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REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Općinsko vijeće
Pleškovec 29
KLASA: 023-06/12-01/06
URBROJ: 2109/16-03-12-02
Pleškovec, 24. listopada 2012.

ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
održane u srijedu 24. listopada 2012. godine u 18:00 sati

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Marijan Rodinger
pozivom KLASA: 023-06/12-01/06, URBROJ: 2109/16-03-12-01 od 09. listopada 2012.
godine.
SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI:
Marijan Rodinger, predsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Dragutin Barlek, August
Čurin – zamjena za vijećnicu, Mario Dretar, Viktor Korunić, Vesna Krnjak, Damir
Novak, Stjepan Tomašić, Miroslav Turk, dipl.uč i Vjeran Vrbanec, dipl.iur.
SJEDNICI NISU NAZOČILI VIJEĆNICI: Petra Nedejko, dipl.ing.agr., potpredsjednicastavljen mandat u mirovanje, Zoran Šarić dipl.ing.geod., - ispričao se i Dragica Vugrinec,
ing.građ. – ispričala se.
SJEDNICI SU TAKOĐER NAZOČILI:
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik, Karolina Karničnik, administrativni tajnik
JUO Općine Sveti Juraj na Bregu i predstavnik medija.
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger pozdravio je sve prisutne, započeo voditi
sjednicu, te predložio dnevni red iz saziva.
Dnevni red je dati na glasovanje i jednoglasno je prihvaćen.
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DNEVNI

RED

01. Utvrđivanje kvoruma,
02. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…),
03. Usvajanje zapisnika s 22. i 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na
Bregu,
04. Zamjena vijećnika Općinskog vijeća,
- predlagatelj je Mandatno povjerenstvo
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Dragutin Barlek,
predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje,
05. Razmatranje mogućnosti korištenja Doma kulture „Jurice Muraia“ za udruge,
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu,
06. Izvještaj o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja
2012. godine,
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu,
07. Prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj
na Bregu za 2012. godinu,
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu,
08. Prijedlog Odluke o izradi I izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Sveti Juraj na Bregu,
- predlagatelj je Povjerenstvo za prostorni plan i zaštitu okoliša
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Marijan Rodinger,
predsjednik Povjerenstva za prostorni plan i zaštitu okoliša i
09. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Sveti Juraj na
Bregu,
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu.
O točkama 04., 05., 06., 07., 08. i 09. dnevnog reda i svim materijalima pripremljenim za
sjednicu prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik načelnika i povjerenstva.
TOČKA 1.
UTVRĐIVANJE KVORUMA
Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća - konstatirao je da je na sjednici nazočno
10 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost donesenih odluka.
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TOČKA 2.
AKTUALNI SAT
(pitanja, primjedbe, prijedlozi…)
Mario Dretar, vijećnik – u kojoj je fazi kreditno zaduživanje Općine Sveti Juraj na Bregu?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prije tjedan dana je na dnevnom redu Vlade RH
bila točka za odobrenje kreditnog zaduživanja Općine Sveti Juraj na Bregu, što je i Vlada RH
odobrila i sutra će se potpisati Ugovor o kreditnom zaduženju sa Hypo-Alpe-Adria bankom,
tako da bi se početkom idućeg tjedna sredstva već mogla koristiti.
Vesna Krnjak, vijećnica – pitanje koje se ponavlja sa sjednice od početka ove godine. Kada
će se postaviti javna rasvjeta kod autobusne stanice u Okruglom Vrhu, gdje djeca čekaju
autobus, s obzirom da se već nekoliko puta dao zahtjev, ali dao danas nisu lampe postavljene?
Stoga se moli da se to napravi, jer se joj je obratilo više mještana. Postoje tri lampe, a četvrta
fali kod kućnog broja 103.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – pred prije par dana bio je sastanak sa
predsjednicima MO koji su dobili tabele za popunjavanje, odnosno moraju predati Planove za
2013. godinu, između ostalog i javna rasvjeta, te će se lampe pribaviti i postaviti prema planu.
Miroslav Turk, vijećnik – nadovezao se na prvo pitanje u kojoj je fazi dogradnja škole i
izgradnja športske dvorane u Pleškovcu, odnosno da li se sa nekim radovima kasni i da li će se
radovi završiti do 15. prosinca 2012. godine kao što je planirano.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – danas je bila ovdje šefica gradilišta gđa Renata
Fajdetić i s njom se pokušavalo ogovoriti na neka pitanja koja su vezana uz likvidnost tvrtke
Fenix i plaćanje računa, nabave materijala i usluga. Uglavnom se naziru sredstva koja će im
ovih dana stići te će se problemi riješiti i nastaviti s radovima. S kreditnim zaduženjem, Općina
Sveti Juraj na Bregu će dati garanciju plaćanja podizvoditeljima i potpisati Ugovore o
ustupanju potraživanja- cesija. Radi se o fasadi za koju se treba uplatiti avans, zatim pod u
športskoj dvorani za koji smo ovih dana dobili uzorak, odnosno tri ponude u vrijednosti cca.
500.000,00 kuna plus PDV, fasada je cca. 800.000,00 kuna plus PDV, vanjski radovi od tvrtke
Tegra koji su nadpolovično izvršeni i to u vrijednosti od cca. 300.000,00 kuna. Ima dosta toga
još oko dogradnje škole u učionicama. Fali keramika, fali parket, ali je obećano da to dolazi
slijedeći tjedan. Veći radovi su soboslikarski radovi i knauferski. Što se tiče 15. prosinca to je
upitno je, ako se sve posloži, planirani radovi bi se i mogli izvršiti.
Milan Zanjko, poptpredsjednik vijeća – što se tiče javne rasvjete, smatra da je veći problem
javne rasvjete u Križopotju nego u Okruglom Vrhu gdje nema ni jednog rasvjetnog tijela, a
koliko mu je poznato da je zahtjev dati još prije dvije godine.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – treba prethodne i nove planove ažurirati pa će se
prema tome postaviti potrebna rasvjetna tijela na području općine.
Damir Novak, vijećnik – bio je natječaj za izvođača kanalizacijske mreže Mali Mihaljevec te
ga zanimalo do kud je taj postupak stigao.
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – imamo dva smjera kanalizacije. Jedan je
Aglomeracija Čakovec od Brezja do Mohokosa, a drugi dio je za koji su već dobivene dozvole
i to je Mali Mihaljevec - Zasadbreg. Znači raspisan je natječaj i završen je natječaj za izvođača,
posao je dobila tvrtka Vodogradnja iz Varaždina. Vrijednost projekta je oko pet milijuna kuna i
u ovoj godini bi trebali utrošiti 10% od ukupne vrijednosti projekta za pripremne radove. Rok
za završetak radova je osam mjeseci od početka radova. Zasadbreg, u što zapravo spadaju
Slemenice i Žiškovec koja naselja ne spadaju u Općinu Sveti Juraj na Bregu. Knezovec i Mali
Mihaljevec već su radovi započeli. Za Zasadbreg se prvo treba raspisati natječaj, odnosno
trebalo bi biti gotovo do kraja 2013. godine.
Vjeran Vrbanec, vijećnik – koga se može prozvati da je Općina Sveti Juraj na Bregu ispala iz
Aglomeracije i drugo koje projekte ima općina u fazi gotovih za koje bismo mogli povući
sredstva od EU s obzirom da Hrvatska bude punopravna članica EU od 1. srpnja 2013. godine.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – općina nije ispala iz Aglomeracije. Kod ovog
sustava kanalizacije postoje građevinske dozvole, ali tu nije još uvijek riješena služnost
postavljanja kanalizacijske cijevi, da bi se služnost mogla riješiti treba urediti vlasništvo.
Najvećim dijelom kanalizacija ide po cestama za koje smo dobili spisak i član smo radnog
tijela u Međimurskim vodama koje rješava pitanje vlasništva. Dobili smo popis svih
katastarskih čestica kroz koje će prolaziti kanalizacija.
Postoji mogućnost da se katastarska čestica pretvori u gruntovnu i da dobijemo vlasništvo.
Nerazvrstanih cesta tu ima oko 40-tak, što će se prvo rješavati. Sama cijena priključka na
kanalizaciju za mještane bi bila cca pet tisuća kuna. Popust se može dobiti ako bi bilo plaćanje
odmah. ili na rate do 24 mjeseca bez popusta ( tako je bilo u susjednoj općini). Zakonska je
obveza da se svi moraju priključiti na kanalizacijsku mrežu. Znači kanalizacija je jedan od
najvećih projekata, a što se tiče drugih projekata na EIB-u smo imali dva projekta i to
dogradnju vrtića u Brezju i Lopatincu. Dobili smo od Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova EU 435.000,00 kuna za proširenje dječjeg vrtića u Brezju, dok EIB III nije još
raspisan. Projekti energetske učinkovitosti gdje su prijavljeni projekti za obnovu fasada i
projekti za obnovu domova kulture koji se ista tako prijavljuju. Prema Ministarstvu turizma
smo imali dva projekta i to QR kodovi i Hot spot mreža i smeđa signalizacija sa oglasnim
pločama koje bi se postavile po svim naseljima. Kad uđemo u EU, da bismo mogli prijaviti bilo
koji projekt imovinsko – pravno mora sve biti čisto i treba imati Projekt ukupnog razvoja za
koji je raspisan pozivni natječaj za izradu novog. PUR bi morao biti napravljen do kraja ove
godine u kojem je potrebno definirati egzaktno što nam je bitno da se u slijedećih pet odnosno
sedam godina želi napraviti. Prije dva dana je osnovan LAG koji isto tako mora napraviti
projekt razvoja.
Stjepan Tomašić, vijećnik – zanimalo ga je da li su se prikupile kakve ponude za oglasne
ploče po naseljima koje bi izgledale kako treba odnosno da se stvarno na njih može staviti
potrebno.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – to je uključeno u projekt smeđe signalizacije.
Primjeri se mogu vidjeti u susjednoj Općini Šenkovec. Ploče su u obliku nekog trokuta,
djelomično je od inoxa a djelomično od pleksiglasa, što dobro izgleda. Ako prođe taj projekt
biti će lakše, a ako ne morati ćemo sami to napraviti.
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Marijan Rodinger, predsjednik vijeća – da li će se pokrenuti postupak protiv osoba koje su
odgovorne za nanesenu štetu općini uključivši tu neisplaćivanje bolovanja Vidu Marčec, slučaj
tajnice Vere Grabar i dr.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – mogu se prozvati, ali se ne može očekivati da će
se tu nešto financijski moći riješiti. Ima tu niz stvari koje se nisu upisale kao neriješene kod
preuzimanja općine na početku ovog mandata, a vuku se od prije.
TOČKA 3.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. I 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Po istima nije bilo nikakvih prijedloga, ni primjedbi, te je donijeta
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“, prihvaćen je zapisnik sa 22. i 23. sjednice Općinskog
vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
TOČKA 4.
ZAMJENA VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
-

predlagatelj je Mandatno povjerenstvo
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Dragutin Barlek,
predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje,

Dragutin Barlek, vijećnik – 22. listopada 2012. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti
Juraj na Bregu zaprimio je zahtjev za stavljanje vijećničkog mandata u mirovanje od
potpredsjednice Petre Oletić, r. Nedeljko zbog osobnih razloga.
Na temelju nadležnog tijela Općinskog odbora HNS-a Općine Sveti Juraj na Bregu za zamjenu
se predlaže August Čurin iz Pleškovca 100 koji je bio na izbornoj listi. Na temelju članka 43.
Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu i članka 16. Poslovnika Općine Sveti Juraj na Bregu,
Mandatno povjerenstvo daje prijedlog za zamjenu vijećnika.
Nakon razmatranja prijedloga, donijeti je
ZAKLJUČAK: Jednoglasno s 10 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog zamjene vijećnika
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
Nakon donesenog zaključka predloženi vijećnik August Čurin položio je prisegu, koja je
sastavni dio ovog zapisnika.
TOČKA 5.
RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA DOMA KULTURE
„JURICE MURAIA“ ZA UDRUGE
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – predstaviti će se udruga „Međimurske roke“
nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija u koju se građani slobodno i dobrovoljno
udružuju zbog ostvarivanja zajedničkih interesa – očuvanja tradicijske baštine Međimurja.
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Osnovana je 16. studenog 2004. godine. Predstavnici udruge su prisutni ovoj sjednici, koji će
prezentacijom prikazati što žele napraviti u dvorištu Doma kulture „Jurice Muraia“ i u samom
domu.
Mirjana Biber, predsjednica udruge – je predstavila svoju udrugu i pripremila elaborat ( koji
je sastavni dio ovog zapisnika), a vijećnici su ga dobili zajedno sa sazivom za sjednicu. U
elaboratu je detaljno opisala rad i djelovanje svoje udruge. Udruga predstavlja vrlo aktivan rad,
što se vidi kroz njene aktivnosti i prisutnost na puno manifestacija unutar općine, u gradovima
RH i međunarodna suradnja s Mađarskom. U svom dosadašnjem radu udruga je dobitnik
mnogih nagrada i priznanja. Udruga bi željela obogatiti centar općine sa etno centrom i etno
dvorištem koji je i prezentirala projekcijom na platnu.
Nakon prezentacije i rasprave

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće podržava inicijativu Udruge „Međimurske roke“ koja je
prezentirana na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na
Bregu, ali će se o istome još raspravljati.
TOČKA 6.
IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2012. GODINE
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – je opširno po mjesecima izvijestio nazočne o
radu u razdoblju od 01. siječnja 2012. godine do 30. lipnja 2012. godine, a ujedno je pripremio
Izvještaj u pisanom obliku koji je bio dostavljen vijećnicima zajedno s materijalima za
sjednicu, tako da su ga mogli detaljnije proučiti, odnosno vidjeti što se radilo proteklih mjeseci.
Izvještaj sadrži i financijski dio važnijih ulaganja i nabavke potrebitog. Vrlo je jasno kroz opis
prikazano stanje i cjelokupno poslovanje. Izvještaj o radu Općinskog načelnika je prilog ovog
zapisnika.
Po istome nije bilo nikakvih primjedbi, te je donijeta
ZAKLJUČAK: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je Izvještaj o radu općinskog
načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.
TOČKA 7.
PRIHVAČANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU
- predlagatelj je Općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu stavke je redom pojašnjavao i obrazlagao,
zaustavljajući se na pojedinim stavkama.
Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 4.157.801,33 kuna ili 33,46 %. Rashodi poslovanja
su ostvareni u iznosu od 1.935.492,28 kuna ili 44,68 % u odnosu na plan. Veće punjenje
proračuna očekuje se u drugom polugodištu, kada će se vršiti naplata komunalne naknade,
odnosno slati ovrhe. Sve u svemu prihodi rashodi su u nekakvim okvirima planiranog.
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Izvršenje Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu do 30. lipnja 2011. godine daje se Općinskom
vijeću na razmatranje.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
12.426.700,00 kuna
4.157.801,33 kuna
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
250.000,00 kuna
38.380,98 kuna
______________________________________________________________________
3 Rashodi poslovanja
4.331.700,00 kuna
1.935.492,28 kuna
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
11.645.000,00 kuna
3.859.281,08 kuna
____________________________________________________________________________
Razlika – višak/manjak ((6+7)-(3+4))
-3.300.000,00 kuna
-1.598.591,05 kuna
B. RAČUN FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine
3.500.000,00 kuna
0,00 kuna
______________________________________________________________________
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.000,00 kuna
0,00 kuna
___________________________________________________________________________
Neto financiranje (8-5)
3.300.000,00 kuna
0,00 kuna
Ukupno prihodi i primici
16.176.700,00 kuna
4.196.182,31 kuna
Manjak prihoda iz prethodnih godina
0,00 kuna
217.911,19 kuna
____________________________________________________________________________
Sveukupno prihodi i primici
16.176.700,00 kuna
3.978.271,12 kuna
Ukupno rashodi i izdaci
16.176.700,00 kuna
5.794.773,36 kuna
___________________________________________________________________________
Višak/Manjak + Neto financiranje
0,00 kuna
- 1.816.502,24 kuna
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godine, te će isti objaviti u
„Službenom glasniku Međimurske Županije“.
TOČKA 8.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
- predlagatelj je Povjerenstvo za prostorni plan i zaštitu okoliša
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Marijan Rodinger,
predsjednik Povjerenstva za prostorni plan i zaštitu okoliša i
Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća – na sjednici Povjerenstva za prostorni
plan i zaštitu okoliša raspravljalo se o Prijedlogu pokretanja Odluke o izmjeni i dopuni
Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu. Povjerenstvo predlaže općinskom vijeću da
prihvati ovaj prijedlog i pokrene postupak. Razlozi za to su slijedeći:
- usklađenje građevinskog područja naselja Okrugli Vrh i ostalih naselja
- usklađenje plana na području poduzeća Piramida d.o.o. u Lopatincu
- ograničenje na veličinu gospodarske zgrade do oko 400 m2 unutar građevin. zone
- infrastruktura – kanalizacija
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-

solarne elektrane
antenski stupovi – van građevinskog zemljišta
promjena propisa
i drugi prijedlozi mještana.

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – s obzirom na prijedlog Povjerenstva za prostorni
plan i zaštitu okoliša ima dovoljno razloga da se prijedlog prihvati, jer se određeni pritisak radi
od Ministarstva graditeljstva zbog tvrtke Piramida. Ako nećemo ići u izmjene i dopune
Prostornog plana tada će nas prisiliti da to učinimo zbog tvrtke Piramide iz Lopatinca što bismo
morali posebno platiti i onda ponovo plaćati za izmjene i dopune. Postupak bi započeo
donošenjem Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sveti Juraj na Bregu,
te stoga predlaže da se isti prihvati.
Vjeran Vrbanec, vijećnik – tko bi izrađivao I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine
Sveti Juraj na Bregu? Prijedlog je da se taj Prostorni Plan dobi u DGV formatu koji se kasnije
može koristiti, a ne da se smo dobi u PDF-u koji se ne može koristi svrsishodno.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – vjerojatno će izrađivati Urbia, ali moramo
raspisati natječaj i vidjeti tko će se prijaviti.
Po istome nije bilo nikakvih primjedbi, te je donijeta
ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o I. Izmjeni i
dopuni Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu, te će isti
objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“.
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TOČKA 9.
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
predlagatelj je Općinski načelnik
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – potrebno je osnovati postrojbu civilne zaštite
opće namjene Općine Sveti Juraj na Bregu veličine jednog Tima koji broji ukupno 29
pripadnika. Tim ima zapovjedništvo tima kojeg čine zapovjednik, zamjenik zapovjednika i po
tri ekipe koje broje po četiri pripadnika. Postrojba civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu bi
se osnovala za potporu u provođenju akcije zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa i velikih
nesreća. Opremanje i osposobljavanje postrojbe civilne zaštite provodi Općina na prijedlog
Stožera zaštite i spašavanja i na temelju Smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja.
Održavanje i skladištenje opreme i sredstva postrojbe civilne zaštite vrši Općina. Predlaže da se
prijedlog prihvati.
Po istome nije bilo nikakvih primjedbi, te je donijeta
ODLUKA: Jednoglasno s 11 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o osnivanju
postrojbe civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu, te će isti objaviti u
„Službenom glasniku Međimurske Županije“.
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