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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  
  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 
  Općinsko vijeće 
  Pleškovec 29 
 

KLASA: 023-06/19-01/01 
URBROJ: 2109/16-03-19-03 
Pleškovec, 28. ožujka 2019. 
 
 

ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
održane u četvrtak 28. ožujka 2019. godine u 19:00 sati 

 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko 
Kovačić pozivom KLASA:023-06/19-01/01, URBROJ:2109/16-03-19-1 od 22. ožujka 
2019. godine. 
 
SJEDNICI SU NAZOČILI:  
Anđelko Kovačić, Marijan Rodinger, Božidar Balog, Antun Guterman, Nikola Horvat, 
bacc. ing.comp., Ivanka Korunić, Zlatko Korunić, Damir Kovačić, dipl. ing., Dragutin 
Ladić, Lidija Lepen, Željko Medved, Anđela Novak, Miroslav Turk, dipl.uč. i Kristijan 
Zelić. 
SJEDNICI NISU NAZOČILI:  
Dragica Vugrinec, ing.građ  – ispričala se.  
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI:  
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., načelnik, Damir Novak, zamjenik načelnika, 
Karolina Karničnik i Danijela Turk, bacc.oec, 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. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – zatražio je da se točka 20. isključi iz 
dnevnog reda. Razlog isključenja je zbog nedovoljnog obrazloženja prijavljene tvrtke 
na natječaj odnosno nije točno vidljivo na koji su način definirane cijene odvoza 
komunalnog otpada. Što je sve uključeno te se čeka službeni dokument od tvrtke Mull 
trans. 
 
 
 

D N E V N I    R E D 
1.  Utvrđivanje kvoruma, 
2. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…), 
3.  Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu 



2 
 

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

4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na 
Bregu za 2018. 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 2018. 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 2018. godini, 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine  
Sveti Juraj na Bregu u 2018. 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 2018. godini, 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 
Sveti Juraj na Bregu u 2018. 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 2018. godinu, 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2018. 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 2018. godini na području Općine Sveti Juraj na 
Bregu, 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2018. 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 2018. godinu, 
Izvješće o izvršenju Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 
2018. godinu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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11. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2019. godinu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika 
Općine Sveti Juraj na Bregu za  razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018. 
godine, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

13. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara u 2018. godini za Općinu Sveti  
Juraj na Bregu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih Izvješća dobrovoljnih 
vatrogasnih društva s područja Općine Sveti Juraj na Bregu za 2018. 
godinu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

15. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti 
Juraj na Bregu za 2018. godinu,  
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

16. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Sveti Juraj na Bregu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

17. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu društva Mull – trans za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,  
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

19. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedenoj inventuri Općine 
Sveti Juraj na Bregu za 2018. godinu,  
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

20. Prijedlog Odluke o davanju koncesije, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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21. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Općine Sveti Juraj na Bregu 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

22.  Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama 
korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu  
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

23. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, 
načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

24. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu 
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 – 
Miljenku Novaku, dr.med.spec. radiologije – za iznimno djelovanje u 
području zdravstva i socijalne skrbi 
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 – 
Josipu Krnjaku, dipl.med.techn. – za iznimno djelovanje u području 
umjetnosti i kulture, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, 

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

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

29. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – 
Seljačko domaćinstvo, vinogradarstvo i podrumarstvo Turk – 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 
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30. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – 
Udruga žena Mali Mihaljevec – 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 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić dao je 
Dnevni red sa isključenjem točke 20. na glasovanje te je sa 13 glasova ”za„ i 1 glas 
„protiv“ isti usvojen. 
  

TOČKA 1. 
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 2. 
AKTUALNI SAT 

 
Željko Medved, vijećnik – donesen je PUR 2013. godine sa važnim ciljevima te ga je 
zanimalo kada će se ti ciljevi početi provoditi s obzirom da je to koštalo četrdeset 
tisuća kuna. Bilo je i navedeno da će se dopunjavati a za to je bio 2017. godina. 
Postavio je pitanje da li se zna koji su četiri glavna cilja PUR-a? 11. veljače je u javnim 
medijima objavljena vijest od Povjerenstva o sukobu interesa. Smatra de se ne poštuju 
zakoni, pravilnici i sl. i pita se kad će se oni početi poštivati? Pogotovo mu je zapela za 
oko opaska na kraju članka - „Meni budu opet nakalemili novčanu kaznu za moja 
zlodjela“, nije stvar samo u novčanoj kazni nego je njegovo mišljenje da bi se trebali 
poštovati zakoni koji nešto propisuju. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – PUR je postavljeni. PUR je samo 
nekakvi okvir da bi se uopće mogli javljati na natječaje. Ako nemamo PUR nema niti 
javljanja na natječaje. Svi naši projekti koji su napravljeni i prijavljeni usklađeni su sa 
PUR-om. PUR je nešto što nije ostvarivo u tom roku što je bilo predviđeno u četiri 
godine, on će se ostvarivati puno duže. U trenutku kad ga bude potrebno dopunjavati 
bude se dopunjavao. Kad je PUR rađen država još nije imala donesenu strategiju 
razvoja. Povjerenstvo za sukob interesa, da 2013. godine bio je upisan kao član 
uprave u dva poduzeća i bio je upisani kao suvlasnik ta dva poduzeća. Međuvremenu 
je iz jednog poduzeća u potpunosti izašao van i više nije član uprave i niti je suvlasnik. 
U drugom poduzeću prenio je pravo upravljanja na drugu osobu ali je ostao upisan 
kao član uprave. Znači od četiri stavke on je tri stavke iz poštovao. Zašto nije i četvrtu? 
Nakon kraja mandata načelnika mora se nekamo vratiti raditi. Ako se izbriše van kao 
član uprave i kao suvlasnik poduzeća to košta oko pet tisuća kuna i naravno i upis 
natrag. Poduzeće u kojem je suvlasnik nije više član uprave. Međutim Povjerenstvo za 
sukob išlo je reciklirati stare predmete i povukli su njegov predmet van. Poduzeće radi 
samo sto posto, samo izlazne poslove. To je papirnati sukob interesa, ne postoji sukob 
interesa da bi on ili poduzeće ostvarivalo nekakve prihode od općine ali niti ne posluje 
s partnerima u Republici Hrvatskoj.   
 
Anđela Novak, vijećnica – kad će se početi dalje s uređenjem groblja. Nije 
napravljena do kraja sanacija klizišta i vađenje suhih čempresa. Predložila je da se 
vijećnicima povisi naknada za prisustvovanje na sjednicama sa 150,00 kuna na 
200,00 kuna jer druge općine imaju više.  
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – uređenje groblja, raspisan je natječaj 
početkom tjedna za radnike u javnom radu i to za četiri radnika te će oni zajedno s 
grobarom krenuti u uređenje groblja i okoliša. Firma Horvat mora odraditi drugu fazu 
sanacije klizišta jer se čekalo da se malo vremenske prilike poprave i da prođe zima. 
Naknada vijećnicima, nije baš to tako da je u drugim općinama više zapravo je u 
nekim općinama i niža naknada. U ovom trenutku smatra da to nije moguće a misli da 
i niti nije potrebno.  
 
Kristijan Zelić, vijećnik – zanimalo ga je da li se može urgirati na radno vrijeme 
Hrvatske pošte u Lopatincu s obzirom da ja radno vrijeme od 8-11 sati. Autobusna 
stajališta, već nekoliko puta postavljeno je pitanje kad će se obilježiti autobusna 
stajališta i napraviti nadstrešnice? I dalje su djeca na ulici - od osnovne do srednje 
škole.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – radno vrijeme pošte, promet koji se 
ostvaruje u pošti je najbliže k tome da se taj ured zatvori jer se malo koristi, samo u 
nužnim trenucima odnosno kad se preuzima paket. Općina ima 5100 stanovnika, 
Štrigova ima 2800 stanovnika a pošta ima više nego dupli promet nego Lopatinec. 
Događa se to da se usluge koriste u Čakovcu ili internet bankarstvo. To je pola radnog 
vremena. Pokušavalo se dogovarati da barem jedan dan u tjednu bude puno radno 
vrijeme ali ako se ne bude povećao promet onda je upitno zapravo i dalje, što bude. 
Dogovara se s Hrvatskom poštom da se barem uplatnice za komunalnu naknadu, 
naknadu za groblje i sl. ne naplaćuju mještanima proviziju nego da taj trošak ide na 
općinu. Što se tiče autobusnih stajališta Ministarstvo graditeljstva je raspisalo natječaj 
za komunalno uređenje te je prijavljeno deset autobusnih stajališta a cijena jednog je 
oko dvadeset pet tisuća kuna.  
 
Marijan Rodinger, vijećnik – staro pitanje što se tiče adaptacije trgovine u 
Zasadbregu - pitanje prava na imovinu koja je nekad bila od Općine Sveti Juraj na 
Bregu?   
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – zatražilo se od geodetskog poduzeća 
da pokuša analizirati što se događalo u gruntovnici s tom imovinom i dobila se cijela 
knjiga dokumentacije. U zadnjem dijelu prilikom prijenosa vlasništva temeljem zakona 
o privatizaciji taj objekt je iz društvenog vlasništva prešao u privatno vlasništvo 
Trgocentra, a Trgocentar je nakon toga prodao. Nažalost to je klasična priča što je 
stvaralo društvo jednostavno prešlo u privatno vlasništvo. Što se adaptacije tiče, 
nažalost ostaje isto. Čakovečki mlinovi su dogovorili sanaciju objekta ali Metss nije 
pristao na to, jer je smatrao da je cijena adaptacije previsoka i u ovom trenutku se 
rade novi projekti koji bi trebali biti jeftiniji i da bi se to napravilo na nekakvi drugi način. 
Ona prva ideja o adaptaciji o kojoj se pričalo je pala u vodu. 
 
Miroslav Turk, vijećnik – pošto je predsjednik Povjerenstva za propise ukazao je na 
propust odnosno pogrešku predsjednika vijeća koja ja malo prije učinjena po članku 
50., nije se vijećniku dozvolilo na komentiranje a imao je pravo u trajanju od dvije  
minute te je predložio da se vijećniku da to pravo a nakon toga je postavio pitanje.  
 
Željko Medved, vijećnik – htio je samo reći da je stvar ostvarene dobiti, jer je 
načelnik vlasnik poduzeća u postotku od 16,6 %. Putem dionica te ostvaruje dobit. Nije 
ga zanimao dohodak nego dobit koja se ostvaruje. Ako nije isplaćivana dobit, ali zato 
raste vrijednost poduzeća. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – postavio mu je pitanje ako se ostvaruje 
dobit da li zna koji način se dobit koristi? Zaključio je da ne zna. Skupština kada daje 
izvještaj za prethodnu godinu odlučuje što će napraviti s dobiti.  
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Dobit se može napraviti kao zadržana dobit poduzeća ili isplatiti vlasnicima. Poduzeće 
od 2003. godine do danas nije nikad isplaćivalo dobit. Znači da nikad dosad kao 
suvlasnik nije dobio ni lipu.  
 
Miroslav Turk, vijećnik – koliko djece je trenutno na listi čekanja za vrtić ili jaslice i 
što će se dobiti dogradnjom vrtića u Lopatincu? Pohvalio je uređenje ulice u 
Zasadbregu prema Knezovcu odnosno od škole prema Knezovcu gdje se djeca sad 
sigurnije kreću na putu do škole, jer je tamo opasan zavoj. Napravljena je kao 
pješačka staza koja je odvojila pješaka od vozila. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na listi čekanja za dječji vrtić odnosno 
jaslice je negdje oko četrdesetak djece. Započeta je gradnja dječjeg vrtića u Lopatincu 
prije tri tjedna. Dosad su izvedeni neki pripremni radovi a u toku idućeg tjedna će 
početi betoniranje ploče. Prema ugovoru radovi moraju biti završeni i ne samo 
završeni nego treba objekt primiti na korištenje do kraja godine. Nakon toga se ulazi 
unutra zajedno s opremom i sa svime, to je želja. Ugovor s izvođačem je potpisani u 
četvrtom mjesecu 2018. godine tako da bi trebalo biti završeno do četvrtog mjeseca 
2020. godine. To je zadnji rok za dobivanje uporabne dozvole. Za sad ide sve u redu 
prema planovima. Grube građevinske radove izvodi tvrtka Team građenje do izgradnje 
pod krov a dalje preuzima tvrtka Đurkin. Područna škola u Zasadbregu i od samih 
roditelja je bio zamoljen da se taj zavoj nekako pokuša ublažiti te se dio pokosa 
zasipao drobljenim asfaltom i u zavoju se postavila metalna ograda jer je bilo prilično 
opasno pogotovo za one  koji nisu domaći sudionici u prometu.   
 
Damir Kovačić, vijećnik – malo se tu nešto poravnalo i zasipalo ali je smatrao da to 
nije napravljeno kako bi trebalo i nije vidio ni jednog mališana da bi se tu kretao. Ako je 
ŽUC vlasnik te ceste da li se trebao trošak preusmjeriti prema njima ili negdje drugdje. 
Puno se napravilo, sanacija cesta, a vlasnik je ŽUC a radi se na trošak Općine Sveti 
Juraj na Bregu. Tko je odobrio javnu rasvjetu kod igrališta u Zasadbregu? Tražio je za 
slijedeću sjednicu izještaj za sve naknade koje primaju sva povjerenstva, putne 
troškove. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nije rađena pješačko biciklistička staza 
nego se uređivala bankina. Rasvjeta kod Doma kulture između doma i škole se skuplja 
svakojako društvo. To društvo uništava imovinu općine zbog tog je bilo dogovoreno da 
se tamo postavi javna rasvjeta. Javna rasvjeta služi i za puno događanja u domu jer je 
prevelik mrak te ne možeš pronaći parkirani auto. Isplate po povjerenstvima, 
predsjednik povjerenstva ima 150,00 kuna a članovi 120,00 kuna i nemaju putni nalog 
jer ne putuju nigdje. Jedino za što se može isplatiti putni nalog su zaposleni za potrebe 
rada u općini odnosno za potrebe poslovanja i dobivaju 2,00 po kilometru. Za naknade 
postoje stavke u proračuna iz kojih je vidljivo koliko se izdvaja za naknade. 
 
Zlatko Korunić, vijećnik – kad će započeti adaptacija Doma kulture u Zasadbregu jer 
krovište prokišnjava a dolaze kišni dani. Predložio je da se dječja igrališta dopune 
igralima za odrasle odnosno spravama te možda ne bi dirali i uništavali dječje. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – adaptacija Doma kulture nije moguća 
kao što je zamišljeno nego je potrebno napraviti projekt dogradnje koji se radi i treba 
provjeriti do kud su projektanti stigli. Igralište za velike – vježbanje na otvorenom. 
Kupljene su aluminijske sprave koje će se montirati. Bude se vidjelo kako će to 
funkcionirati te se može i nadopuniti. 
 
Antun Guterman, vijećnik – zamolio je ako je moguće na dječjem igralištu u Dragoslavcu 

moguće postaviti koš za košarku i ručnu kuglanu. 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – neka predsjednik mjesnog odbora 
pogleda i uzme ponude te će se pribaviti i postaviti. 
 
Božidar Balog, vijećnik – zanimalo ga je dječji vrtić u Lopatincu uvidio je po 
proračunu da će se neka sredstva prenamijeniti ali i to neće biti dovoljno za izgradnju 
odnosno dogradnju. Zanimalo ga je gdje će se uzeti razlika potrebnih sredstava. Dječji 
vrtić u Brezju nakon što je obnovljen, da li će i on potpasti na upravljanje općine ili 
bude dalje privatni. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – istina je da je vrijednost javne nabave 
bila dosta viša od planiranog jer je sve dugo trajalo i to od 2016. sve do sredine 2018. 
godine. Član je Upravnog odbora Udruge općine te je predložio da se pokuša preko 
Agencije za plaćanje, prema Ministarstvu regionalnog razvoja odnosno gdje je moguće 
pronaći nekakva sredstva da se tim općinama i gradovima pokuša ta razlika 
djelomično pomoći podmiriti. Pisao je županu i pisao je LAG-u da, oni prema svojim 
mrežama, grupama da pokušaju na neki način to staviti na višu razinu. Krajem 
četvrtog mjeseca biti će sjednica Vlade RH u Međimurju te su tražili da napišu što je 
prioritet da se završi odnosno napravi. Napisao je tu razliku za projekt dogradnje vrtića 
u Lopatincu. Vrtić postaje javna ustanova, a vrtić u Brezju i dalje ostaje privatni do 
trenutka raspisivanja natječaja na koji bi se ga moglo prijaviti. Tada se postavlja uvjet 
da mora biti javna ustanova da bi se projekt sufinancirao. Smatra da će u roku od dvije 
do tri godine biti vjerovatno pridružen vrtiću u Lopatincu. 
 

         TOČKA 3. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Damir Kovačić, vijećnik – nije se u potpunosti složio sa zapisnikom, zna da postoji 
audio zapisnik ali smatra da bi trebalo pisati rasprave ili dati audio zapis te da si može 
sam preslušati zapis. Zaključio je da su svi prisutni vijećnici a nije važno tko je kome 
brat odnosno tko se kome ispričao. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nije se također složio jer je preopširan. 
Mišljenja je da je dovoljno napisati tko je sudjelovao u raspravi i koji je zaključak. 
Predložio je da može staviti na Google disk adio zapis. Mediji odnosno novinari imaju 
za pravo sami odlučivati o čemu će i kome pisati n,a to se ne može utjecati. 
Željko Medved, vijećnik – istog je mišljenja kao načelnik da zapisnik bude kratak. 
Primijetio je da nije upisano u zapisniku da je sudjelovao u raspravi u točki 22.   
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  

 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova „za“, prihvaćeni je Zapisnik sa 9. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2018. GODINU 
 I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ  

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za prošlu godinu ukupno je prihoda bilo 
preko deset milijuna kuna a rashodi su bili devet milijuna šesto tisuća kuna i  
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postoji višak prihoda od petstočetrdest tisuća kuna što će se kasnije obrazložiti za što 
će se iskoristiti.   
                         Ostvareni prihodi i primici                          10.111.519,43 kn 
                         Izvršeni rashodi i izdaci                                9.612.631,84 kn 
                          --------------------------------------------------------------------------------- 
                         Višak prihoda                                                   546.978,56 kn         
Prolazio je redom stavke prihoda kao i rashoda i detaljno ih obrazlagao. 
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2018. godine iznosilo je 
80.012,48 kuna, a na dan 31.12.2018. godine 419.519,31 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 1.742.184,39 kuna. 
Također je uzeti kredit od PBZ banke u iznosu od 1.000.000,00 kuna od čega je 
otplaćeno 400.175,21 kuna glavnice, te kredit od HBOR-a u iznosu od 2.360.124,60, a 
otplaćeno je 351.413,23 kuna glavnice. Općina Sveti Juraj na Bregu nije davala 
zajmove u 2018. godini. 
U raspravi su sudjelovali: Damir Kovačić, Željko Medved, Kristijan Zelić i Antun 
Guterman. 
Damir Kovačić nije bi zadovoljan sa viškom po godišnjem izvršenju proračuna kako se 
nije znalo potrošiti višak sredstva. Smatra da nema transparentnosti trošenja novca po 
mjesnim odborima. Da li neki nisu aktivni ali to je njihova stvar. Misli da bi neke trebalo 
potaknuti da se na neki način razvijaju. Nije prihvatio da se razvijaju samo Zasadbreg, 
Brezje i Mali Mihaljevec koji su se potrudili a svi ostale dosta malo. Načelnik  je dodao 
da je puno projekata koji se odnose na šire područje kao što je kanalizacija, vrtić, 
dogradnja škola, javna rasvjeta. Mjesni odbori predlažu radove i koji se više potrude 
više vjerojatno i dobe. Željko Medved se također pridružio mišljenju Damira Kovačića 
jer i on smatra da se neka sredstva troše na pomoći i donacije i isto tako smatra da se 
ne transparentno troše sredstva. Načelnik je rekao da je njegova obveza dati Godišnji 
izvještaj proračuna vijećnicima na trećoj razini iz koje se ne vidi skoro pa ništa a ne 
kao što su dobili na šestoj razini. Postavio je pitanje vijećnicima da li oni to nazivaju ne 
transparentnosti a u izvještaju načelnika dobivaju ispis iz banke (promete).  
Kristijan Zelić je predložio da se financira školska prehrana za sve učenike osnovne 
škole s obzirom da je Općina Sveti Juraj na Bregu opremila kuhinju i sve ostalo 
adekvatno i činjenica da imamo puno učenika. Načelnik je rekao da se provodi projekt 
gdje se po prijedlogu učitelja tridesetak učenika u potpunosti financira školska 
prehrana. Nije se složio da je to baš dobri prijedlog s obzirom da ima različitih roditelja 
odnosno nije jednako ako su plaće roditelja niske ili visoke ili ako su oboje zaposleni ili 
samo jedan roditelj i isto tako ako roditelji rade u inozemstvu. 
Antun Guterman se isto nije složio za plaćanje prehrane učenicima jer isto smatra da 
ako roditelji imaju veće plaće zašto da im se onda djeci plaća školska prehrana. 
Učenika ima oko četristo i to je onda puno.  
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“, prihvaćen je Prijedlog Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2018. godinu i 
obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na 
Bregu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.  
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TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA –  
VIŠKA PRIHODA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU IZ 2018. GODINE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – utvrđuje se raspodjela rezultata 
poslovanja Općine Sveti Juraj na Bregu za 2018. godinu. 
Utvrđen višak prihoda poslovanja Općine Sveti Juraj na Bregu na dan 31.12.2018. 

godine u iznosu od 546.978,58 kuna koji se raspodjeljuje za nabavu dugotrajne 

nefinancijske imovine i to za rekonstrukciju dječjeg vrtića i jaslica u Lopatincu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je 
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja – viška prihoda Općine Sveti 
Juraj na Bregu iz 2018. 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 2018. GODINI, 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA 
PODRUČJU OPĆINE  SVETI JURAJ NA BREGU U 2018. GODINI 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u 2018. godini ukupno je za sport 
isplaćeno 297.371,34 kune. Sva sredstva koja su bila isplaćena bila su i opravdana. 
Naveo je po klubovima koliko je tko provodio projekata i koliko se sredstava utrošilo po 
pojedinom projektu. Zaključio je da je šteta što se udruge ne javljaju na natječaje 
raspisane na nivou županije, države. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, 
donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području  
Općine Sveti Juraj na Bregu u 2018. godini, Izvješće o izvršenju programa javnih 
potreba u sportu na području Općine  Sveti Juraj na Bregu u 2018. godini te će 
se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2018. GODINI, 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA 
PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2018. GODINI 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u 2018. godini ukupno je za kulturu 
isplaćeno: 250.500,00 kuna. 
Naveo je po udrugama koliko je tko provodio projekata i koliko se sredstava utrošilo po 
pojedinom projektu.  
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved, Marijan Rodinger i Ladić Dragutin  
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, 
donijeta je  
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ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2018. godini, Izvješće o 
izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na 
Bregu u 2018. 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 2018. GODINU, 

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

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2018. GODINU, 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za izgradnju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2018. godini ukupno je utrošeno 968.161,30 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: Sa 13 glasova „za“ i 1 glas „protiv“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2018. godinu, Izvješće 
o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2018. 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 2018. GODINI 
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU, 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za održavanje komunalne infrastrukture 
u 2018. godini ukupno je utrošeno 540.348,87 kuna. 
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 13 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2018. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu, Izvješće o 
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na 
području  Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
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TOČKA 10. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2018. GODINU, 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2018. GODINU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – za socijalni program u 2018. godini 
ukupno je utrošeno 1.932.412,83 kune. 
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 13 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na 
Bregu za 2018. godinu, Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Sveti 
Juraj na Bregu za 2018. 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 2019. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na 
Bregu donijelo je Procjenu ugroženosti od požara koja je temelj za donošenje 
godišnjeg provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje Općine 
Sveti Juraj na Bregu za 2019. godinu. 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 2019. godinu. Rekao je što sve mora biti obuhvaćeno tim 
provedbenim planom i da općina ima pet DVD-a sa po deset operativnih članova, koja 
oprema je potrebna, kakve se sve mjere provode, dao je riječ vijećniku. 
Dragutin Ladić, vijećnik- nabrojio je vatrogasna društva Općine Sveti Juraj na Bregu 
te je ukazao na problem kod društava kod pomlađivanja a da je sve ostalo na dobrom 
nivou i dobro funkcionira. Činjenica je da smo izgubili Civilnu zaštitu i da nije u 
onakvom obliku kao što je bilo prije i sve ostaje na vatrogastvu.  
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova „za“, Prijedlog Provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2019. 
godinu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 12. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU  

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  
ZA  RAZDOBLJE OD 01.07.2018. DO 31.12.2018. GODINE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – počeo je obrazlagati izvješće te je bitne 
stavke i naveo kao što je povećanje naknade za novorođeno dijete, u vrtiću imamo 
oko 180 djece a za drugo i svako slijedeće dijete sufinancira se vrtić sa 75%, sa 
školom je u dogovoru dogovoren smjenski rad a dogovarano je da se prijeđe u jedno 
smjenski rad, ali nažalost pročelnik za školstvo u županiji nije više na tom radnom 
mjesto, otišao je za ravnatelja škole. Došla je nova pročelnica i u dva sastanka 
dogovoreno je da se krene se u projektiranje dogradnje matične i područne škole no 
još su upitna sredstva. Imamo zaposlene četiri osobe u javnom radu općine.  
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Preko projekta Crvenog križa zaposlene su dvije osobe iz općine. Projekata imamo 
puno.  Trenutno je u provedbi projekt dogradnje vrtića, Kako će se otvarati koja nova 
mjera tako će se i prijavljivati projekti. Prijavljena je komunalna oprema na Ministarstvo 
graditeljstva, sanacija klizišta na Ministarstvo regionalnog razvoja. Energetska 
učinkovitost javne rasvjete, adaptacija Doma u Frkanovcu na Ministarstvo turizma su 
ostvarena sredstva za Forestland i na Ministarstvo kulture je bilo prijavljeno na četiri 
godišnja doba kulture. U Zasadbregu su izvršeni priključci na kanalizaciju i u 
Međimurskim vodama se razgovaralo o nastavku  izgradnje kanalizacije te je dobio 
statistiku o priključcima. Rečeno mu je da su poslani dva dopisa prema mještanima 
koji su dobili priključak ako se nisu spojili da se spoje a koji se nisu spojili prijavljeni su 
vodopravnom inspektoru ako se ne budu priključili budu kažnjeni a ne mogu se 
osloboditi obveze da se ne spoje na kanalizaciju. Riješena je javna nabava za dječji 
vrtić u Lopatincu, potpisan je ugovor s izvođačem tvrtkom Đurkin. Sanirana je 
prometnica u Lopatincu, Vinogradska ulica, klizište košarkaškog igrališta kod škole.  
Asfaltirano je kod Društvenog doma u Dragoslavcu. Javna rasvjeta je dopunjena s 250 
novih rasvjetnih tijela. Uređenje dječjeg igrališta i parka u Malom Mihaljevcu. U 
postupku je izmjena Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu. U izradi je Plan 
gospodarenjem otpadom Općine Sveti Juraj na Bregu, Instaliran je video nadzor u 
dječjem vrtiću u Brezju. Dosta je ulagano u uređenje Doma u Vučetincu, nabavljeni je 
ostatak ograde oko nogometnog igrališta u Vučetincu, nabavljena je traktorska kosilica 
za Mali Mihaljevec, napravljeni su pripremni radovi SRC u Zasadbregu, nabavljeni su 
drveni štandovi koji su se koristili na adventu u Malom Mihaljevcu. Osigurana je sva 
općinska imovina, održavanje šljunčanih putova, puno je bilo posla oko čipiranja, 
evidentiranje pasa i izdavanje putovnice. Ažurno se ažuriraju stranice općine, stavljaju 
se nove vijesti kao i akti i ostala dokumentacija. U dosta manifestacija se pomoglo oko 
organizacije. Dio izvješća koji je financijski nije čitao jer smatra da su ga svi pročitali 
odnosno analizirali. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved, Damir Kovačić i Božidar Balog. 
Vijećnik Željko Medved je prokomentirao neke stavke i ukazao na odvajanje dotacije 
udruga od dodatnog financiranja van projekata koje oni provode. Vijećnik Damir 
Kovačić je rekao da je sve dobro što se radi ali nije zadovoljan jer se ništa ne radi oko 
unapređenja gospodarstva i poticanja razvoja gospodarstva. Načelnika raduje da se 
povećava broj mještana za razliku u drugim općinama. Što se tiče industrije i nema 
mogućnosti nekog razvoja industrije. Prošle godine je tvrtka AMP napravila novi pogon 
i tvrtka Reinox ima i interesa za popunu industrijske zone. Da bi mogli razvijati turizam 
treba imati razvijenu infrastrukturu. Predsjednik vijeća se nadovezao na pitanje 
kanalizacije da se prijave oni koji to nisu učinili. Božidar Balog je ukazao na problem 
kanalizacije gdje je kanalizacijska cijev više od njihovog mogućeg priključka. Načelnik 
je odgovorio da postoji mogućnost sekundarnog voda po vrtovima i onda bi se oni 
mogli spojiti. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“, 2 glasa „suzdržana“ i 1 glas „protiv“, prihvaćen je 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 
Sveti Juraj na Bregu za  razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018. godine te će se 
isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2018. GODINI  

ZA OPĆINU SVETI  JURAJ NA BREGU 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – govori se o tome kakva su bila 
operativna djelovanja, vrstama intervencija i dr.. Jedan od većih požara je bio požar 
kod obitelji Rohaček u Zasadbregu. Odgovorna osoba za provođenje zaštite od požara 
na području Općine Sveti Juraj na Bregu je općinski načelnik. Izradom Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te izradom Plana zaštite od požara 
proizlazi da je JVP Grada Čakovca formirana kao središnja postrojba koja izvršava 
intervencije (zaprima pozive, izlazi na intervencije, prenosi daljnje obavijesti). 
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 2018. 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. Imali su 
ukupno 23 intervencije na području Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Dragutin Ladić, vijećnik- sva dobrovoljna vatrogasna društva i Javna vatrogasna 
postrojba zajedno interveniraju oko požara. Ako je nešto manjega onda to odrađuju 
naša društva samostalno. Sve je vidljivo u tablici. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog  Izvješća o stanju 
zaštite od požara u 2018. godini za Općinu Sveti  Juraj na Bregu te će se isto 
objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 14. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA 

DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA S PODRUČJA  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2018. GODINU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – vidljivo je po društvima koliko je koji 
DVD utrošio i opravdao sredstava. Sredstva se namjenski troše te je predložio da se 
ovim Zaključkom prihvati financijsko izvješće DVD-a Brezje, DVD-a Lopatinec, DVD-a 
Mali Mihaljevec, DVD-a Vučetinec i DVD-a Zasadbreg za 2018. godinu, sastavljenih 
od Vatrogasne zajednice Međimurske županije. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju financijskih izvješća dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja 
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2018. godinu te će se isti objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 15. 
PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2018. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – od 1624 kućanstava, 1559 kućanstava 
je zaduženo kod koncesionara za odvoz otpada odnosno 96%.  
Ukupno je prikupljeno u 2018. godini 816, 7 tona otpada. Taj otpad je kasnije prikazan 
po ključnom broju otpada. Na području općine imamo dva kontejnera za tekstil od 
Humane nove. Obveza je da do 2020 godine bude smanjena količina komunalnog 
otpada za 50% inače budu uslijedile kazne. Potrebno je povećati selektiranje otpada. 
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U raspravi su sudjelovali: Dragutin Ladić, Željko, Damir Kovačić, Željko Medved i 
Miroslav Turk. 
Zaključeno je da je potrebno napraviti reciklažno dvorište i osmisliti novi način kako 
prikupljati glomazni otpad jer je prethodno prikupljanje bilo ne moguće i dovoz je bio i 
iz drugih općina, usput. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Izvješća o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Juraj na Bregu za 2018. 
godinu te će se isto objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 16. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Donesen je novi Zakon o komunalnom 
gospodarstvo te je naše odluke potrebno ažurirati prema njemu. Ovom odlukom 
utvrđuju se naselja u Općini Sveti Juraj na Bregu u kojima se naplaćuje komunalna 
naknada, svrha komunalne naknade, područja zona u Općini, koeficijenti zona (Kz), 
koeficijenti namjene (Kn), rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za 
Općinu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne 
naknade, obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade, obračun komunalne 
naknade, uvjeti zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili 
djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade te rješenje o 
komunalnoj naknadi. 
Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne 
infrastrukture, za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, 
zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te 
poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine, ako se time ne 
dovodi u pitanje mogućnosti održavanja i građenja komunalne infrastrukture. 
Komunalna naknada plaća se za stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, 
građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađeno 
građevinsko zemljište. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Damir Kovačić. Zaključeno je bilo da je 
potrebno operativne vatrogasce osloboditi komunalne naknade odnosno na neki način 
ih nagraditi te se načelnik obvezao da će uvrstiti to u odluku na način kako mora to biti. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 13 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o komunalnoj naknadi Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 17. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom odlukom o komunalnom 
doprinosu Općine Sveti Juraj na Bregu određuju se zone za plaćanje komunalnog 
doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja 
komunalnog doprinosa, uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može 
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odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa te 
rješenje o komunalnom doprinosu. 
Komunalni doprinos je novčano davanje koje se plaća za korištenje komunalne 
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu i položajne pogodnosti 
građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.  
Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi 
ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom 
prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.  
Uz usklađivanje s zakonom predlaže se izmjene jediničnih vrijednosti komunalnog 
doprinosa: stambene građevine su ostale na 15,00 kuna, pomoćne građevine su bile 
na 7,50 kuna pa je sad prijedlog da bude 4,00 kune, građevine u Poduzetničkoj zoni 
su bile na 15,00 kuna sad je prijedlog 10,00 kuna, izvan Poduzetničke zone je 
prijedlog 20,00 kuna. Odluka se mijenja i u djelu obročne otplate obveze. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Smanjivanje komunalnog doprinosa za legalizaciju nije prikladno jer zapravo 
nagrađujemo one koji nisu to radili legalno.   
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 13 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o komunalnom doprinosu Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 18. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU DRUŠTVA  

MULL–TRANS ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – to je izvještaj koji je bio poslan u 
Agenciju i on je kao takav prihvaćen te je prijedlog da i Općinsko vijeće prihvati 
Izvješće o radu društva Mull-trans d.o.o. za 2018. godinu za razdoblje od 01.01.2018. 
do 31.12.2018. godine. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju izvješća o radu društva Mull – trans za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2018. godine 
te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 19. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O  

PROVEDENOJ INVENTURI OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2018. GODINU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Povjerenstvo za  identifikaciju, procjenu 
i popis općinske imovine provelo je inventuru – popis imovine, obveza i potraživanja. 
Popisom, odnosno inventurom Povjerenstvo je inventurnom listom popisala ne 
proizvedenu i proizvedenu dugotrajnu imovinu, dugotrajnu nefinancijsku imovinu u 
pripremi (dugotrajnu imovinu, osnovna sredstva, te sitni inventar), te predlaže da se 
navedena imovina rashoduje i iz knjiži (uništi) jer nije za upotrebu ni za potrebe Općine 
Sveti Juraj na Bregu niti za druge, te se ne može prodati jer nema nikakve uporabne 
vrijednosti ili je već uništena.  
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Damir Kovačić. 
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Iskazano je nezadovoljstvo na takvu inventuru, jer po karticama ima stvari koje tu nisu 
uvedene. To nije dokument koji je od neke vrijednosti odnosno manje je od 
zadovoljavajućega. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju Izvješća o provedenoj inventuri Općine Sveti Juraj na Bregu za 
2018. godinu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 20. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE – isključena točka s dnevnog reda 
 

TOČKA 21. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA  

ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na 
Bregu osniva Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Sveti Juraj na Bregu kao 
radno–savjetodavno tijelo Općinskog vijeća za promicanje ravnopravnosti spolova na 
lokalnoj razini sukladno mjerama Nacionalne politike za ravnopravnost spolova. 
U okviru svog djelokruga Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Sveti Juraj 
na Bregu poduzima aktivnosti vezane uz unapređivanje društvenog položaja žena, te 
provodi kampanje sa ciljem povećanja zastupljenosti žena na mjestima gdje se 
odlučuje o pitanjima njihovog položaja: predstavnička i izvršna vlast, nadzorni odbori, i 
sl. 
Marijan Rodinger, vijećnik/predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja – 

Povjerenstvo ima predsjednika/cu i dva člana. Predsjednika/cu i članove imenuje 
Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu te predlaže: 

1. Lidiju Lepen – za predsjednika, 
2. Senka Posavec  – za člana i 
3. Kristijan Zelić – za člana. 

U raspravi su sudjelovali: Marijan Rodinger. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Sveti Juraj na Bregu 
te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 22. 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA I OBVEZAMA 

KORISNIKA STIPENDIJE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – stavak 4. članka 17. Pravilnika o 
pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni 
glasnik Međimurske županije, broj 15/13) mijenja se i glasi: 
„Mjesečni iznos stipendije za studiranje u: 

- Čakovcu iznosi 400,00, 
- Varaždinu, Koprivnici i Križevcima iznosi 500,00 kn i 
- Zagrebu, u ostalim udaljenijim gradovima Hrvatske i u inozemstvu iznosi 

700,00 kn“. 
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U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Dragutin Ladić. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 13 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog 
Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije 
Općine Sveti Juraj na Bregu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
 

TOČKA 23. 
PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU  

VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – vrijednost boda komunalne naknade 
(B) za 2019. godinu iznosi 0,15 kuna po četvornom metru (m2). 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
određivanju vrijednosti boda komunalne naknade te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 24. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – to je isto tako jedna od obveza gdje se 
mora formirati Savjet mladih i tu je prijedlog o osnivanju savjeta da se može raspisati 
natječaj. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Mladi se stipendiraju a ne aktiviraju se u Općini Sveti Juraj na Bregu odnosno i ovom 
Savjetu mladih. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o osnivanju 
Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom 
glasniku međimurske županije“. 
 

TOČKA 25. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – MILJENKU NOVAKU, DR.MED.SPEC. 
RADIOLOGIJE – ZA IZNIMNO DJELOVANJE U PODRUČJU 

ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na 
Bregu dodjeljuje se Miljenku Novaku, dr.med. spec. Radiologije za iznimno djelovanje 
u području zdravstva i socijalne skrbi.    
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu uručit će na svečanosti povodom 
obilježavanja Dana Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
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ODLUKA: Jednoglasno sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli 
godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Miljenku Novaku, dr.med.spec. 
radiologije – za iznimno djelovanje u području zdravstva i socijalne skrbi te će se 
ista objaviti u „službenom glasniku međimurske županije“. 

 
 

TOČKA 26. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – JOSIPU KRNJAKU, DIPL.MED.TECHN. –  
ZA IZNIMNO DJELOVANJE U PODRUČJU UMJETNOSTI I KULTURE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na 
Bregu dodjeljuje se Josipu Krnjaku, dipl.med.techn. za iznimno djelovanje u području 
umjetnosti i kulture. 
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu uručit će se na svečanosti povodom 
obilježavanja Dana Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli 
godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Josipu Krnjaku, dipl.med.techn. 
– za iznimno djelovanje u području umjetnosti i kulture te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 27. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – STK ZASADBREG–  

ZA IZNIMNO DJELOVANJE U PODRUČJU SPORTA I TEHNIČKE KULTURE 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na 
Bregu dodjeljuje se STK Zasadbreg za iznimno djelovanje u području sporta i tehničke 
kulture. 
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu uručit će se na svečanosti povodom 
obilježavanja Dana Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli 
godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – STK Zasadbreg – za iznimno 
djelovanje u području sporta i tehničke kulture te će se ista objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 28. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – NIKOLI PINTARIĆU –  

ZA IZNIMNO DJELOVANJE U PODRUČJU ZNANOSTI,  
ODGOJA I OBRAZOVANJA 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na 
Bregu Nikoli Pintariću za iznimno djelovanje u području znanosti, odgoja i 
obrazovanja. 
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu uručit će se na svečanosti povodom 
obilježavanja Dana Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
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ODLUKA: Jednoglasno sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli 
godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Nikoli Pintariću – za iznimno 
djelovanje u području znanosti, odgoja i obrazovanja te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 29. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – SELJAČKO DOMAĆINSTVO, 
VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO TURK –  

ZA IZNIMNO DJELOVANJE U PODRUČJU GOSPODARSTVA 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na 
Bregu dodjeljuje se Seljačkom domaćinstvu, vinogradarstvu i podrumarstvu Turk za 
iznimno djelovanje u području gospodarstva. 
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu uručit će se na svečanosti povodom 
obilježavanja Dana Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli 
godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Seljačko domaćinstvo, 
vinogradarstvo i podrumarstvo Turk –  za iznimno djelovanje u području 
gospodarstva te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 30. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU – UDRUGA ŽENA MALI MIHALJEVEC –  
ZA IZNIMNO DJELOVANJE U PODRUČJU RADA UDRUGA 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na 
Bregu dodjeljuje se Udruzi žena Mali Mihaljevec za iznimno djelovanje u području rada 
udruga. 
Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu uručit će se na svečanosti povodom 
obilježavanja Dana Općine Sveti Juraj na Bregu. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli 
godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu – Udruga žena Mali Mihaljevec – 
za iznimno djelovanje u području rada udruga te će se ista objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 
 
Dovršeno: 22:00 sata 
                                                                                                       PREDSJEDNIK  
                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Anđelko Kovačić, v.r. 


