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KLASA: 023-06/19-01/05 
URBROJ: 2109/16-03-19-03 
Pleškovec, 18. prosinca 2019. 
 
 

ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
održane u srijedu 18. prosinca 2019. godine u 18:00 sati 

 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu 
Anđelko Kovačić pozivom KLASA:023-06/19-01/05, URBROJ:2109/16-03-19-1 od 
05. prosinca 2019. godine. 
 
SJEDNICI SU NAZOČILI:  
Anđelko Kovačić, Marijan Rodinger, Božidar Balog, Antun Guterman, Nikola Horvat, 
bacc. ing.comp., Zlatko Novak, Zlatko Korunić, Damir Kovačić, dipl. ing., Dragutin 
Ladić, Lidija Lepen, Željko Medved, Dragica Vugrinec, ing.građ., Anđela Novak, 
Miroslav Turk, dipl.uč. i Kristijan Zelić. 
 
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI:  
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., načelnik, Damir Novak, zamjenik načelnika, 
Karolina Karničnik, Petra Novak, dipl.ing.agr. i Danijela Turk, bacc.oec, referenti 
Općine Sveti Juraj na Bregu i Izak Vrtarić, predstavnik 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 
uz dopunu dnevnog reda sa točkom 1. Zamjena vijećnika Općine Sveti Juraj na 
Bregu te se sve točke predloženog dnevnog reda pomiču za jedno mjesto. 
 

D N E V N I    R E D 
1. Zamjena Vijećnika Općine Sveti Juraj na Bregu  
2. Utvrđivanje kvoruma, 
3. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…), 
4. Usvajanje zapisnika s 14. 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 



5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 
2019. godinu i I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. 
godinu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

6. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na 
području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2019. godini, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

7. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na 
području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2019. godinu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog programa 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 

9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području 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 

10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2019. 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 

11. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2020. godinu, 
Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu Općine Sveti Juraj na Bregu  
i Plan razvojnih programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 
2020. – 2022. godine, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 
2020. godinu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

13. Prijedlog Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2020. 
godinu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 



14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sveti 
Juraj na Bregu u 2020. godini, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti 
Juraj na Bregu u 2020. godini, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. 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 

17. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2020. godinu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je  Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

18. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti 
Juraj na Bregu u 2019. godini, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

19. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj 
na Bregu u 2020. godini, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

20. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti 
Juraj na Bregu za 2020. godinu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

21. 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 

22. Prijedlog Odluke o korištenju prekoračenja po poslovnom računu Općine 
Sveti Juraj na Bregu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

23. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2020. godine do 
2025. godine, 
predlagatelj je općinski načelnik 



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

24. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u  vlasništvu 
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2020. godinu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

25. Prijedlog Odluke o izboru savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

26. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama 
u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

27. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Pleškovcu kod groblja (Vidović), 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

28. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Pleškovcu kod groblja (Bregović), 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

29. Prijedlog Odluke o kupnji poslovnog prostora u Pleškovcu, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

30. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu i 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

31. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu. 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić dao je 
Dnevni red na glasovanje te je jednoglasno sa 14 glasova ”za„ isti usvojen. 
 

TOČKA 1. 
ZAMJENA VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Dragutin Ladić, predsjednik mandatnog povjerenstva, vijećnik – 16. prosinca 
2019. godine vijećnica općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu podnijela je 
zahtjev za mirovanje svog mandata i stavlja ga na raspolaganje zbog osobnih 



razloga. Općinska organizacija HSS-a Sveti Juraj na Bregu je 16. prosinca 2019. 
godine podnijela prijedlog kandidata za zamjenu vijećnice, Zlatka Novaka, OIB 
02070952157  iz Vučetinca 71, koji je bio na kandidacijskoj listi  i stečeni su svi uvjeti 
da se izvrši zamjena vijećnika. Zamolio je gospodina Zlatka Novaka da pročita svoju 
Prisegu koja je sastavni dio ovog zapisnika. Što je on i izvršio. 
Nakon prisege postaje vijećnik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu -  
 

ZLATKO NOVAK. 

ODLUKA: Sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog zamjene vijećnika 
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 2. 
UTVRĐIVANJE KVORUMA 

 
Anđelko Kovačić, predsjednik Općinskog vijeća - konstatirao je da je na sjednici 
nazočno svih 15 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost 
svih donesenih odluka.  
 

TOČKA 3. 
AKTUALNI SAT 

Zelić Kristijan, vijećnik – kroz niz sjednica postavljao je pitanja o postavljanju 
autobusnih stajališta odnosno zamijetio je da u planovima za 2020., 2021. godinu i 
nadalje to nije planirano. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bilo  je kandidirano na Ministarstvo 
regionalnog razvoja i fondova EU, ali nije prošlo. Ako slijedeće godine neće proći 
morati će se svakako to napraviti. Ove godine je bilo sve usmjereno na popunu javne 
rasvjete. 
 
Damir Kovačić, vijećnik – kroz pregledavanje proračuna vidio je da se planira 
dogradnja vrtića u Brezju a dio je još uvijek pokriven salonitnim pločama, što je već 
odavno trebalo zamijeniti. Zbog čega to nije napravljeno, ne razumije. Kakvo je bilo 
učešće općine u izgradnji ceste u Zasadbregu tzv. „Markovčina“ , dok je to bilo sa 
njegove strane predloženo.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u starom dijelu na krovištu stvarno su 
salonitne ploče koje se već duže vrijeme planiraju skinuti. Napravljeni je projekt 
energetske obnove te je planirano da se zamijeni krovište, stavi toplinska fasada 
čitavog objekta. Vrijednost projekta je oko šesto pedeset tisuća kuna. Čeka se da 
Fond za energetsku obnovu raspiše natječaj da se to riješi. Istina je da se na javnom 
objektu još uvijek nalaze azbestne poče. Što se tiče ceste u Zasadbregu već je prije 
deset godina bilo planirano. Svake godine ŽUC šalje prema općini zahtjev da se 
pošalju prijedloge što se planira da bi i oni mogli isplanirati što će se u narednom 
razdoblju izvršiti. Svake se godine slalo u prijedlogu, baš za tu cestu. Kad se 
izgrađivala kanalizacija, cesta se poravnala sa drobljenim asfaltom kao podloga za 
asfaltiranje. Potrudio se, kako bi se ova cesta sanirala. Koštalo je velikog truda i 
pomoći od vijećnice Lidije Lepen koja je u upravnom vijeću ŽUC-a dobro je došla. 
 
 



Medved Željko, vijećnik – zanimalo ga je koncesija za odvoz smeća. Bilo je 
odlučeno da će se tri mjeseca plaćati 64,00 kn a u planskim dokumentima se 
spominje koncesionar Mulltrans. Zašto se on spominje? Da li će on vršiti odvoz 
smeća?  
Želio je znati koji su sve  troškovi oko Božićnog sajma jer je vidio koliko je u 
proračunu bilo planirano odnosno potrošeno. Radi se o iznosu od deset tisuća kuna. 
Svake godine je deset tisuća. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kad je bio raspisan natječaj za 
koncesiju usluge zbrinjavanja i odvoza komunalnog otpada, njihova cijena nije bila 
prihvatljiva te će se taj natječaj poništio i raspisati novi. Međuvremenu se pojavio novi 
prijedlog izmjena pravilnika koji će se početi primjenjivati s 1.01.2020. godine. Zbog 
toga se nije raspisivao novi natječaj jer će biti potrebno odluku uskladiti  s novim 
pravilnikom. Napravljeni je aneks ugovora s Mulltransom.  
Božićni sajam, koliko je utrošeno dobiti će u pisanom obliku. 
 
Anđela Novak, vijećnica – predložila je da se naknada za održavanje groblja povisi 
jer se više od deset godina plaća 70,00 kuna. Neka bude jedanput na godinu 100,00 
kuna jer je potrebno puno toga napraviti na groblju. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – naknadom od 70,00 kuna se ne 
pokriva plaća grobara. Zamisao je da se osnuje komunalno poduzeće, možda i neko 
zajedničko sa drugim općinama, ili vlastito. Mišljenja je da bi drugdje trebalo osigurati 
prihode a da je grobna naknada besplatno, a ne da se povisi. Napraviti će analizu 
kakvi su troškovi ukopa i naknada u drugim općinama te će se moći na idućem vijeću 
raspraviti o tome. 
 
Božidar Balog, vijećnik – nije zadovoljan s komunalnim redarstvom vezano uz 
zapuštena zemljišta jer bi komunalni redar trebao obići područje općine. Košnja uz 
cestu i vlasnike parcela prisiliti da počiste svoje parcele te samim time spriječiti da 
imamo štakore, zmije i druge štetočine. Javna rasvjeta je napravljena koja u drugim 
naseljima svijetli do 1 sat u noći a u Dragoslavcu do 11 sati. Isto tako trebalo je 
posjeći granje oko lampi. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ove se godine tri puta vršila košnja 
bankina a obično se kosi dvaput godišnje. Pokušava se preko Ministarstva 
graditeljstva pribaviti traktor i mehanizacija kako bi se lakše moglo izvršiti potrebno. 
Danas nema onih koje bi mogli nazvati da pokose, da pošljunčaju i sl. Ponekad se 
košnja čeka i po mjesec dana. Komunalni redar iduće godine ide u mirovinu te će se 
raspisati natječaj. Posao koji radi komunalni redar je izuzetno teški jer svaki izlazak 
van je nekakav sukob. Javna rasvjeta je u Dragoslavcu nanovo napravljena odnosno 
stavljeni novi ormarić i tajmer te je ostalo po starom vremenu. Trebao je odmah 
prijaviti da ne svijetli javna rasvjeta kao u drugim naseljima. Obrezivanje krošnji oko 
lampi treba doći s velikom dizalicom i to će napraviti. 
 
Antun Guterman, vijećnik – podsjetio je za cestu u Dragoslavcu u tzv. u „Črnom 
selu“, da se popravi jer su već jako velike rupe na njoj. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – taj dio je vezan na općinu Štrigova s 
kojom je dogovoreno da se sanira što bi trebala izvesti tvrtka Pavlic koja nije bila u 
mogućnosti ove godine to napraviti. Da bi se mogao ugovoriti posao i da bi selili 
mehanizaciju potrebno je barem još dvije tri slične lokacije.  
 



Damir Kovačić, vijećnik – smatra da javna rasvjeta bez potrebno svijetli do 1 sat u 
noći. Troši se energija koliko se hoće i to za novce mještana. Naveo je da u njegovoj 
ulici nema nikoga od zaposlenih da bi tako kasno dolazio s posla. Još je postavio 
pitanje za komunalnu naknadu za vatrogasce da li se budu ispisivali novi nalozi za 
plaćanje za 2019. godinu.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – gdje je jasna situacija, gdje je vlasnik 
vatrogasac je sve riješeno. Svi koji su napravili promjenu, već je riješeno. Sva 
vatrogasna društva su dobila obrasce, odnosno morali su poslati popis vatrogasaca 
koji su operativni članovi. Napraviti će se nove uplatnice jer se naknada za uređenje 
voda svakako mora platiti. Oslobađa se samo od komunalne naknade. Zahtjev za 
produljenje noćne javne rasvjete bio je upućen od četrdesetak žena koje se kasno 
vraćaju s posla te je bilo dogovoreno na vijeću da se javna rasvjeta gasi u 1 sat po 
noći. 
 

         TOČKA 4. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

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

 
ODLUKA:  sa 14 glasova „za“,  i 1 glas „suzdržan“ prihvaćen je Zapisnik sa 14. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 
 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2019. GODINU I  
I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU 

 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – planirani prihodi iz poreza na dohodak 
su 8.400.000,00 kuna. Redom je prolazio stavke prihoda i utvrdio da su planirane 
stavke gotovo pa identične s ostvarenima. Kapitalna sredstva i pomoći iz EU, to su 
sredstva koja su bila namijenjena za izgradnju vrtića i to su sredstva koja su dosad 
pristigla a ostala sredstva će doći u idućoj godini. Prema Međimurskoj županiji bio je 
poslan zahtjev pomoć za dogradnju vrtića u Lopatincu u iznosu od tristo tisuća kuna. 
Međimurska županija je općini Šenkovec dala isti iznos za vrtić, što je i našoj općini 
bilo obećano. Prihodi od dobiti bili su planirani dvjesto sedamdeset tisuća kuna a 
sada su znatno manji iz razloga što se prošle godine dobilo od Međimurje plina. 
Nažalost tekuća godina nije bila toliko dobra te je zbog toga stavka toliko manja. 
Redom je dalje nastavio obrazlaganjem stavaka. 
Medved Željko, vijećnik – zaključio je da rashodovnoj strani su nagrade, troškovi za telefon 

su povećane ali je žalosno vidjeti Obrazloženje proračuna na kojem je same nule. i 
Svake godine se samo prepisuje i kozmetički je to dotjerano. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – rekao je jasno da je prioritet bio vrtić u 
Lopatincu. Što znači da se moglo pet milijuna razbacati i tada bi sve stavke bile 
popunjene odnosno ne bi bilo nule. Naravno tada vrtića ne bi bilo. Tako je bilo i 
prethodnih godina kao što je dogradnja škole, izgradnja sportske dvorane i 
kanalizacije što je napravljeno. S obzirom na veličinu projekata koji su realizirani 
nažalost ostalo mora pričekati. 



Damir Kovačić, vijećnik – napomenuo je da su naša sredstva utrošena za vrtić u iznosu od 
milijun i šesto tisuća kuna a prihodi su nam osam milijuna te mu nije jasno kamo su ostala 
sredstva utrošena. Složio se g. Medvedom da se poštivalo sve ostalo kao što su plaće, 
doprinosi. Sve investicije koje su bile planirane, nije bilo napravljeno apsolutno ništa isto je 
već napominjao prošle godine. Svake godine samo se planira i planira i ništa se ne napravi.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u proračunu je sve prikazano i vidljivo 
te bi trebalo biti sve jasno. Da apsolutno nije ništa napravljeno, nije složio. I 
dogradnja vrtića a postoje i drugi rashodi kao što je predškolski odgoj. sufinanciranje 
školstva, ceste, materijalni troškovi, energenti, donacije i mnogo svega drugoga a ne 
samo ogromne investicije. Ako nešto nije planirano u proračun ne može se ni 
kandidirati. Znači potrebno je sve planirati bez obzira na realizaciju. Zaključio je da je 
žalosno da on kao vijećnik u općini ne primjećuje što se sve radi u opći to je jako 
žalosno a da ljudi van općine vide što se radi i daju pohvale nije baš jasno.  
U raspravi su sudjelovali: Damir Kovačić i Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“, prihvaćen je Prijedlog I. 
izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2019. godinu i I. 
izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu, te će se isti objaviti 
u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  
U 2019. GODINI 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u I. izmjenama i dopuna je to već bilo 
rečeno. U okvirima je kao što je bilo i planirano. 
Medved Željko, vijećnik – upravo je o tome govorio vijećnik Damir Kovačić. Prihodi su 
smanjeni a rashodi se nisu smanjili, odnosno izdvajanja za kulturu se nisu smanjila a lijepo u 
ugovorima piše prema punjenju sredstava u proračuna. Tu se dalo u sto postotnim iznosima 
a za neke investicije nema sredstava. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen 
je Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu u 2019. godini, te će se isti objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  
ZA 2019. GODINU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – isto tako u okviru planiranih sredstava. 
Već je spomenuo prihod od poreza u visini od osam milijuna i četiristo kuna te je 
samim time postojala mogućnost da se planirano i isplati za što su potpisani ugovori. 



Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 
Bregu, donijeta je  
 
 
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 5 glasova „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog I. 
izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sveti 
Juraj na Bregu u 2019. godinu, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2019. GODINU 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – znači veliki dio sredstava koji su 
prihodi od poreza mještana se i djelomično vraća njima, odnosno vidljivo je to i kroz 
Socijalni program što je isto tako vidljivo u proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu.  
Medved Željko, vijećnik – da li se za stipendiranje studenata koristi Pravilnik iz 2013. 
godine ili je izašao novi? U članku 11. je propisano da studenti koji se ne zaposle na 
području Međimurske županije da bi sredstva trebali vratiti i da to rade u drugim općinama .i 
županiji se vraća a našoj općini se ne vraća. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nema novog samo su napravljene 
izmjene i dopune istog. Vrši se povrat samo ako se student po završenom studiju 
zaposli u inozemstvu. 
Dragutin Ladić, vijećnik – smatra da studentima prve godine ne bi trebali davati 
stipendiju s obzirom na mogućnosti odustajanja od studija odnosno ne završetka 
akademske godine. Ako završe i upišu slijedeću redovnu akademsku godinu sigurno 
će i završiti studij. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – postoji mogućnost i prijedlog da se 
razmotri da li bi stipendirali studente prve godine. Istina je da bi se trebali zaposliti u 
Međimurskoj županiji ali postoje takva zanimanja da nema ni mogućnosti da se 
zaposle u Međimurskoj županiji. Izmijeniti će se pravilnik. 
Marijan Rodinger, vijećnik – pohvalio je ovaj Socijalni program s obzirom da je 
poznata situacija u državi i posebno na našem području. Zaključio je da je iz svih 
stavaka vidljivo počevši od stavke stipendiranja učenika, troškova prehrane učenika, 
za produženi boravak učenika, jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje dječjeg 
vrtića i da dalje ne nabraja stavke su se znatno uvećale te kao predsjednik 
Povjerenstva za socijalne pitanja u Općini Sveti Juraj na Bregu taj program podržava 
i još jedanput pohvaljuje. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – mora se gledati na to da nije sve u 
cestama nego da mještanima pomognemo i zadržimo u našoj općini. To znači da 
moramo imati nekakav standard. Ako se mještanima neće pomagati otići će u drugu 
općinu živjeti. Gdje će im biti omogućeno što traže. Kao primjer je naveo da je petero 
djece upisano u školu u Čakovcu jer im je tamo omogućeni produženi boravak. 
Trenutno je u našoj školi 32 učenika u produženom boravku. 
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  
 



ODLUKA: Sa 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog I. 
izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2019. 
godinu  te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  županije“. 
 
 
 
 

TOČKA 9. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  

I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2019. GODINU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – sve stavke su sadržane u proračunu i 
iste su bile pojašnjene i nije ih potrebno dodatno pojašnjavati. 
Damir Kovačić, vijećnik – sve je planirano ali nije ostvareno. Planirano za Zasadbreg je bilo  
tristo tisuća a realizirano je sto osamdeset pet tisuća kuna te je i tu vidljivo da se jako loše 
djelovalo. Samo se uzdiže na dogradnji vrtića a sve ostalo se zanemarilo. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – jedina je mogućnost da se nešto ukine 
da bi sredstva mogla usmjeriti na investicije kao npr. ukinuti stipendije, ukinuti 
produženi boravak i investirati u neku investiciju u Zasadbregu. 
Dragica Vugrinec, vijećnica – smatra da su neke stavke prevelike te da bi njih 
trebalo smanjiti i usmjeriti na neke manje investicije kao npr. kod stavke Dani općine 
što nije vezano na Socijalni program. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – stavka Dani općine nije velika 
usporedivši s drugim općinama koliko sredstava oni izdvajaju. Slobodno se usporede 
s nama te će se vidjeti da je to malo što se u našoj općini potroši. 
U raspravi su sudjelovali: Damir Kovačić i Dragica Vugrinec. 
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 
Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 3 glasa „suzdržana“, prihvaćen 
je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2019. godinu te će se 
isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 10. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI NA PODRUČJU  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – sve stavke su sadržane u proračunu i 
iste su bila obrazložene i nije ih potrebno dodatno pojašnjavati. 
Nakon razmatranja vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“, 3 glasa „protiv i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen 
je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 
u 2019. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu te će se isti objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 



TOČKA 11. 
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2020. 

GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA RAZDOBLJE  
OD 2020. – 2022. GODINE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prijedlog proračuna za 2020. godinu je 
na 17.000.000,00 kuna. Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu 8.500.000,00 
kuna. Prihodi koji nam dolaze od poreza se vrti oko pet milijuna kuna s tim da se 
sredstva uplaćuju u Fond za izravnanje i određuje se nekakva glavarina i iz tog fonda 
se isplaćuje da se dolazi do izravnanja. Oko 3,5 milijuna kuna dolazi u toku godine u 
proračun iz Fonda za izravnanje. Stavke su slične kao i prethodnih godina. Kapitalne 
pomoći EU. se završavaju u 2020. godini. Za programsko razdoblje 2014.-2020. i 
slijedeće programsko razdoblje 2021.-2027. godine i ta planirana sredstva će se 
prebacivati u fondove u kojima ima većih potreba i dosta je upitno koliko toga se 
bude raspisalo. Iz državnog proračuna se planira u 2020. godini oko 500.000,00 
kuna, iz županijskog proračuna 200.000,00 kuna za koje je ove godine bio dati 
zahtjev za vrtić. Nadalje je neke stavke obrazlagao za koje je smatrao da je potrebno 
obrazložiti. Ujedno je i sve planirane rashode obrazlagao. Reprezentacija nije samo 
to što se troši u općini nego sve što se odvija po mjesnim odborima i sl. Uz proračun 
je napravljena i projekcija za slijedeće dvije godine s nekim malim uvećanjem i to je 
službena verzija koja se objavljuje a vijećnici su dobili na razini 6 što je više 
razrađeno po kontima. 
Medved Željko, vijećnik – svake se godine samo prepisuje, nije dao amandmane zbog 
obrazaca, ali to nije toliko bitno. Na prihodovnu stranu bi bilo još nešto dobro dopisati kao što 
je riješiti dugovanje za komunalnu naknadu, smanjiti reprezentaciju gdje je uspoređivao 
Vijeća mjesnih odbora. Pojedini troše čak do osam tisuća a drugi samo po tisuću kuna. 
Planiraju se rashodi svake godine isti a bilo bi dobro da se pokuša i uštedjeti ali neke se 
stavke još povećavaju kao što su sredstva za dotacije a što se tiče investicija na kraju ljeta 
će neke stavke opet biti na nuli. Takav prijedlog proračuna nije u mogućnosti prihvatiti.   

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što će biti na kraju godine to će se 
vidjeti. Projekata ima dovoljno, puno toga je za kandidirati odnosno napraviti. 
Dogradnja vrtića ide prema kraju i sredinom 2 mjeseca slijedeće godine će biti gotov, 
nakon čega slijedi uporabna dozvala i preseljenje djece u vrtić. 
Damir Kovačić, vijećnik – složio se s vijećnikom Medvedom da se svake godine samo 
prepisuje više se je osvrnuo na Plan razvoja koji je isti kao i prošle godine i samo se planira a 
ništa se ne završava. Donacije se uredno isplaćuje a da se nešto napravi, da bi mještani 
vidjeli da se nešto radi ne. Istina je da se vidi stavka za vrtić. Isto tako smo se hvalili prije s 
kanalizacijom, sad sa vrtićem. Trebalo bi pokazati da se razvijamo,apsolutno ništa nismo 
poduzeli.  

Dragica Vugrinec, vijećnica – zanimala ju je stavka za dodatno ulaganje u iznosu 
od sto tisuća kuna za DVD Vučetinec da li se zna kamo će se ta sredstva uložiti? Ne 
zna tko to uopće koristiti i da li je taj plan donesen da se zna za što će se utrošiti 
sredstva ili se upišu samo iznosi koji se planiraju? Zanimalo ju je da li postoji 
troškovnik? Stavka za tisak osamdeset tisuća, što tu spada? Vidjela je da se planira 
otkupiti suvlasništvo Doma kulture Jurice Muraia i da li postoji plan što ćemo s tim 
prostorima? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – postoji projekt za dogradnju Doma u 
Vučetincu. Tamo se može eventualno urediti dječje igralište, okoliš, postoji i još dio 
unutrašnjosti za urediti. To je plan da li bude on izvršen ili bude manje utrošeno.  



Ako bi se radilo po projektu trebalo bi milijun do milijun i pol kuna. Pročitao je iznose 
planirano po projektima. Postoje troškovnici . Može se otići u Vučetinec i pogledati 
kako dom sada izgleda nakon unutarnjeg uređenja. Sve što se tu radi se za slijedeće 
programsko razdoblje. U stavku tisak spadaju: marketinške usluge, čestitke u 
Međimurskim novinama, Regionalnom tjedniku, mjesečno se plaća tisuću kuna 
eMeđimurju što objavljuju na portalu, tisak brošure, medijsko praćenje i dio se plaća   
mjesečno.  
Objava akata u Službenom glasniku Međimurske županije, časopis Računovodstvo i 
financije, Informator. Nešto je obveza a treba i medijski objavljivati kako bi mještani 
bili informirani. Ako se bude kupilo suvlasništvo PZ-a, tu postoji dućan i pored 
spremište koji bi se mogli brzo staviti u funkciju a može se i iznajmiti. Spremište bi se 
moglo koristiti za stolice koje se nemaju kamo pospremiti i za sve ostalo. Podrum bi 
mogli koristiti za mehanizaciju i drvene štandove i dr. Taj prostor je jako velik i trebali 
bi ga dobro iskoristiti. 
Dragutin Ladić, vijećnik – imao je prijedlog gdje bi se moglo uštedjeti do milijun i pol 
kuna. Ulaganje u Dom u Frkanovcu su predviđena sredstva u iznosu od tristo 
pedeset tisuća kuna, Dom kulture u Zasadbregu petsto tisuća kuna, općinska uprava 
sto tisuća kuna, SRC Zasadbreg sto tisuća kuna, ulaganje u školu milijun kuna, škola 
nije od općine, zašto bi trebalo ulagati.  
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved, Damir Kovačić, Dragica Vugrinec i Ladić 
Dragutin.  
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“, prihvaćen je Prijedlog 
Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2020. godinu, Projekcije proračuna 
za 2021. i 2022. godinu Općine Sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih programa 
Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2020. – 2022. godine te će se isti 
objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 12. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2020. GODINU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom utvrđuje se način 
izvršavanja Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2020. godinu, upravljanje 
prihodima i primicima, rashodima i izdacima te prava i obveze svih proračunskih 
korisnika. Prihodi i primici raspoređuju se i iskazuju u Proračunu prema izvorima iz 
kojih potječu. Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema 
proračunskim klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima. 
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te od Plana razvojnih programa. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 3 glasa „suzdržana“, prihvaćen  
je Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 
2020. godinu, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2020. GODINU 
 



Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ne treba ništa posebno pojašnjavati 
jer je to sve sadržano u proračunu, jedino je napomenuo da će se početkom 
slijedeće godine povećati naknada za novorođenče. Iznosi za stipendije su ove 
godine bili povećani. Zaključio je da se dosta sredstava usmjerava u Socijalni 
program.  
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 14 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog 
Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2020. godinu te će se isti 
objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 14. 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2020. GODINI 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predložio je da se u članku tri proširi 
na način da se na području Općine Sveti Juraj na Bregu investiraju slijedeći sportovi: 
nogomet, stolni tenis, streljaštvo, šah i ostalo te da se doda rukomet i atletiku. 
Medved Željko, vijećnik – upućuje na čl. 7, prošle se godine se dalo četrdeset tisuća kuna 
vanjskim udrugama odnosno nisu s područja Općine Sveti Juraj na Bregu. Niti grad Čakovec 
ni druge općine ne daju vanjskim udrugama sredstva. Tako bi ta sredstva mogli usmjeriti 
nekamo drugdje, možda u Socijalni program. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Pravilnik govori da nema ograničenja 
teritorijalno. odnosno tko provodi program na području općine ili ima članove s područja 
općine. Udruga slijepih, Udruga invalida Udruga za zaštitu potrošača da li su to udruge koje 
bi trebalo izbaciti, to je pitanje načelnika. Tražio je da ga se razuvjeri da Grad Čakovec i 
ostale općine ne daju, sigurno daju. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog 
Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 
2020. godini te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 15. 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2020. GODINI 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog 
Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 
2020. godini te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 16. 
PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

U 2020. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 



Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovim Programom utvrđuje se 
održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 
2020. godini, opseg radova održavanja i financijska sredstva za ostvarivanje 
programa. Program obuhvaća: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih 
zelenih površina, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete.  
 
 
Damir Kovačić, vijećnik – pročitao je nekoliko stavki i zaključio da za ovaj program 
izdvajamo milijun i dvjesto tisuća kuna tu je čišćenje snijega sto tisuća kuna. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na području općine imamo 50 km 
nerazvrstanih cesta. Održavanje zelenih javnih površina ovisi o tome koliko puta se 
vrši košnja. Održavanje groblja, treba napraviti odvodnju oborinskih voda i uređenje 
staza 
Dragica Vugrinec, vijećnica – osvrnula se na čl. 4 programa gdje su navedeni 
prihodi te tako imamo komunalnu naknadu četristo tisuća kuna, prihod od grobne 
naknade sto četrdeset pet kuna, prihod od koncesijske naknade pedeset tisuća kuna 
a ostali proračunski prihodi šesto četrdeset jedna tisuća kuna što iznosi više nego da 
prethodne stavke skupa zbrojimo te ju je zanimalo što sve spada u ostalo? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – to su prihodi od poreza. 
U raspravi su sudjelovali: Damir Kovačić i Dragica Vugrinec 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
 

TOČKA 17. 
PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2020. GODINU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – stavke koje se namjeravaju posebno 
kandidirati, posebno kao program su navedene u proračunu. 
Dragica Vugrinec, vijećnica – napomenula je da bi bilo lijepo da se ove stavke koje 
su planirane da bi bile i realizirane. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – možeš imati deset projekata i tri budeš 
od njih napravio a ostali ostanu za slijedeće godinu. Nitko ne planira samo tri projekta 
i te tri ostvari. Može se proračun svesti na manje ali to ne bi bilo realno.  
U raspravi su sudjelovali: Dragica Vugrinec. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“, prihvaćen Prijedlog 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2020. godinu te će se isti objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 
 
 



TOČKA 18. 
PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2019. GODINI 
 
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – nova je analiza sustava CZ. Na 
području općine djeluje pet vatrogasnih društava. Sva društva solidno su i dobro 
pripremljena za civilnu zaštitu. DVD-i su i intervencijska snaga za zaštitu i spašavanje 
u općini. Ove godine je Plan zaštite i spašavanja ažuriran.  
Prošle godine je Odluka o osnivanju CZ stavljena van snage radi koordinacije zaštite 
i spašavanja u naseljima općine. Imenovano je osam povjerenika CZ općine i to su 
predsjednici VMO-a i imenovani su i zamjenici povjerenika CZ, pomoćni i ostali 
članovi. Općina je za potrebe CZ pribavila opremu kao što su zaštitna odijela, 
kombinezoni čižme, rukavice, svjetiljke i sl. koja su kod vatrogasnih društava na 
čuvanju. Tu su i ostale udruge i redovne službe. 
Damir Kovačić, vijećnik – sva vatrogasna društva su se prihvatila civilne zaštite. Na 
početku slijedeće godine dolazi novi zakon o vatrogastvu te je pitanje da li budu 
vatrogasci mogli biti dvojna snaga. Znači da možda DVD-i neće moći biti i u CZ. 
Dragutin Ladić, vijećnik – jako dugo se već govori o civilnoj zaštiti. Postavio si je 
pitanje da li smo vatrogasci ili smo CZ. Zaključio je da nije kriva općina već država.  
U raspravi su sudjelovali: Damir Kovačić i Dragutin Ladić. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova „za“ prihvaćen je Prijedlog Analize 
stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2019. 
godini, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 19. 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U OPĆINSKOM 
VIJEĆU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2020. GODINI 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – propisano je zakonom o financiranju 
političkih aktivnosti prema broju stanovnika minimalni iznos plaćanja političkim 
strankama. Za svakog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu za 
2020. godinu, utvrđuje se iznos od 2.000,00 kuna. Političkim strankama koje imaju 
vijećnike podzastupljenog spola, pripada pravo na sredstva u visini od 10% iznosa 
predviđenog po svakom vijećniku. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 15 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
u Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu u 2020. godini te će se isti 
objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 20. 
PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2020. GODINU 
 



Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – plan se sastoji od planskih 
dokumenata i procjene rizika i plana djelovanja CZ. Imamo operativne snage zaštite i 
spašavanja - Stožer zaštite i spašavanja. Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva i 
imaju u planu javne vježbe, osposobljavanje i stručni ispiti. Opremanje sa opremom 
koja nedostaje. Postrojbe civilne zaštite koje mi nemamo jer su ukinute ali imamo 
povjerenike CZ. Udruga građana za zaštitu i spašavanje i ostale udruge. Pravne 
osobe dužne su se odazvati na zahtjev Stožera civilne zaštite.  
Damir Kovačić, vijećnik – s obzirom da imamo udjela u JVP-u i koja je naša 
vrijednost tog udjela? Puno je toga uloženo. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u JVP-u nemamo nikakvih udjela. 
Trebalo bi vidjeti ako nešto imamo. 
U raspravi su sudjelovali: Damir Kovačić. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 15 glasova „za“ prihvaćen je Prijedlog Plana razvoja 
sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2020. 
godinu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 21. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ta odluka je već bila na vijeću ali je u 
ovoj razlika u članku 4. gdje je pisalo od godinu dana ali zakonom je propisano od 
šest mjeseci te se zbog toga mijenja odluka. Znači da se obvezujemo da će se djeca 
u vrtić upisivati od šest mjeseci starosti. Prethodna odluka o osnivanju dječjeg vrtića 
se stavlja van snage. 
Dragutin Ladić, vijećnik – uočio je da u članku 5. da će provoditi i programe 
vjerskog sadržaja te mu to nije to tu pasalo, što je morao otvoreno reći. Pitao se da li 
je to vjeronauk u vrtiću? Što će biti s djecom čiji roditelji ne žele ili su druge 
vjeroispovijesti. Da li je potrebno to uvoditi i u vrtiće? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nije navedeno koje vjere. U vrtićima 
se obilježavaju dani Uskrsa Božića a to ne znači da se uvodi vjeronauk i sl. Na isti 
način se provodi učenje stranih jezika. 
U raspravi su sudjelovali: Dragutin Ladić. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 4 glasa „suzdržana“ prihvaćen je 
Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića, te će se ista objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 22. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KORIŠTENJU PREKORAČENJA  

PO POSLOVNOM RAČUNU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – dobili smo 2,2 milijuna kuna avansa 
od Agencije i da bi mogli drugi dio povući moramo imati  plaćenu i prvu situaciju 
izvedenih radova. I druge općine i gradovi su koristili ovaj način dozvoljenog minusa 
te je prijedlog da to bude dva milijuna kuna.  



Tako bi mogli plaćati situacije sve do zahtjeva za isplatu sredstava. Tu su male 
kamate negdje do jedan posto odnosno to je naknada za iznos koji se koristi a ne na 
cijela dva milijuna. 
Medved Željko, vijećnik – nije se složio da je baš najbolje to rješavati s dozvoljenim 
minusom, smatra da je bolje to rješavati sa kreditom.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – dozvoljeni minus je puno jeftinije od 
kredita a i sama procedura oko dobivanja kredita je puno kompliciranija, za što trebaš 
odobrenje Vlade RH, odobrenje Ministarstva financija da se provesti kreditno 
zaduženje.  
Damir Kovačić, vijećnik – koliki će biti period tog minusa? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – do 31. prosinca slijedeće godine, a to 
je i maksimalno do kad se može koristiti. To će se koristiti do sredine godine i nakon 
toga će se to zatvoriti. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Damir Kovačić. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 14 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o korištenju prekoračenja po poslovnom računu Općine Sveti Juraj na Bregu te 
će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 23. 
PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA 

IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  
ZA RAZDOBLJE OD 2020. GODINE DO 2025. GODINE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – država je konačno odlučila uvesti reda 
u imovinu. Budući da je i naša općina dio države potrebno je konačno ras čistiti s čim 
općina raspolaže. Napravljena je Strategija upravljanja imovinom, popisana je ta 
imovina koja postoji, temeljem zakona koji nas obvezuje. Nakon umrle osobe nema 
nasljednika te tako nasljeđuje Općina Sveti Juraj na Begu ali je to najčešće mali 
postotak odnosno male vrijednosti ali je potrebno evidentirati kao da je naše. Tu su 
još nerazvrstane ceste, poslovni udjeli. Sve u svemu naj bitnije kako evidentirati 
imovinu i kako je staviti na korištenje. 
Dragica Vugrinec, vijećnica – jedino su Vučetinec i Pleškovec u porastu po broju 
stanovništva u odnosu na 2001. godinu.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – država je 2017. htjela uvesti porez na 
nekretnine i konačno j bio dostavljen popis stanovnika iz čeg je vidljivo da je u općini 
u 4. mjesecu 2017. godine bilo 5740 stanovnika a na popisu 2011. godine 5090. 
Zaključio je da tu nešto ne štima.  
Medved Željko, vijećnik – na početku je predlagao da se pojedine točke stave naprijed 
samo iz razloga jer se sad raspravlja. Važnije su se svari mogle prije raspraviti. 
Dragutin Ladić, vijećnik – nisu jasne stvari oko nasljeđivanja nekretnina i na koji način mi to 
nasljeđujemo. Zna kako ali nije zgodno, u 1/12, 280/6000 i pita se da li se zna gdje su te 
nekretnine?   

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – znamo mi gdje su te nekretnine. Sve 
te nekretnine treba pobrojati. Mi ne možemo naslijediti dug ako je veći od imovine, a 
u slučaju ako je dug od Centra za socijalnu skrb tad se taj dug otpisuje. 
U raspravi su sudjelovali: Dragica Vugrinec, Željko Medved i Dragutin Ladić. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  



 
ODLUKA: Sa 14 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Juraj na 
Bregu za razdoblje od 2020. godine do 2025. godine te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 24. 
PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U  

VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2020. GODINU 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – tu su popisane koje su to nekretnine, 
koji su evidentirani prihodi te imovine sve ostalo je potrebno razčistiti i utvrditi  
vlasništvo.  
Damir Kovačić, vijećnik – treba utvrditi vlasništvo u JVP-u. Koliko vidi ni općinska 
uprava nije vlasnik ove zgrade. Tamo gdje je Acredo u Zasadbregu, ono parkiralište 
je čije? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bude provjerio oko JVP-a. Zgrada 
općinske uprave nije u vlasništvu općine nego smo unutra bez najamnine. Dobiveno 
je na korištenje pedeset godina. Ono parkiralište je od ŽUC-a sukladno Zakonu o 
cestama. 
Medved Željko, vijećnik – kod udruga piše primjerom dobrog vlasnika, zna se kako 
se koristi plin, voda i struja.  Predložio je da bi se trebao sa svakom udrugom sklopiti 
ugovor o korištenju uz najamninu.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – to se bude a i mora se napraviti.  
U raspravi su sudjelovali: Damir Kovačić, Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 15 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
usvajanju Plana upravljanja imovinom u  vlasništvu Općine Sveti Juraj na 
Bregu za 2020. godinu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
 

TOČKA 25. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU  

SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – dao je riječ  predsjedniku 
Povjerenstva za izbor i imenovanje. 
Marijan Rodinger, predsjednik za izbor i imenovanje, vijećnik – na prijedlog 
izbora Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, Povjerenstvo za izbor i imenovanje 
je na temelju predlagatelja od dvanaest vijećnika predlaže za predsjednika 
povjerenstva Anđelu Novak, za članove Kristijana Zelića i Nina Škrobara koji je član 
Udruge Vukanovčar. Predložio je da se ovaj prijedlog prihvati. 
Medved Željko, vijećnik – da li je samo jedna udruga za zaštitu potrošača i zašto je to 
Vukanovčar? Što ona radi na području općine? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – dvije su udruge na području 
Međimurske županije jedna je iz Čakovca a jedna je iz Vukanovca i nama se na 
natječaj javila Udruga Vukanovčar. Ona mora dati svoje izvješće do kraja 1. mjeseca 
za prethodnu godinu. Što su napravili i kamo je utrošila sredstva. 



Damir Kovačić, vijećnik – protiv je plaćanja povjerenstvima i ima ih puno, i kad se napiše 
zapisnik već se plaća naknada. Da li se ovo povjerenstvo plaća? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – naravno da se plaća naknada. Tko 
bude došao na sastanak a da mu se ne podmire troškovi. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Damir Kovačić. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 12 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog 
Odluke  o izboru savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga te će se ista objaviti 
u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

TOČKA 26. 
PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU 

UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU  
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom uređuje se 

postupanje tijela Općine Sveti Juraj na Bregu u svezi sa stjecanjem, raspolaganjem i 
upravljanjem nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu izuzev postupka 
prodaje i davanja na korištenje grobnog prostora, postupka prodaje i davanja na 
korištenje grobnog mjesta, koji su postupci uređeni drugim općim aktima Općine. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 15 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o  
uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine 
Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
 

TOČKA 27. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI NEKRETNINE  

U PLEŠKOVCU KOD GROBLJA (VIDOVIĆ) 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu 
kupuje od Vidović Dragutina, Pleškovec 44, 40311 Lopatinec, OIB: 40206881279 te 
Kocijan Stjepana i Kocijan Đure oboje iz Pleškovca, sve suvlasničke dijelove na 
kat.čest.br. 5513, površine 2.462 m2, k.o. Lopatinec, identične sa zk.čest.br. 686/6, 
površine 690 čhv-a, V Brežni kotar, ZK ul.br. 3924. Nekretnina će se koristiti za 
proširenje općinskog groblja u Pleškovcu. 
Cijena nekretnine prema procjembenom elaboratu o tržišnoj vrijednosti nekretnine 
izrađenog od ovlaštenih sudskih vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Ratka 
Matoteka dipl.ing.građ. REV i Dragutina Matoteka,dipl.ing. (Institut za procjene i 
vještačenje IPV d.o.o. Čakovec, Ruđera Boškovića 16, 40000 Čakovec) iz članka 1. 
ove Odluke iznosi 10.100,00 kuna. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 15 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o  
kupnji nekretnine u Pleškovcu kod groblja (Vidović) te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 
 



TOČKA 28. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI NEKRETNINE  
U PLEŠKOVCU KOD GROBLJA (BREGOVIĆ) 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu kupuje od 
Bregović Mije, Vučetinec 13, 40311 Lopatinec, OIB:18445852404 i Bregović Đurđice, 
Vučetinec 13, 40311 Lopatinec, OIB:04623525643 te Šimunković Juraja i Agneze iz 
Pleškovca, sve suvlasničke dijelove na kat.čest.br. 5509 površine 6.366 m2, 
kat.čest.br. 5510 površine 4.315 m2 i kat.čest.br. 5511 površine 959 m2, identične sa 
zk.čest.br.684, površine 1 jutro i 800 čhv, V Brežni kotar, ZK ul.br. 1565. Nekretnina 
će se koristiti za proširenje općinskog groblja u Pleškovcu.  
Cijena nekretnine prema procjembenom elaboratu o tržišnoj vrijednosti nekretnine 
izrađenog od ovlaštenih sudskih vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Ratka 
Matoteka dipl.ing.građ. REV i Dragutina Matoteka,dipl.ing. (Institut za procjene i 
vještačenje IPV d.o.o. Čakovec, Ruđera Boškovića 16, 40000 Čakovec) iznosi 
47.600,00 kuna. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 15 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o  
kupnji nekretnine u Pleškovcu kod groblja (Bregović) te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 29. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI  

POSLOVNOG PROSTORA U PLEŠKOVCU 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu kupuje od 
Poljoprivredne zadruge Čakovec, Dr. Ivana Novaka 1, 40000 Čakovec, 
OIB:35206187543, sve suvlasničke dijelove na kat.čest.br.5577/2, površine 1.274,00 
m2, k.o. Lopatinec, identične sa čest.br. 711/7/1/1, površine 354 čhv-a, V Brežni 
kotar, ZK ul.br. 4952 koja se sastoji od parkiralište i pašnjak uprava te sve 
suvlasničke dijelove (395/790 etažno vlasništvo (E-1)) na kat.čest.br. 5577/3, 
površine 616 m2, k.o. Lopatinec, identične sa 711/7/1/2, površine 171,00 čhv-a, V 
Brežni kotar, ZK ul.br. 5848. koja se sastoji od poslovnog prostora poslovne zgrade, 
utovarne rampe, terase i nogostupa. Nekretnina će se koristiti za proširenje poslovnih 
prostora Općine Sveti Juraj na Bregu. Cijena nekretnine prema procjembenom 
elaboratu o tržišnoj vrijednosti nekretnine izrađenog od ovlaštenih sudskih vještaka 
za graditeljstvo i procjenu nekretnina Ratka Matoteka dipl.ing.građ. REV i Dragutina 
Matoteka, dipl.ing. (Institut za procjene i vještačenje IPV d.o.o. Čakovec, Ruđera 
Boškovića 16, 40000 Čakovec) iznosi 59.500,00 € u kunskoj protuvrijednosti prema 
srednjem tečaju € kod HNB.  
Medved Željko, vijećnik – zanimalo ga je da li postoji samo jedna firma koja radi procjene i 
da li je to taj Matotek? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – procjena košta oko dvije i pol tisuće 
kuna. Tu se ne traži najjeftiniji, nego tko dobro napravi procjenu a poznato mu je da 
njih koriste i banke. Oni su relevantni. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 



ODLUKA: Sa 11 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen 
je Prijedlog Odluke o  kupnji poslovnog prostora u Pleškovcu te će se ista 
objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 30. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – preduvjet izmjene Prostornog plana  je 
zapravo zakonska osnova, odnosno trebalo je Prostorni plan uskladiti sa zakonom i s 
Prostornim planom Međimurske županije.  
Najveća razlika je da više ne postoji u Okruglom Vrhu i u Dragoslavcu mogućnosti  
gradnje izvan građevinskog područja odnosno mogućnost građenja najbližem objektu 
od 40 m. Bilo je nekoliko zahtjeva mještana i većina njih je prihvaćena u onom dijelu 
gdje je postojala komunalna infrastruktura. Dobar dio zahtjeva odnosio se na 
turističku djelatnost. Prostorni plan se može vidjeti na web stranicama općine. U 
prijedlogu je pisalo da se mogu izgrađivati stambene zgrade s više katova (dva) i 
Zavod je rekao da je to u suprotnosti s Prostornim planom Međimurske županije i to 
se izmijenilo u jedan kat. Izmjena je u visini, može se graditi do visine 11 metara, 
iznimka je stavljena škola jer s dogradnjom bude prošla preko 12,5 m. Nakon 
prihvaćanje bude stavljen na web stranice općine. 
Medved Željko, vijećnik – tko je pisao taj Prostorni plan? Planirana lokacija za 
deponiranje viška iskopa koji predstavlja mineralna sirovina k.o. Lopatinec čestica 
6031 i 6032. Gdje se to točno nalazi? Piše da se bude radilo centralno reciklažno 
dvorište za građevinski otpad i drugi sadržaji.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – piše Urbia. To su one čestice koje 
smo naslijedili. Tamo gdje je stara kuća. te čestice su dovoljno blizu općine oko 
tristotinjak metara i nije potrebno imati zaposlenika jer neko dođe ovamo i netko otiđe 
do reciklažnog dvorišta i stavi se unutra što se već mora. Općina ga mora imati i 
moralo ga se negdje predvidjeti. Iznad groblja malo više se uvrstilo u Prostorni plan 
kao građevinsko područje to znači ako je nešto u građevinskoj zoni, država to mora 
pokloniti općini. Hrvatske šume budu maknule drvnu masu i to bude ostalo kao naše 
gradilište. Hrvatske šume se nisu bunile. Širina je 140 m. 
Dragica Vugrinec, vijećnica – članak 141 smještaj antenskih stupova. Da li je u 
kojoj općini označeno kao novo područje? Ako općina nije to predvidjela Prostornim 
planom oni ne mogu postavljati stupove.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nije. Oko antenskih stupova to je više 
kao od interesa države i oni uopće općine ne pitaju. Kupe zemljište i postave 
stupove. Traže najbolju moguću lokaciju. u ovom trenutku općina nema ništa 
definirano. u pripremi je 5G odnosno polako se uvodi i urbanim područjima može 
imati domet do tristo metara  
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Dragica Vugrinec. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 14 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o  donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj 
na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 
 



 
TOČKA 31. 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG 
KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom o načinu 
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Sveti Juraj na Bregu propisuje se način 
pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom 
uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, 
problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada. 
Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog 
sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 
skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i 
zaštitom javnog interesa. 
 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 15 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke  o 
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Juraj na Bregu te 
će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 
Dovršeno: 21:45 sati 
 
                                                                                                       PREDSJEDNIK  
                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                       
                                                                                                         Anđelko Kovačić 
                                                                                              


