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Tijekom 2017. godine organizirano je skupljanje i zbrinjavanje električnog i 
elektroničkog otpada te auto guma. Sakupljeno je 4.570,00 kg elektroničkog i 
električnog otpada te cca 200 komada raznih guma. Potrebno je uključiti sva 
domaćinstva u organizirano skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada te 
pojačati nadzor nad divljim odlagalištima. Komunalni redar redovito prati stanje na 
divljim odlagalištima a stanje se prati i preko trećih osoba, kada one prijave Općini 
Sveti Juraj na Bregu ili komunalnom redaru neovlašteno odlaganje otpada.  
Komunalni redar šalje upozorenje s rokom uklanjanja od 15 dana a nakon toga slijedi 
prekršajni postupak. 
Početkom sanacije deponije i izgradnjom reciklažnog dvorišta kvaliteta zbrinjavanja 
komunalnog otpada zadovoljavat će propise a i smanjit će se količine koje se odlažu 
na odlagališta: odlagalište „Eko Moslavina“ Kutina, odlagalište „Piškornica“ Koprivnički 
Ivanec te pogon za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S. MBO u Varaždin. 
U narednom razdoblju očekujemo intenzivnije aktivnosti oko zaštite okoliša i načina 
zbrinjavanja otpada. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog Izvješća o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. 
godinu te će se isto objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 17. 

PRIJEDLOG POSLOVNIKA  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje 
način konstituiranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, ostvarivanje prava, 
obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak 
donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i 
imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća. 
Miroslav Turk, vijećnik/predsjednik Povjerenstava za Statut, poslovnik i propise- 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu te će se isti objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 18. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA  
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – pristupiti će se izradi II. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik 
Međimurske županije“, broj 4/06 i 10/15). 
 
Izmjene i dopune Prostornog plana pokreću se radi usklađenja Prostornog plana s 
posebnim propisima i aktima Međimurske županije i Općine Sveti Juraj na Bregu od 
utjecaja na razvoj i uređenje prostora Općine, a koji su mijenjani ili usvojeni od 
usvajanja Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
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Sveti Juraj na Bregu iz 2015. godine, a odnose se na problematiku iz sektora prometa, 
infrastrukturnih sustava, vodnog gospodarstva, gospodarenja otpadom, energetske 
učinkovitosti, zaštite okoliša, prirode i kulturnih dobara, sustava civilne zaštite, razvoja 
civilnog društva i drugo. Grafičke dijelove Prostornog plana potrebno je uskladiti s 
važećim kartografskim HTRS96/TM koordinatnim sustavom Državne geodetske 
uprave. Prostorni plan je potrebno uskladiti s Uredbom o informacijskom sustavu 
prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 115/15.) 
Ostali razlozi: 

- revizija granica građevinskih područja naselja, namjene i stanja izgrađenosti 
izgrađenih građevinskih područja naselja 

- revizija lokacija, namjene i uvjeta korištenja za izdvojena građevinska 
područja izvan naselja 

- analiza i korekcija Plana u pogledu usklađenja s izgradnjom ozakonjenom u 
postupcima ozakonjenja nelegalno izgrađenih zgrada prema posebnim 
propisima 

- analiza planiranog stanja i revidiranje uvjeta za obavljanje proizvodnih, 
poslovnih i turističkih gospodarskih djelatnosti unutar općinskog područja 

- revizija mreže kategoriziranih i nekategoriziranih cestovnih prometnica 
- usklađenja stanja izvedene infrastrukture na cijelom općinskom području 
- revizija statusa kulturnih dobara, spomenika prirode i ekološke mreže 

„Natura 2000“ s obzirom važeće propise 
- usklađenje uvjeta za lociranje i gradnju poljoprivrednih sadržaja iz 

Prostornog plana s nacionalnim propisima i zajedničkoj europskoj 
poljoprivrednoj politici 

- usklađenje Plana propisima iz djelatnosti gospodarenja otpadom 
- preispitivanje namjene u naseljima prema zaprimljenim inicijativama 

građana prema članku 85. Zakona o prostornom uređenju,  sukladno pozivu 
objavljenom na mrežnim stranicama Općine 

- korekcije stanja u prostoru prema zahtjevima tijela s javnim ovlastima 
izdanim prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju 

- drugi razlozi proizašli iz zahtjeva zaprimljenih u postupku izrade nacrta 
prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana. 

Po obimu se radi o sveobuhvatnoj reviziji prostorno-planskog dokumenta. Obuhvat je 
ukupno područje Općine. 
Prostorni plan uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu izrađen je 2006. godine, te je 
jednom mijenjan u periodu 2014. i 2015. godine. 
Na poziv Općine za podnošenje inicijativa građana i drugih zainteresiranih subjekata, 
zaprimljeno je više desetaka pojedinačnih inicijativa, koje se pretežito odnose na 
korekciju građevinskih područja naselja neposredno uz važeće granice građevinskog 
područja ili se odnose na ozakonjenu bespravnu gradnju, a nekoliko ih se odnosi i na 
uvjete razvoja turističkih sadržaja, te socijalno – stacionarnih djelatnosti za brigu o 
starijima i nemoćnima. 
U međuvremenu su se promijenile i okolnosti evidentiranja prostora, te legislative iz 
područja geodezije, prostornog uređenja i gradnje, te je potrebno izvršiti reviziju 
Prostornog plana radi prilagodbe dokumenta važećim propisima. 
Cilj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana je revizija važećeg planskog dokumenta 
i usklađenje s europskim i nacionalnim propisima, planovima razvoja Županije i 
Općine, te ugradnja opravdanih inicijativa građana u prostorno planski dokument. 
Programska polazišta za Izmjene i dopune Prostornog plana zasnovana su na 
važećim nacionalnim propisima, Strategiji razvoja Republike Hrvatske, Međimurske 
županije i Općine. 
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II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu izrađivati će tvrtka  
URBIA d.o.o., Čakovec, I.G.Kovačića 10, 40000 Čakovec. 
Planirani rok završetka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana, je 31. lipanj 2019. 
godine. Rok se može produžiti u slučaju potrebe ponavljanja javne rasprave ili iz 
nekog drugog opravdanog razloga. 
Izvor financiranja izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana je proračun Općine Sveti 
Juraj na Bregu i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske 
sukladno uvjetima sufinanciranja prostornih planova jedinica lokalne samouprave. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na 
Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 19. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN  
PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom određuju se koeficijenti 
za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Sveti Juraj na Bregu: 

R.br. RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

01. Radna mjesta službenika  

01-1. Pročelnik 2,00 

01-2. Referent – upravni referent 1,60 

01-3. Referent – administrativni tajnik 1,50 

01-4. Referent – računovodstveni referent 1,50 

01-5. Referent – za opće poslove i EU fondove 1,42 

01-6. Referent – komunalni redar 1,37 

02. Radna mjesta namještenika  

02-1. Pomoćni radnik – komunalni radnik 1,03 

02-2. Spremač 1,00 

U raspravi su sudjelovali: Miroslav Turk. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Sveti Juraj na 
Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 20. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU DRUŠTVA  
MULL – TRANS ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prihvaća se Izvješće o radu društva 
Mull – trans d.o.o. za 2017. godinu za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. 
godine. Mull-trans je dao opširno izvješće u kojem ima podataka o količinama koje su 
odvezene i kamo je komunalni otpad odvezen. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
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ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu društva Mull – trans za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2017. godine te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 21. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ INVENTURI 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2017. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o 
provedenoj inventuri Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. godinu 
U raspravi su sudjelovao: Željko Medved. Povjerenstvo za identifikaciju, procjenu i 
popis općinske imovine sa predsjednikom Stjepanom Tomašić provelo je inventuru – 
popis imovine, obveza i potraživanja. Popisom odnosno inventurom, Povjerenstvo je 
inventurnom listom popisalo ne proizvedenu i proizvedenu dugotrajnu imovinu, 
dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi (dugotrajnu imovinu, osnovna sredstva i 
sitni inventar) te predlaže da se navedena imovina rashoduje i isknjiži (uništi) jer nije 
za upotrebu ni za potrebe Općine Sveti Juraj na Bregu niti za druge svrhe te se ne 
može prodati jer nema nikakve uporabne vrijednosti ili je već uništena. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju Izvješća o provedenoj inventuri Općine Sveti Juraj na Bregu za 
2017. godinu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 22. 

PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA  
UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom o agrotehničkim 
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se 
potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo 
štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivredno proizvodnju, mjere za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina, radi održavanja i zaštite poljoprivrednih zemljišta na 
području Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu 
uporabe u katastru upisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, 
vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti 
poljoprivrednoj proizvodnji. Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta unutar 
granice građevinskog područja, površine veće od 500 m2 i katastarske čestice 
poljoprivrednog zemljišta izvan granice građevinskog područja planirano dokumentima 
prostornog uređenja za izgradnju, koje su u evidencijama Državne geodetske uprave 
evidentirane kao poljoprivredno zemljište, a koje nisu privedene namjeni, moraju se 
održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do izvršnosti 
akta kojim se odobrava građenjem odnosno do primitka potvrde glavnog projekta  
Agrotehničke mjere propisuju se za slučajeve u kojima bi propuštanje tih mjera 
nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju sukladno pravilniku 
ministara nadležnog za poljoprivredu.  
Pod agrotehničkim mjerama razumijeva se: 

- ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz 
agrotehničkih razloga 
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- ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te 
vremena i načina ispaše 

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na stranim 
zemljištima te njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama 

- zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta 
- određivanje obveznog zatravljivana strmog zemljišta  
- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura odnosno obveza sadnje 

dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura 
- sprječavanje erozije 
- sprječavanje zakorovljenosti (osobito ambrozije) 
- zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području 
- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika 
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka. 

Pod zaštitom poljoprivrednog zemljišta od erozije vodom i vjetrom razumijeva se 
zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog 
zemljišta. Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati 
dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture radi zaštite od erozije na tom zemljištu. 
Ako vlasnik i posjednik poljoprivrednog zemljišta skine humusni sloj dužan je vratiti 
zemljište u prvobitno stanje. 
Općina Sveti Juraj na Bregu podnosi Ministarstvu i Hrvatskom centru za poljoprivredu, 
hranu i selo godišnje izvješće o primjeni propisanih mjera do 31. ožujka svake tekuće 
godine za prethodnu godinu. 

U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te će se 
ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 23. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI NAGRADE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
ZA ŽIVOTNO DJELO  RADE JEROSIMIĆ (POSTHUMNO) 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu 
za životno djelo dodjeljuje se Radi Jerosimiću (posthumno). 
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu za životno djelo uručit će se supruzi 
Katarini Jerosimić na svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine Sveti Juraj na 
Bregu. 
U raspravi su sudjelovali: Dragica Vugrinec. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
dodjeli Nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu za životno djelo  Rade Jerosimić 
(posthumno) te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 24. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI ZLATNIKA  
„GRB OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU“ – ŽELJKA KADI, PROF. 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – zlatnik „Grb Općine Sveti Juraj na 
Bregu“ dodjeljuje se Željki Kadi, prof.. 
Zlatnik „Grb Općine Sveti Juraj na Bregu“ uručit će se Željki Kadi, profesorica., na 
svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine Sveti Juraj na Bregu 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
dodjeli Zlatnika „Grb Općine Sveti Juraj na Bregu“ – Željka Kadi, profesorica. te 
će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 25. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE 
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU–DANIJEL KRALJ,MAG.EDUC.PHILOL.CROAT. 

– ZA IZNIMNO DJELOVANJE U PODRUČJU UMJETNOSTI I KULTURE 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na 
Bregu dodjeljuje se Danijelu Kralju, mag.educ.philol.croat. za iznimno djelovanje u 
području umjetnosti i kulture. 
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu uručit će se Danijelu Kralju,  
mag.educ.philol.croat., na svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine Sveti Juraj 
na Bregu. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Danijel Kralj, 
mag.educ.philol.croat. – za iznimno djelovanje u području umjetnosti i kulture te 
će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 26. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – NK MALI MIHALJEVEC  

– ZA IZNIMNO DJELOVANJE U PODRUČJU SPORTA I TEHNIČKE KULTURE 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na 
Bregu dodjeljuje se „NK Mali Mihaljevec“ za iznimno djelovanje u području sporta i 
tehničke kulture. 
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu uručit će se predsjedniku „NK Mali 
Mihaljevec“ Vedranu Kovačiću na svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine 
Sveti Juraj na Bregu. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – NK Mali Mihaljevec – za 
iznimno djelovanje u području sporta i tehničke kulture te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 27. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – DJEČJI VRTIĆ „RINGIŠPIL“  

– ZA IZNIMNO DJELOVANJE U PODRUČJU ZNANOSTI,  
ODGOJA I OBRAZOVANJA 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na 
Bregu dodjeljuje se Dječjem vrtiću „Ringišpil“ za iznimno djelovanje u području 
znanosti, odgoja i obrazovanja. 
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu uručit će se Romani Žižek, ravnateljici 
Dječjeg vrtića „Ringišpil“ na svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine Sveti 
Juraj na Bregu. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Dječji vrtić „Ringišpil“ – 
za iznimno djelovanje u području znanosti, odgoja i obrazovanja te će se ista 
objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 28. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

– MALO SELO D.O.O. – ZA IZNIMNO DJELOVANJE U  
PODRUČJU GOSPODARSTVA 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na 
Bregu dodjeljuje se Malo selo d.o.o. za iznimno djelovanje u području gospodarstva. 
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu uručit će se direktoru Marijanu 
Martinjašu na svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Malo selo d.o.o. – za 
iznimno djelovanje u području gospodarstva te će se ista objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 29. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – UDRUGA „FORESTLAND“ –  

ZA IZNIMNO DJELOVANJE U PODRUČJU RADA UDRUGA 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na 
Bregu dodjeljuje se Udruzi „Forestland“ za iznimno djelovanje u području rada udruga. 
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu uručit će se predsjedniku Udruge 
„Forestland“ Borisu Novaku na svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine Sveti 
Juraj na Bregu. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Udruga „Forestland“ – 
za iznimno djelovanje u području rada udruga te će se ista objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 
 
Dovršeno: 21:30 sata 
                                                                                                       PREDSJEDNIK  
                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Anđelko Kovačić, v.r. 


