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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  
  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 
  Općinsko vijeće 
  Pleškovec 29 
 

KLASA: 023-06/19-01/04 
URBROJ: 2109/16-03-19-3 
Pleškovec, 26. rujna 2019. 
 
 

ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u četvrtak 26. rujna 2019. godine u 19:00 sati 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko 
Kovačić pozivom KLASA:023-06/19-01/04, URBROJ:2109/16-03-19-1 od 19. rujna 
2019. godine. 
SJEDNICI SU NAZOČILI:  
Anđelko Kovačić, Marijan Rodinger, Antun Guterman, Nikola Horvat, bacc. ing.comp., 
Zlatko Korunić, Dragutin Ladić, Lidija Lepen, Željko Medved, Anđela Novak, Dragica 
Vugrinec i Kristijan Zelić. 
SJEDNICI NISU NAZOČILI:  
Božidar Balog, Ivanka Korunić,  Miroslav Turk, dipl.uč., - su se ispričali; Damir 
Kovačić, dipl. ing. – nije se ispričao. 
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI:  
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., načelnik, Damir Novak, zamjenik načelnika, 
Karolina Karničnik i Petra Novak, dipl.ing.agr.,  referenti Općine Sveti Juraj na Bregu. 
 
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 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na  

Bregu, 
4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2019. godinu i Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2019. godinu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po 
smještajnoj jedinici u kampu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju III izmjena i dopuna procjene ugroženosti 
od požara i tehnološke eksplozije 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 

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju III izmjena i dopuna Plana zaštite od 
požara i tehnološke eksplozije 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 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika 
Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. 
godine, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

9. 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 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u 
vrijeme predžetvene i žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s 
područja Općine Sveti Juraj na Bregu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

11. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu. 

12. Prijedlog Odluke o kupnji suvlasničkog djela nekretnine u Lopatincu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu i 

13. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 
povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 
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 na glasovanje te je sa jednoglasno sa 11 glasova ”za„ isti usvojen. 
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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 

 
Kristijan Zelić, vijećnik – postavio je pitanje koje se odnosi na rad komunalnog 
redara. Zašto se ne pridržava Zakona o zaštiti osobnih podataka? Nije samo jednom 
čuo od ljudi koji su imali probleme a on je otvoreno govorio o prijaviteljima. To je 
suprotno zakonu te smatra da se to ne smije i zamolio je da to više ne radi kako ljudi 
ne bi imali primjedbe. Drugo pitanje je: da li se vlasnicima parcela šalju bilo kakve 
opomene koji imaju razno, razno grmlje, drveće koja raste uz nerazvrstanu cestu 
općine? Počela je škola i prijevoznici su često na drugoj traci ceste iz razloga jer 
granje visi na cestu. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – često puta kad izađe komunalni redar 
van kod nekoga, ljudi prvo pitaju „tko me prijavio?“ Komunalni redar ne daje nikakvu 
informaciju o prijavitelju ili ako neko inzistira slobodno mu može reći da ga je prijavio 
načelnik. Kod tih prijava dolazi do loših međuljudskih odnosa pa su te prijave često 
neosnovane jer se svode na odnos između međaša, susjeda što nije posao 
komunalnog redara, nekakve svađe koje oni imaju među sobom. To da se nekome 
daje informacija tko je prijavitelj to ne.  
Opomene vlasnicima uz nerazvrstane ceste, kupljena je motorna pila s kojom radnici u 
javnom radu rade porezivanje granja. Obično su vlasnici parcela starije osobe od kojih 
se ne može očekivati da same počiste na svojim parcelama. Koncesionar OPG Horvat 
Mario je najavio da će kupiti stroj za porezivanje granja pod 90 stupnjeva te će se uz 
nerazvrstane ceste sve porezati. To će se definirati novim ugovorom o uslugama.  
 
Dragica Vugrinec, vijećnica – postavila je pitanje uz trimanja trave na groblju. Skoro 
je svakog dana na groblju te je uočila poslije svakog trimanja nije počišćeno kako 
treba a ujedno se kasni sa košnjom te je samim time naše groblje užasno. Trava se 
kosi kad je već pola metra i onda ima puno po grobovima. Neuredno je maksimalno te  
je postavila pitanje kad će se konačno taj problem riješiti? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – grobar je upozoren da pripazi kod 
trimanja kud okreće trimer kad kosi i osigurana mu je dodatna pomoć. Prije zime će se 
probati urediti staze da bi se na proljeće  mogle asfaltirati staze i uredi sve potrebno. 
Trenutno je najbitnije riješiti stabilizaciju klizišta. Grobara će se opet upozoriti da pazi i 
da na drugačiji način kosi. 
 
Antun Guterman, vijećnik – član je Uprave groblja. složio, pogotovo kad je mokra 
trava da se ne kosi jer se jako prilijepi na spomenike te je to teško oprati. Ujedno je 
upozorio na suhe čemprese koje bi trebalo maknuti. Predložio je da bi se zaposlio 
jedan radnik, koji bi bio zamjena za grobara i sve ostale poslove. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – razgovori načelnika Gornjeg Međimurja 
su oko osnivanja komunalnog poduzeća. Komunalno poduzeće bi upravljalo grobljem, 
održavalo groblje te bi imalo i bolju mehanizaciju. Smatra da bi jedno komunalno 
poduzeće bilo dovoljno za Gornje Međimurje.  
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         TOČKA 3. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Po istome nije bilo prijedloga i primjedbi. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  

 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćeni je Zapisnik sa 13. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2019. GODINU I  
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2019. GODINU 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prihodi ostvareni u prvih šest mjeseci 
su 6.113.152,06 kuna, rashodi 5.597.929,31 kuna iz toga ispada da imamo višak 
prihoda nad rashodima u iznosu od 515.322,75 kuna to objedinjuje sredstva poreza na 
dohodak i sredstva za izravnanje. Znači prvih šest mjeseci naplaćeno je nekih 55, 56% 
što je u skladu s planom jer se u kolovozu i rujnu vrši povrat porezan i prihodi su manji. 
Porez na kuće za odmor nije bio zadužen u prvih šest mjeseci te nije bilo prihoda. 
Porez na korištenje javnih površina, više nema korištenje javnih površina bez naplate 
poreza. Porez na nekretnine je negdje u planiranom iznosu. Porez na potrošnju 
alkoholnih i bezalkoholnih pića je na 56%. Ovaj dio oko pomoći, koji dolazi u proračun 
je nešto što će se tijekom drugog polugodišta rješavati. Naknade za koncesije, to je 
naknada od Hrvatskog telekoma. Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u 
prostoru, to se polako smanjuje. Prihodi HZZ-a 91%, to su javni radovi za koje smo 
dobili sredstva u ukupnom iznosu. Zajedničko komunalno redarstvo, tu se je Općina 
Štrigova izdvojila a ostala je Općina Gornji Mihaljevec i to jedan dan u tjednu 
komunalni redar nije kod nas. Prihod od Hrvatskih voda, to je prihod koji mi 
obračunavamo na primljena sredstva i prosljeđujemo Hrvatskim vodama. Komunalni 
doprinos je na 26%. Komunalna naknada je bila zadužena sa 30.6. tako da nema 
prihoda u prvom polugodištu. Rashodi su na 50%. Prolazio je kroz stavke rashoda 
zaustavio se na stavkama režijskih troškova i naglasio da se sve vrti negdje oko 50 do 
60% izvršenja. Kod investicija je nešto malo više potrošeno. I dalje je prolazio po 
stavkama. Jedna veća stavka je konto 32399 odnosno izvršenje je 470% a to je zbog 
početka obračunavanja 1% na porez na dohodak koji se uplaćuje fondu za izravnanje. 
Toga do sad nije bilo te se nije moglo biti predvidjeti. Tu je još stavka koja se značajno 
povećala 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bilo je predviđeno 50 tisuća 
kuna a potrošeno je 115 tisuća kuna odnosno 230% tu je unutar bankarska garancija 
po natječaju za rekonstrukciju dječjeg vrtića u Lopatincu i iznosu od 100 tisuća kuna 
koja je vraćena ponuditelju. Izdaci za vrtić su na 730 tisuća kuna, jednokratne pomoći 
su na 86 tisuća kuna, stipendije su na 139 tisuća kuna, prijevoz učenika trenutno je na 
62 tisuće kuna dotacije udrugama su na 50%, dotacija Crveni križ bilo je predviđeno 
30 tisuća kuna a potrošeno je 57 tisuća a to se preračunava po izvršenju proračuna iz 
prethodne godine. Dotacije za sport su na 45%, tekuće donacije za DVD-e su tu 
negdje na 50%. Dani općine su na 138 tisuća kuna. Daleko je više nego je planirano 
potrošeno za poboljšanje javne rasvjete i potrošeno je 180 tisuća kuna. Namještaj 
oprema 32 tisuće kuna.  
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U prvih šest mjeseci ulaganja u vrtić su bila negdje oko milijun kuna. Na zadnjoj 
stranici je prikazano koliko se izdvaja za kredite. Jedan je za dvoranu, drugi je za 
kanalizaciju, treći je za ceste. Sve u svemu s 30. 6. 2019. godine nemamo nikakva 
dugovanja prema dobavljačima osim onoga što je u valuti. Na stolu je Obrazloženje uz 
proračun te se osvrnuo na nenaplaćeni dio na iznos komunalne naknade fizičke osobe 
836 tisuća kuna to je zbog toga što je zaduženje išlo s 30.6., komunalna naknada 
pravne osobe 583 tisuća kuna, komunalni doprinos 36 tisuća kuna, komunalni 
doprinos za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 24 tisuće kuna, porez na tvrtku 
100 tisuća kuna, to vodi Porezna uprava o tim prihodima. Kupci su 37 tisuća kuna. 
Potraživanje za grobnu naknadu 122 tisuće kuna. Stanje nepodmirenih nedospjelih 
potraživanja iznosi 4 milijuna 226 tisuća kuna, definirano je po kreditima i ostalima. 
Obveze prema dobavljačima 611 tisuća kuna od toga je dugovanje prema tvrtki Đurkin 
450 tisuća kuna situacija s 30.06. računi  za dogradnju vrtića 100 tisuća kuna a ostalo 
su neki manji računi prema dobavljačima nema dugovanja. 
Vijećnici su se u raspravi osvrnuli na režijske troškove – trošak telefona, zatim dotacije 
vjerskim zajednicama, trošak za dane općine kao da su većina sredstava usmjerena 
na socijalni program a ne na neke investicije. Smatrali su da su nenaplaćena 
potraživanja prošle godine bila daleko manja. Predložili su da se dugovanje dogovori 
na obročnu otplatu  a ne da se ih odmah ovrši. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – obrazložio je troškove vezano uz 
telefon, Internet, koji su sasvim normalni i opravdani za potrebe normalnog 
funkcioniranja. Za vjerske zajednice odlučio je da se odobri zahtjev koji je bio poslan 
od Župe Sveti Juraj na Bregu. Dani općine, ako želimo imati samo unutar općine 
svakako bi bili mnogo manji troškovi. Ove godine su bila četiri tenora te je to bio 
najveći trošak oko 90% od ukupnog iznosa.  
Kod dugovanja se pojavljuje tvrtka Piramida na koju otpada dugovanje oko 120 tisuća 
kuna. Troškovi ovrha i svega ostalog. Nikoga se odmah ne ovrši nego se stalno 
dogovara obročna otplata, a ako tada ne podmire dugovanje, tek tada se pošalje 
ovrha. Čak ne postoji zakonska obveza da pošaljemo opomenu nego možemo samo 
ići na ovrhu, ali naravno da se ne radi na taj način. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved, Dragica Vugrinec i Anđela Novak. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog 
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 
2019. godinu i Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2019. godinu te će se isti objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“.  
 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU 

ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – obveza nam je donijeti odluku o visini 
paušalnog poreza. Iznos je definiran 150,00 kuna, zapravo je to minimalni iznos. To bi 
se trebalo uplaćivati u općinski proračun bez obzira na lokaciju objekta. To znači ako 
imate vikendicu ili apartman na moru a imate adresu u Svetom Jurju na Bregu 
sredstva od poreza se uplaćuju u naš proračun. Na to se jako ljute načelnici, 
gradonačelnici u priobalju te smatraju da to nije fer da se porez uplaćuje prema mjestu 
stanovanja vlasnika a ne prema mjestu objekta, apartmana. 
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Postavljeno je pitanje koliko postoji auto kampova? Da li je to na vikendice u našoj 
općini?  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – to se ne odnosi na porez za kuće za 
odmor nego kod iznajmljivanja apartmana, kuća za odmor, onda se po krevetu plaća 
godišnje 150 kuna. U općini imamo kod Accreda auto kamp sad se spremaju Martinjaš 
i dr. Kuće se već iznajmljuju u Dragoslavcu, Zasadbregui, ima ih nekoliko. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Kristijan Zelić. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o visini 
paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu te će se 
ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU III. IZMJENA I DOPUNA  

PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE  
ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Damir Novak, zamjenik načelnika – i ove godine imamo obvezu ažuriranja Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za općinu. Došlo je do nekih manjih 
promjena. U članku 1. ostaju sve firme samo se brisala firma Tving. Promjene su kod 
popisa vatrogasne opreme DVD-ova što je promjenljivo. I na zadnjoj stranici 
promijenile su se tablice prije su DVD –i imali 213 članova ukupno a sad je to  221 
član. Podaci su se promijenili i u školi broj učenika, broj djelatnika. Imamo evidenciju 
požara tu je u porastu s 108 na 122.  
Vijećnika je zanimalo temeljem čega se te firme uvrštavaju u procjenu jer je primijetio 
neke male firme a potencijalne nisu navedene. Uvrstiti bi trebalo kao što su neke 
farme i sl. koje su daleko ugroženije. Osvrnuo se i na cestu Brezje-Vratišinec što 
uopće ona radi unutra te si postavlja pitanje tko to sastavlja. 
Anđelko Kovačić, predsjednik Općinskog vijeća -  da se pogreška ispravi. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, 
donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 9 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 

o prihvaćanju III. izmjena i dopuna procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom 

glasniku Međimurske županije“. 

 
TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU III. IZMJENA I DOPUNA  
PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE  

ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Damir Novak, zamjenik načelnika – isto tako ga je potrebno ažurirati. Ažuriranje se 
odnosi na zadnju stranicu članak 1. koji se mijenja i to na nove dužnosnike DVD-ova 
novi predsjednik u DVD-u Lopatinec i novi zapovjednici u DVD-u Brezje, DVD-u Mali 
Mihaljevec i DVD-u Vučetinec.  
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
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ODLUKA: Sa 9 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o prihvaćanju III. izmjena i dopuna Plana zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske  županije“. 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA  

O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – početkom godine je bila promjeni iznos 
za novorođeno dijete na 2 tisuće kuna, sufinancira se boravak u dječjim vrtićima i 
jaslicama otprilike 180 djece i povećanje sufinanciranja za drugo i treće dijete u vrtiću, 
financira se školska prehrana za učenike socijalnog statusa, sufinancira se produženi 
boravak u školi, povećani je iznos za stipendiranje. Zaposlene su četiri osobe u 
javnom radu. Redovita je isplata prema udrugama i tako je redom čitao svoje izvješće. 
Ujedno je navodio sve projekte koji se planiraju. Jedan od projekata je i dogradnja 
matične škole i rekonstrukcija škole u Zasadbregu. Kratko se osvrnuo na  radove oko 
rekonstrukcije i izgradnje dječjeg vrtića u Lopatincu koji bi krajem godine trebao biti 
završen. Izvješće je prezentirano vijećnicima jako opsežno iz čega se može vidjeti što 
se sve radilo i što se planira. 
Zanimalo je vijećnike zašto je općina plaćala postavljanje nadzorne kamere a koliko je 
njemu poznato to plaća ministarstvo. Kupljeni su ormari te ih je zanimalo kamo su oni 
postavljeni? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – plaćeni je samo priključak struje, zakup 
snage i ormarića kako bi se moglo to napraviti. Ne plaća općina jer je cijena kamere 
enormna oko 250 – 280 tisuća kuna odnosno kamera s kućištem košta 300 tisuća 
kuna. Ormari su kupljeni za dječji vrtić koji je preseljen u Dom Jurice Muraia a tamo su 
napravljene pregrade s ormarima i tako dobili nekakve prostorije i na kraju bine su 
također postavljeni ormari kao ograda. Kad se završi vrtić tada će se ormari rasporediti 
po općini u domove odnosno gdje bude potrebno. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Dragica Vugrinec. 
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, 
donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“, je Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu za 

razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine te će se isti objaviti u „Službenom 

glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 9. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – donesen je novi Zakon o komunalnom 
gospodarstvu koji propisuje način obračuna komunalnog doprinosa jer mi moramo 
definirati jediničnu cijenu komunalnog doprinosa i nakon toga prema vrsti objekta 
davati popuste. Dosad smo imali za stambene građevine 15,00 kuna /m3 a sad je 
25,00 kuna i 40% popusta. Sve je isto kao i u prijašnjoj odluci, iznosi su ostali isti samo 
je način obračuna drugačiji te će rješenja samim time drugačije izgledati nego što su 
dosad izgledala. 
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Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
komunalnom doprinosu Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 10. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA  

O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA U VRIJEME PREDŽETVENE I ŽETVENE 
SEZONE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA  

S PODRUČJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Damir Novak, zamjenik načelnika – u prilogu imate izvješća za svako vatrogasno 
društvo pojedinačno o provedenim aktivnostima u vrijeme predžetvene i žetvene 
sezone. Svaki DVD je napravio tablicu iz koje se vide sve aktivnosti. Zbirno imamo 5 
DVD-a i 41 dana su dežurali. Imali su 19 ophodnji s 257 prijeđenih kilometara. U tome 
je sudjelovalo 33 članova. Utrošeno je 69 sati. Pregledano je četiri kombajna i 
utrošeno je 1.190,00 kuna  i što je najbolje za nas intervencija nije bilo.  
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme 
predžetvene i žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja 
Općine Sveti Juraj na Bregu te će se istI objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – obvezali smo se prilikom sklapanja 
ugovora s agencijom da će vrtić nakon otvaranja postati javna ustanova te je prvi 
korak donijeti Odluku o osnivanju dječjeg vrtića koja je provjerena kod pravnika u 
županiji, da li zadovoljava sve potrebne zakonske uvjete. Dobili smo potvrdu da 
odgovara. Naziv vrtića, ideja je bila da se vrtić zove Pčelica. Zvali smo javnog 
bilježnika koji bi krenuo u registraciju vrtića ali je dosad bila mogućnost registriranja 
kod trgovačkog suda s bilo kojim nazivom ali to je promijenjeno. Ne mogu se 
registrirati s nazivom ako već postoji takav naziv te nam je javni bilježnik savjetovao da 
se doda još jedna riječ. Zašto pčelica, jer na objektu kod tri d prikaza su prozori u 
obliku sače. Prijedlog je da se uz taj naziv doda Jurovska pčelica. Moramo postaviti i 
privremenog ravnatelja koji bi obavljao poslove oko registracije javne ustanove i 
prijedlog je da se imenuje postojeća ravnateljica Romana Žižek koja bi onda pripremila 
dokumentaciju. Nakon osnivanja ustanove se raspisuje natječaj  za zapošljavanje i 
ravnatelja, odgajatelja, kuharica i spremačica i potrebnog.  
Vijećnik je pročitao prijedlog odluke i vidio da je osnivač ustanove općine ali nije uočio 
da li će postojati nadzorni odbor te kakav će se nadzor vršiti nad ustanovom jer u 
svakom statutu postoji nadzor 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – to je samo odluka. Kad se donese 
statut ustanove u njemu piše da postoji upravni odbor u kojem postoji pet članova od 
toga tri imenuje općina a dva su iz kolektiva. 
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 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
osnivanju Dječjeg vrtića te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 

TOČKA 12. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI SUVLASNIČKOG DJELA  

NEKRETNINE U LOPATINCU 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – radi se u kući koja je malo niže, koja na 
sebi ima džambo plakat. Gospođa koja je bila vlasnica te kuće je preminula. Bila je 
korisnica Centra za socijalnu skrb te su obračunali troškove koji su bili preveliki te su 
se nasljednici odrekli nasljedstva i ta kuća je silom prilika prepisana općini, ali ne 
kompletno nasljedstvo. Misli da je 8/12, znači 4/12 je ostalo za nekoga od nasljednika. 
Budući da ni to ne održavaju predložio je da se ide u otkup tog dijela kako bi se mogla 
urediti parcela. Da li će parcelu koristiti općina ili se bude prodalo kao gradilište. 
Procjena vrijednosti je 12 tisuća €, znači trošak za 4/12 bi bio negdje oko 4 tisuće €. 
Postoji mogućnost da oni odbiju prodaju nekretnine tada će morati sudjelovati u 
troškovima uklanja objekta i svega ostaloga. Tražitelj dugovanja je država te se općina 
oslobađa od plaćanja duga, a kad bi tražitelj bila banka tada bi i banka tražila da se 
dugovanje plati. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
kupnji suvlasničkog djela nekretnine u Lopatincu te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

TEMELJEM UGOVORA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA  
KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – novi je Zakon o komunalnom 
gospodarstvu koji nas obvezuje o donošenju Odluke o obavljanju komunalnih 
djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. Imamo 
pobrojane stavke od 1 do 8 što je moguće povjeriti nekome u obavljanju komunalne 
djelatnosti – održavanje cesta u dijelu koji se financira isključivo iz proračuna općine, 
održavanje javne rasvjete u dijeli koji se financira isključivo iz proračuna općine, 
deratizacija, dezinsekcija, zbrinjavanje životinja, iluminacija i dekoracija, održavanje 
javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i održavanje 
građevina, uređaja i predmeta javne namjene. Trenutno imamo ugovor sa OPG-om 
Horvat  za održavanje nerazvrstanih cesta. Ti ugovori se obično sklapaju na nekakvi 
rok od 2 godine ili 4 godine. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti te će se istI objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
Dovršeno: 20:35 sati 
                                                                                                      PREDSJEDNIK  
                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Anđelko Kovačić, v.r. 
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