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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/14-01/04 

URBROJ: 2109/16-03-14-02 

Pleškovec, 30. rujna 2014. 

 

 

 

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u utorak  30. rujna 2014. godine u 18:00 sati 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Marijan Rodinger 

pozivom  KLASA: 023-06/14-01/04, URBROJ: 2109/16-03-14-01 od 23. rujna 2014. godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILII SLIJEDEĆI VIJEĆNICI: 

Marijan Rodinger, predsjednik, Anđelko Kovačić, potpredsjednik, Milan Zanjko, 

potpredsjednik, Božidar Balog, Danica Begović, Antun Guterman, Vesna Krnjak, 

Dragutin Ladić, Željko Medved, Stjepan Perko, Stjepan Tomašić, Miroslav Turk, dipl.uč.  

 

SJEDNICI NISU NAZOĆILI: Miroslav Lisjak, bacc.admin.publ. – ispričao se i Dragica 

Vugrinec, ing.građ. – ispričala se. 

 

SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI: 

Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., općinski načelnik, Damir Novak, zamjenik 

načelnika, Dragutin Barlek, vijećnik Županijske skupštine Međimurske županije, 

Karolina Karničnik, administrativni tajnik, Danijela Turk, referent i Stjepan Mesarić, 

predstavnik javnih medija. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger pozdravio je sve prisutne i započeo voditi 

sjednicu te predložio dnevni red iz saziva. 

 

D N E V N I    R E D 

01. Utvrđivanje kvoruma 

 

02.  Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

 

03. Usvajanje zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na    

Bregu 

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

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

04. Zamjena vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je Mandatno povjerenstvo 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je, predsjednik 

Mandatnog povjerenstva 

 

05. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2014. godinu i Obrazloženja uz polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

06. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti obavljanja prijevoza pokojnika 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 

 

07. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

08. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za 

razvoj 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

09. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Pleškovcu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

10. Prijedlog Odluke o potpisivanju ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav   

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

11. Prijedlog Odluke o potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav      

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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12. Prijedlog godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na   

području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu 

- predlagatelj je zamjenik općinskog načelnika 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 

zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

13. Prijedlog Odluke o potvrđivanju stanja Plana zaštite od požara i tehnološke 

eksplozije za Općinu Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je zamjenik općinskog načelnika 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 

zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

O točkama 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12. i 13. dnevnog reda i svim materijalima 

pripremljenim za sjednicu prethodnu raspravu proveli su načelnik i zamjenik načelnika. 

 

TOČKA 1. 

UTVRĐIVANJE KVORUMA  

 

Marijan Rodinger, 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 

 

Božidar Balog, vijećnik -  uputio je čestitku Načelniku Anđelku Nagrajsaloviću kao vijećnik i 

u ime općinske organizacije HDZ-a o konačnom završetku dogradnje škole i izgradnje sportske 

dvorane u Pleškovcu. Uloženo je puno truda i snage da se konačno završi ta dogradnja odnosno 

izgradnja. Smatra da je bilo puno odricanja svojeg slobodnog vremena i uloženo mnogo napora 

koji je bio potreban da bi se napokon sve završilo. Od srca su bile upućene čestitke te se samim 

time olakšalo djeci a i učiteljima za lakši rad i daljnje obrazovanje naše djece. Jedino mu je žao 

da se novim prostorima ne može zadovoljiti jednosmjenska nastava, ali i to je mnogo. 

U naseljima ima poginulih branitelja po kojima bih se mogle formirati ulice, i to branitelji iz 

Zasadbrega, Vučetinca, Lopatinca odnosno bilo iz kojeg drugog mjesta i smatra da to nije 

veliki trošak. Predložio je da predsjednici MO-a naprave prijedloge i ako postoji mogućnost da 

se to napravi.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – zahvalio se na čestitci te mu je bilo drago da je u 

projektu išlo sve u jednom smjeru. Od sedam projekata koji su bili započeti samo je završen 

jedan projekt i to Općine Sveti Juraj na Bregu. Što je stvarno za pohvaliti i sretni smo što smo 

ga uspjeli završiti. Što se tiče jednosmjenske nastave načelno bi se i dala riješiti ako bi školski 

odbor i vijeće malo porazgovaralo i pokušalo pronaći rješenje što u ovoj školskoj godini nije 

moguće jer je šk./god. već počela. Imenovanje ulica, to je tema kad se odluči da će se to 

napraviti bude se napravilo, jer je svakako potrebno to napraviti. Za to je potrebno dobiti 

odobrenje te tehnički sve skupa izvesti. Što je najveći problem to je promjena osobnih 

dokumenata. Staviti će se u proceduru te će se vidjeti kako bude dogovoreno. 

Anđelko Kovačić, vijećnik – je napomenuo da se to već pokušavalo prije napraviti i da se je 

održao sastanak na tu temu i nitko nije pristao da se to napravi te da se ulice zovu po njihovoj 

djeci, braći ili nekom drugom branitelju ali da ostanu nazivi kako su pojedine ulice mještani 

sami nazvali. Svojevremeno postoje i zapisnici MO-a a da li se mišljenje promijenilo ne zna. 

 

Željko Medved, vijećnik – Međimurska županija je raspisala natječaj za povećanje energetske 

učinkovitosti zgrada a ima i saznanja da ide i općina po modelu od Općine Nedelišća. Da li je 
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tome tako? Pošto nije bio na prethodnoj sjednici već prije je postavio pitanje vezano uz 

povjerenstva. Prije dva tjedna načelnik je bio u Frkanovcu i vidio je stanje. Nakon toga se 

dogodila mala nesreća na onoj grabi pa je pozvao Horvata Maria. Postavio je pitanje koja je 

svrha povjerenstava? Smatra da bi se tima trebalo baviti povjerenstvo i dati izvještaj načelniku. 

Isto tako je Povjerenstvo za turizam htjelo napraviti nekakvu strategiju a sad je već 10 mjesec a 

nije dosad dobio poziv. Pitao je predsjednika povjerenstva ali je dobio odgovor da napušta 

vijeće i sve ostale aktivnosti koje su vezane uz povjerenstvo za turizam. Isto tako i 

Povjerenstvo za društvene djelatnosti, puno se toga događa a nije bio pozvani na sastanke te si 

postavlja pitanje na koji način povjerenstva funkcioniraju. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – energetska učinkovitost za obiteljske kuće, 

natječaj se je pripremao. Natječaj je bio otvoren do  kraja godine odnosno do ispunjenja kvota. 

Za ovu godinu je dobilo pet ili šest općina Međimurske županije. Međimurska županija je 

dobila na raspolaganje oko milijun kuna što se može raspodijeliti na cca 15 do 16 objekata, 

odnosno do 100 objekata za sve općine. Projekt vrijedi sve do 2020. godine, tako da će se 

slijedeće godine opet moći prijavljivati. 

Povjerenstvo za turizam predsjednik Miroslav Lisjak je najavio povlačenje iz vijeća tako da će 

se morati imenovati novi. Povjerenstvo za društvene djelatnosti što je tome najbliže to je LAG 

pa se Udruge i tko želi mogu uključiti u rad. Krajem godine otvara se mjera 7 vezana uz 

društvene djelatnosti gdje će se moći uključivati razni projekti domova, igrališta i projekata koji 

će biti vezani uz tu mjeru. 

 

Danica Begović, vijećnica – da li ima naznaka za kupnju zemljišta za autobusno stajalište u 

Pleškovcu kod tzv. „Rudničke zadruge“ gdje djeca čekaju autobus kad idu u školu. Opet je 

prošla jedna godina i nije stavljeno u proceduru. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – dogovor je bi da se kupi to zemljište.  

Napravljena je procjena i to je trideset tisuća kuna što bi se svakako stavilo na vijeće da nema 

problema oko klizišta na groblju. Pokušalo se bude. Prijedlog je bio da gospodin koji radi 

garažna vrata da bi on napravio nadstrešnicu uz uvjet da stavi svoju reklamu gore. Pokušati će 

se dogovoriti da se nadstrešnica postavi a da se naknadno kupi zemljište. Nije se odustalo od 

toga. Tako da bi se nadstrešnica u roku mjesec dana i postavila. 

 

Vesna Krnjak, vijećnica – problemi su oko odvoza glomaznog otpada, odnosno zašto se 

glomazni otpad odvozi samo u Pleškovcu, Brezju i Zasadbregu. Okrugli Vrh je udaljen od 

Brezja i Pleškovca 5 km. Mještani se žale jer nemaju način da otpad dopreme na navedena 

mjesta a isto tako plaćaju za odvoz komunalnog otpada. Da li je moguće da se slijedeći put kupi 

glomazni otpad i u Okruglom Vrhu? Jedan branitelj zainteresiran je za kupnju stana gdje je bila 

prije pošta i kome on sada pripada?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – nema mogućnosti da se i tamo kupi glomazni 

otpad iz razloga jer po kontejneru ide cca osamsto objekata i ako mi imamo u čitavoj općini 

oko dvije tisuće jedva smo dobili tri kontejnera. Prostor gdje je bila prije pošta je vlasništvo 

Općine Sveti Juraj na Bregu i on ide ili u najam ili u prodaju i on je veličine od 40 do 50 m
2
.  

 

Stjepan Tomašić, vijećnik – zahvalio se za postavljanje ogledala kojeg je tražio i mještani su 

zadovoljni. Budući da se nalazi na poziciji gdje su oborinske vode koje kod naleta jake kiše 

ulaze u njegovo dvorište, da li se može povisiti pješačka staza ili nešto drugo. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – jedan dio je već zacjevljen i napravljeni su 

slivnici ali treba vidjeti da li se može voda nekamo pustiti i trebalo bi napraviti nekakvu 

rešetku. Pogledati će se i vidjeti što bi se moglo učiniti. Prije kanalizacije se ne može ići u 

nekakve velike zahvate a i zbog toga što je cesta od Hrvatskih cesta i dirati bez njihovog 

odobrenja.   
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Anđelko Kovačić, vijećnik – u Zasadbregu u tzv. ulici „Markovčina“ je poligon za paintball i 

vlasnik je dio zemljišta kupio i oko tjedan dana kamioni navoze zemlju, šljunak tako da je na 

cesti oko 10 do 15 cm blata. Asfalt je potpuno uništen odnosno bude uništen nakon ove zime. 

Tražio je da se nešto učini da li da se zaustavi ili bilo što dogovori. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – firma je registrirana u Zasadbregu i neki ljudi su 

kod njega zaposleni tako da se treba s njim dogovoriti da jedna i druga strana bude zadovoljna 

ali se ipak treba nekakvog reda držati. Neka se svakog dana počisti. 

 

Stjepan Perko, vijećnik – s obzirom da ove godine nismo dobili radnike na javnim radovima a 

problem je dječje igralište u Lopatincu gdje je praktički samo jedna njihaljka u funkciji a ostale 

su u kvaru. Trebalo bi nekoga angažirati da se to popravi i da se djeca mogu igrati a da nisu u 

opasnosti. Predsjednici MO-a su se ove godine sastali samo jednom te bi bilo dobro da se 

sastaju više puta kroz godinu kako se ne bi moralo o nekim stvarima raspravljati na Općinskom 

vijeću.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – najgore je kad se nešto obečaje na temelju tuđeg 

obećanja kao što je to bilo na temelju HZZZ-a. Definitivno da se igrala moraju popraviti tako 

da će se angažirati netko da se to napravi. Razlog što se nisu češće sastajali je taj da su sva 

sredstva bila usmjerena na dogradnju škole i izgradnju dvorane te bi se uzalud nešto obečavalo 

a nije bilo sredstava na raspolaganju. 

 

Milan Zanjko, vijećnik – da li se nešto zna oko rekonstrukcije električne mreže na Križopotju 

prema Okruglom Vrhu. Poznato mu je da je Elektra bila vani ali se ništa ne događa. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – imaju u planu napraviti ove godine i neke su 

pripremne radove napravili ali će se kod njih provjeriti zašto još uvijek nisu počeli. 

 

Dragutin Ladić, vijećnik – zanimalo ga je da li je državno zemljište u Dragoslavcu dano u 

najam ili još uvijek ne? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Agencija za upravljanje poljoprivrednim 

zemljištem mora nam dati odobrenje za raspisivanje natječaja koji će biti objavljen u javnim 

glasilima i na našim web stranicama. Ako se ide na neke trajne nasade onda će razdoblje najma 

biti veće. 

 

         TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Po istome nije bilo nikakvih prijedloga, ni primjedbi te je donijeta 
 

ODLUKA: Sa 12 glasova „za“, prihvaćen je zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

                   Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

TOČKA 4. 

ZAMJENA VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Miroslav Turk, predsjednik mandatnog povjerenstva, vijećnik – 30. lipnja 2014. godine 

vijećnik općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu podnio je zahtjev za mirovanje svog 

mandata i stavlja ga na raspolaganje zbog osobnih razloga. Općinska organizacija HDZ-a Sveti 

Juraj na Bregu je 2. srpnja 2014. godine podnijela prijedlog kandidata za zamjenu vijećnika 

Radovana Kutnjaka OIB 14098098128  iz Zasadbrega 246, koji je bio na listi kandidata i 
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stečeni su svi uvjeti da se izvrši zamjena vijećnika. Zamolio je gospodina Radovana Kutnjaka 

da pročita svoju Prisegu koja je sastavni dio ovog zapisnika. Što je i on izvršio. 

 

Nakon prisege postaje vijećnik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu   

 

RADOVAN KUTNJAK. 
 

ODLUKA: Sa 12 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 5. 

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU I  

OBRAZLOŽENJA UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2014. GODINU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. 

godinu planiran je u iznosu od 11.403.500,00 kuna. Prihodi Proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu u razdoblju od 01.01. do 30.06.2014. godine ostvareni  su u iznosu od 3.867.601,29 

kuna. Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Proračuna  u  izvještajnom  razdoblju iznosili su 

4.053.432,15 kuna. Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i  primitaka i izvršenih rashoda i 

izdataka daje višak prihoda. 

                         Ostvareni prihodi i primici                           3.867.601,29 kn 

                         Izvršeni rashodi i izdaci                               4.053.432,15 kn 

                          --------------------------------------------------------------------------------- 

                         Višak prihoda                                                  185.830,86 kn 

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2013. godine iznosilo je 968.073,00 

kuna, a na dan 31.12.2013. godine 812.393,21 kuna. 

Općina Sveti Juraj na Bregu uzela je zajam u iznosu od 3.000.000,00 kuna od kojih je 

2.000.000,00 kuna isplaćeno u 2012. godini, a preostalih 1.000.000,00 kuna u 2013. godini. 

Otplata glavnice izvršena je u iznosu od 361.401,10 kuna. 

Općina Sveti Juraj na Bregu nije davala zajmove u 2014. godini. 

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2014. godine iznose 1.082,642 kuna, a odnose se 

na: 

 

OPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZNOS U KN 

Potraživanje za porez 432.539,00 

Potraživanje  za dane koncesije 15.056,00                                           

Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine                    129.370,00 

Potraživanje za komunalni doprinos                                    70.678,00  

Potraživanje za komunalnu naknadu fizičke osobe                261.246,00  

Potraživanje za komunalnu naknadu pravne osobe                110.347,00 

Potraživanje za grobnu naknadu 63.406,00 

UKUPNO 1.082.642,00 

 

Stanje nepodmirenih nedospjelih  obveza na dan 30. lipnja 2014. godine iznosi 4.212.51,00 

kuna, a odnosi se na: 

 

OPIS NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH OBVEZA IZNOS U KN 

Primljeni zajam za  dogradnju osnovne škole                            2.638.599,00  
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Obveze prema dobavljačima                                                          1.573.912,00  

UKUPNO 4.212.511,00 

 

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01. siječnja 

do 30. lipnja 2014. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i  nositeljima 

sredstava po osobnim i posebnim namjenama. 

Stjepan Perko, vijećnik – prihodovna strana je nekih 20%, 30% do 40% a rashodovna strana 

je nekih 50% te smatra da bi trebalo izjednačiti i prihodovnu i rashodovnu stranu da bi bilo 

nekako izbalansirano. Stavka za Prostorni plan dosad je plaćeno 53.000,00 kn a isti nije gotov. 

Potrebna je još jedna rasprava i da se to što prije završi. Ima tu još niz stvari koje bi trebalo 

pojasniti ali će se to na drugim sastancima. 

 

Nakon razmatranja i rasprave, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je prijedlog Polugodišnjeg 

                   izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2014. godinu 

                   i Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti   
                   Juraj na Bregu za 2014. godinu, te će isti objaviti u „Službenom glasniku  

                   Međimurske Županije“. 
 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA 

OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI OBAVLJANJA PRIJEVOZA 

POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom Općina Sveti Juraj na Bregu kao 

davatelj koncesije daje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu ponuditelju (koncesionaru) „CVJEĆARSKO-TRGOVAČKI OBRT 

„JASNA“, NENAD PERKO, PLEŠKOVEC BB” OIB: 42312865655. 

Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do 

mrtvačnice na mjesnom groblju  na području Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Ponuda odabranog ponuditelja (koncesionara) „CVJEĆARSKO-TRGOVAČKI OBRT „JASNA“, 

NENAD PERKO, PLEŠKOVEC BB”  u predmetnom postupku davanja koncesije  za obavljanje na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu ocjenjena je kao valjana  i prihvatljiva ponuda sukladna 

Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijesti o namjeri davanja koncesije.  

Opseg i način obavljanja djelatnosti predmetne koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji sukladno 

provedenom postupku davanja koncesije, a sklopit će načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu  u roku od 

10 dana od dana dostave ove Odluke odabranom ponuditelju. 

Koncesija se daje na rok od 5 godina, koji rok počinje teći danom utvrđenim Ugovorom o koncesiji.  

Koncesionar je dužan na poslovni račun Općine Sveti Juraj na Bregu  uplaćivati ponuđenu godišnju 

naknadu za koncesiju  u iznosu  od 6.000,00 kuna  i to u ratama tromjesečno (kvartalno). 

 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o odabiru 

                    najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja  

                    prijevoza pokojnika na području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se ista 

                    objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O  

RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD  
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01. SIJEĆNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – je opširno po mjesecima izvijestio nazočne o 

svome radu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. 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. 

Željko Medved, vijećnik – da li je Škola nogometa Sveti Juraj na Bregu udruga i da li je 

općina osnivač? Prijenos vlasništva za rimokatoličku kapelicu, crkvi se daje i uvijek nešto traži 

i to je njihovo. Poznato mu je kako je bilo kod problema u Frkanovcu, da još dan danas objekt 

nije ucrtan.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Nogometna škola Sveti Juraj na Bregu je udruga 

i osnivači su nogometni klubovi s područja Općine Sveti Juraj na Bregu. Da bi se nešto moglo 

prenositi gdje je pet šest vlasnika i njih pet je dalo zemljište besplatno. Jednomu vlasniku 

zemljišta je bilo potrebno platiti u iznosu od tri tisuće kn. Općinu Sveti Juraj na Bregu neće 

puno koštati i sve će se prenijeti na župu jer će ona, odnosno Varaždinska biskupija biti 

investitor.  

Stjepan Perko, vijećnik -  Mehanizacija Čavničar  dovozi šljunak po svim naseljima i groblju 

a oni ga nisu dobili a to je bilo u veljači i u kolovozu te je predložio da se predsjednici MO-a 

obavijesti kad bude dovoz šljunka kako bi se znalo koliko je dovezeno šljunka, netko mu 

potpiše a predsjednici ne znaju kada i koliko je dovezao. Zanimalo ga je u čemu je stvar jer je 

plaća  načelnika u jednom mjesecu prikazana u iznosu od 6.500,00 a u drugom mjesecu 

7.570,00 kuna. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – radi se u tome da mu je u prethodnim mjesecima 

bilo ustezanje na plaću po tisuću kuna za Povjerenstvo o sukobu interesa. Nema promjene 

načelnikove plaće. 

Željko Medved, vijećnik – ako je sufinanciranje usluge dječjeg vrtića od strane općine i ako je 

dijete bolesno da li je onda i općini smanjena cijena kao i roditelju?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – smanjena je cijena samo za prehranu a smještaj 

se čuva za povratak djeteta u vrtić tako9 da se sufinanciranje ne smanjuje. 

 

Nakon razmatranja i rasprave, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je prijedlog Zaključka o 

                   prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na 

                   Bregu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, te će se isti 

                   objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

  

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKEO IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – budući da se krenulo u projekt aglomeracije i na 

neki način će se morati i  financirati i trenutno postoji odluka o naknadi za razvoj po kojoj se 

naplaćuje 0,50 kn za naknadu za razvoj za fizičke osobe i 1,00 kn pravne osobe. Prijedlog je da 

se uskladimo s ostalim općinama gdje je cijena 1,00 kn za fizičke osobe i 1,50 kn za pravne 

osobe.   

Ovom se Odlukom u Općini Sveti Juraj na Bregu i to u naseljima: Brezje, Dragoslavec, 

Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg  uvodi 
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obveza plaćanja naknade za razvoj u svrhu financiranja izgradnje i ravnomjernog razvoja 

sustava odvodnje u navedenim naseljima. 

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluga javne  vodoopskrbe u  naseljima 

Općine Sveti Juraj na Bregu: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, 

Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg. 

Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vode izražena u kunama. 

Naknada za razvoj iznosi: 

1. za domaćinstva, ustanove i udruge…………..1,00 kn/m³ isporučene vode 

2. za gospodarstvo (trgovačka društva, obrti)….1,50 kn/m³ isporučene vode 

Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost 

prilikom prikupljanja tih sredstava od obveznika plaćanja naknade. 

Naknada za razvoj koristit će se: 

- za sufinanciranje izgradnje i dovršenje izgradnje vodnih građevina sustava odvodnje u 

naseljima: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, 

Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg. 

- za plaćanje izrade projekata i stručnog nadzora, 

- za otplate kredita i financijskih obveza prema sklopljenim sporazumima s Međimurskim 

vodama d.o.o., za izgrađene vodne građevine. 

Odluka bi se počela primjenjivati od 1. siječnja 2015. godine. 

Željko medved, vijećnik – ova odluka ima ograničeno razdoblje na koji se donosi ili je 

neograničena. Ima naselja koja nisu obuhvaćena aglomeracijom kao što je tzv. ulica „Fadan“ u 

Zasadbregu koja spada u aglomeraciju Mursko Središće i da se ne bude opet i onda povećavala 

visina naknade za razvoj  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – odluka vrijedi tako dugo dok se ne napravi 

izmjena. Neće se naknadno povećavati radi toga. 

Stjepan Perko, vijećnik -  vrlo je razočaran na Međimurske vode o trasi kanalizacije gdje ide. 

U Lopatincu je projekt gotov i samo su jednu ulicu ostavili koju nisu obuhvatili. Na sastanku 

VMO-a su razgovarali da će uputiti dopis prema Međimurskim vodama da se uključi i ta ulica 

ako postoji mogućnost jer se kasnije više nikad neće obuhvati. Mještani nemaju kamo ispuštati 

fekalije. Nije previše zadovoljan s ovom odlukom i još jednom apelira prema načelniku da se ta 

ulica I.L.Ribara obuhvati i da se napravi jer je u pitanju 27 kuća a radi se u ulicama gdje su tri 

kuće. Voljan je otići s načelnikom u Međimurske vode da vide što se može napraviti. U pitanju 

je samo jedna pumpa a isto se tako moglo napraviti u M.Mihaljevcu i ne vidi zapreku da ne 

napravi i u Lopatincu. Jednostavno ne može razumjeti kako se može izdvojiti jedna ulica. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u M.Mihaljevcu je projekt Hrvatskih voda ne 

podliježe reviziji EU nego samo reviziji unutar države. Sveti Juraj je bio u potpunosti izbačen 

iz Aglomeracije kao neperspektivan jer smo preslabo naseljeni. Prosječna udaljenost između 

kuća ne smije biti više od trideset metara a u Brezju je trideset dva metra. Samim time 

prepumpna stanica koja je potrebna za Lopatinec je preskupa i tako ne žele ulicu I. L. Ribara 

ukjučiti u kanalizaciju. Može ih pitati ako slučajno ostanu nekakva sredstva te možda može 

nešto napraviti. 

Milan Zanjko, vijećnik – mještani iz ulice I.L.Ribara budu plaćali a ne budu imali mogućnost 

priključka na kanalizaciju, što s njima? 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – plaćali budu i budu dobili kanalizaciju kao 

izdvojeni sustav i onda će se spojiti na postojeću kanalizaciju. Namjera je da se pokrije cijelo 

područje Općine Sveti Juraj na Bregu. Naravno da to neće biti sada ali će se na tome raditi. 

 

Nakon razmatranja i rasprave, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o izmjeni i 

                    dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, te će se ista objaviti u  
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                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI NEKRETNINE U PLEŠKOVCU  
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – to je prva susjedna parcela do groblja i nju 

Općina Sveti Juraj na Bregu želi kupiti od Vidović Dragutina, OIB:40206881279, Pleškovec 

44, 40311 Lopatinec i sve suvlasničke dijelove na kat.čest.br. 5514, k.o. Lopatinec, površine 

2618 m
2
 identične sa kat.čest. 686/5 k.o. V. BREŽNI KOTAR, z.k.ul.br. 2186 površine 725 

čhv. 

Cijena nekretnine prema Elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnina izrađenog od 

ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Dragutina Matoteka 

dipl.ing. (Međimurje – investa d.o.o., Ruđera Boškovića 16, 40000 Čakovec) ukupno iznosi  

1.555,09 € u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju € kod HNB. Cijena nekretnine po 

m
2  

iznosi 0,593 €. Tako bi se dobilo prostor za eventualno proširenje groblja a i izgradnju 

reciklažnog dvorišta te bi se to i u prostornom planu moglo definirati da bude moguća izgradnja 

istog. 

 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o kupnji 

                    nekretnine u Pleškovcu, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku 

                    Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 10. 

PRIJEDLOG ODLUKE O POTPISIVANJU UGOVORA O  

PARTNERSTVU NA PROJEKTU „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA 

OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC“  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu 

utvrđuje da je svrha Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 

Čakovec“ poboljšati odvodnju i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području 

aglomeracije Čakovec. Aglomeracija Čakovec nalazi se na sjeveru Republike Hrvatske, a 

obuhvaća grad Čakovec s okolnim naseljima, te naselja Općina Nedelišće, Pribislavec, 

Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec.  

Sveukupno 31 naselje: 

GRAD ČAKOVEC – Čakovec, Ivanovec, Krištanovec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo Rok, 

Savska Ves, Slemenice, Žiškovec i Štefanec 

OPĆINA NEDELIŠĆE – Črečan, Dunjkovec, Gornji Hrašćan, Gornji Kuršanec, Macinec, 

Nedelišće, Pretetinec, Pušćine, Slakovec, Trnovec i Parag 

OPĆINA PRIBISLAVEC – Pribislavec 

OPĆINA STRAHONINEC – Strahoninec 

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU – Brezje, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Pleškovec 

(dio), Vučetinec (dio) i Zasadbreg (dio) 

OPĆINA ŠENKOVEC – Knezovec i Šenkovec. 

Utvrđuje se da mjere na polju odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uključuju 

proširenje i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje i rekonstrukciju postojećeg uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda, što bi rezultiralo svođenjem ispuštanja onečišćujućih tvari u 

vodotok Trnavu (sliv Dunava) na najmanju moguću mjeru. Ova mjera je vezana uz mjeru 2.2: 

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje 

kanalizacijske mreže. 
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Utvrđuje se da su glavni zahvati u sklopu projekta: 

- rekonstrukcija i modernizacija uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) do 

tercijarne razine pročišćavanja (zbog osjetljivosti recipijenta) sa izgradnjom objekata za obradu 

mulja sa poljima za ozemljavanje; 

- proširenja postojeće mreže odvodnje radi uključivanja dodatnih naselja (73,5 km mreže, 

32 crpne stanica, priključenje 8 419 novih korisnika); 

-  rekonstrukcija postojećeg mješovitog sustava odvodnje kako bi se postigao siguran i 

pouzdan rad u skladu s valjanim normama zaštite imovine i recipijenta, rekonstruira se 14,7 km 

odvodnje, rekonstrukcija 2 kišna preljeva sa retencijskim bazenima ukupne zapremine 1860 

m3, 5 crpnih stanica.  Zahvati se odnose na sliv za oko 44500 ES; 

  - sanacija dijela postojećeg mješovitog sustava radi smanjivanja postojećeg dotoka 

procjeđivane vode oko 5 km cjevovoda za oko 1500 ES; 

 - nabava opreme za održavanje sustava odvodnje; 

 -   nadzor radova. 

Utvrđuje se da je ukupni cilj projekta poboljšati kvalitetu okoliša i zaštititi zdravlje ljudi na 

području Čakovca poboljšanjem odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s propisima 

RH i direktivama EU, a specifični ciljevi projekta su:  

- Poboljšati prikupljanje i pročišćavanje otpadne vode u aglomeraciji Čakovca radi 

potpune sukladnosti s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 

do 2018. godine 

- Zaštititi resurse podzemne vode povećavanjem postotka prikupljene otpadne vode u 

području i smanjivanjem procjeđivanja putem sanacije odvodnje; 

- Zaštititi stanovništvo i okoliš od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih 

voda u otvorene vodotoke. 

- Smanjiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode u svrhu zaštite 

vodnih resursa 

Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu ovlašćuje Načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

da u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o partnerstvu na Projektu „Sustav odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“, imenuje stručnu osobu ispred Općine 

Sveti Juraj na Bregu zaduženu za provedbu  Projekta u svrhu ispunjenja obveza iz Ugovora o 

partnerstvu. 

Utvrđuje se da će imenovana osoba imati status pomoćnika voditelja Projekta i istoj će se 

upućivati svi zahtjevi,  prijedlozi, ugovorne i druge isprave od strane ostalih strana predmetnog 

Ugovora i trećih osoba te je ista dužna bez odgađanja reagirati  i osigurati svu potrebnu pomoć 

za učinkovitu provedbu Projekta. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Stjepan Perko, Miroslav Turk i Željko Medved, nakon 

razmatranja i rasprave, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o 

        potpisivanju ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i  

        pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ te će se ista objaviti u 

        „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOG ODLUKE O POTPISIVANJU UGOVORA O  

SUFINANCIRANJU PROJEKTA „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA 

OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC“  

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu 

utvrđuje da će se Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 
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Čakovec“ financirati sredstvima Europske unije – Kohezijskog fonda te proračuna Općina 

Nedelišće, Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Strahoninec i Pribislavec, Državnog proračuna 

Republike Hrvatske i sredstvima Hrvatskih voda. 

Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Vukovarska 78, Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada 

Vukovara 220, Grad Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, Općina Nedelišće, Maršala 

Tita 1, Nedelišće, Općina Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec, Općina Sveti Juraj na 

Bregu, Pleškovec 29, Lopatinec, Općina Strahoninec, Dravska ulica 11, Strahoninec, Općina 

Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec i Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 

10, Čakovec,  sklopit će Ugovor o sufinanciranju Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda aglomeracije Čakovec“. 

Utvrđuje se da ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do 341.672.835 kuna bez poreza 

na dodanu vrijednost, s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka 

nabave i dovršetka izgradnje Projekta. Projekt nije oslobođen poreza na dodanu vrijednost. 

Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 273.338.268 kuna će se sufinancirati 

dijelom iz Sredstava Europske unije u visini do najviše 199.392.711 kuna i iz Sredstava za 

sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini do 73.945.557 kuna bez PDV-a s tim da 

će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje 

Projekta. 

Sredstva za sufinanciranje Projekta osigurat će se su u sljedećim ukupnim iznosima bez poreza 

na dodanu vrijednost do najviše: 

 

RB Sufinancijeri Udjel sufinanciranja Iznos sufinanciranja u kn 

1. Ministarstvo  poljoprivrede 36,67 % 27.115.835,75 kn 

2. Hrvatske vode 36,67 % 27.115.835,75 kn 

3. Grad Čakovec 9,88 % 7.305.965,96 kn 

4. Općina Nedelišće 9,84 % 7.278.366,53 kn 

5. Općina Pribislavec 0,40 % 293.736,89 kn 

6. Općina Strahoninec 0,41 % 305.565,23 kn 

7. 
Općina Sveti Juraj na 

Bregu 
4,49 % 3.317.846,93 kn 

8. Općina Šenkovec 1,64 % 1.212.403,96 kn 

 Ukupno 100 % 73.945.557,00 

 

Utvrđuje se da je Indikativnom plan trošenja financijskih sredstava Projekta utvrđena dinamika 

i obveze Grada Čakovca i Općina Nedelišće, Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Strahoninec i 

Pribislavec, u svrhu osiguravanja sredstava u svom Proračunu za svaku godinu trajanja 

projekta, kako slijedi: 

 
Izvori 

financiranja 

( kn ) 

Godina 

2014 2015 2016 2017 
Ukupno 

operacija 

Kohezijski fond 797.570,84 111.460.525,45 85.539.473,02 1.595.141,69 199.392.711,00 

Državni proračun  108.463,34 15.157.752,18 11.632.693,54 216.926,69 27.115.835,75 

Hrvatske vode 108.463,34 15.157.752,18 11.632.693,54 216.926,69 27.115.835,75 

Grad Čakovec 29.223,86 4.084.034,97 3.134.259,40 58.447,73 7.305.965,96  

Općina Nedelišće 29.113,47 4.068.606,89 3.122.419,24 58.226,93 7.278.366,53  

Općina Pribislavec 1.174,95 164.198,92 126.013,13 2.349,89 293.736,89  

Općina Strahoninec 1.222,26 170.810,96 131.087,48 2.444,53 305.565,23  

Općina Sveti 

Juraj na Bregu 
13.271,39 1.854.676,43 1.423.356,33 26.542,78 3.317.846,93  

Općina Šenkovec  4.849,61 677.733,81 520.121,30 9.699,24 1.212.403,96 

Ukupno 1.093.353,06 152.796.091,79 117.262.116,98 2.186.706,17 273.338.268,00 

 



13 
 

Utvrđuje se da je razdoblje provedbe Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

aglomeracije Čakovec“ od 26. lipnja 2013. do 30. rujna 2017. godine. 

 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog Odluke o 

                    potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i 

                    pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“, te će se ista objaviti u 

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA 

ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU ZA 2015. GODINU  

 

Damir Novak, zamjenik načelnika – 18. rujna je bio inspekcijski nadzor i po tome zapisniku 

nema primjedbi što znači da su svi planovi u redu. Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu 

donijelo je Procjenu ugroženosti od požara  koja je temelj, sukladno članku 13. stavak 4. 

Zakona, za donošenje godišnjeg Provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za 

područje Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Juraj na Bregu Općinsko vijeće 

Općine Sveti Juraj na Bregu donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Juraj na Bregu potrebno je u 

2015. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

1. Vatrogasne postrojbe 

- Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara osigurati 

potreban broj operativnih vatrogasaca. Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti najmanje 

50 dobrovoljnih vatrogasaca mora imati tjelesnu i duševnu sposobnost. Izvršitelji zadatka su: 

DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD Mali Mihaljevec, DVD Vučetinec, DVD Zasadbreg. 

- Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati 

stalno vatrogasno dežurstvo. Izvršitelji zadatka su: DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD Mali 

Mihaljevec, DVD Vučetinec, DVD Zasadbreg. 

- Normativni ustroj zaštite od požara: 

Uskladiti Plan zaštite od požara Općine Sveti Juraj na Bregu. Izvršitelj zadatka je Općina Sveti 

Juraj na Bregu. 

- Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora. Izvršitelj zadatka je Općina 

Sveti Juraj na Bregu. 

2. Tehničke mjere 

- Vatrogasna oprema i tehnika 

Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 2015. godini nabaviti, u skladu s objektivnim 

fiskalnim mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za vatrogasce kako bi se postigla 

minimalna opremljenost za 50 dobrovoljnih vatrogasaca. Prvenstveno treba osigurati komplete 

za šumske požare; vatrogasne čizme, vatrogasne kombinezone, vatrogasne opasače te kacige za 

šumske požare. Izvršitelji zadatka su: DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD Mali Mihaljevec, 

DVD Vučetinec, DVD Zasadbreg. 

3. Urbanističke mjere 

- U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o 

razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim 

propisima. Izvršitelj zadatka je Općina Sveti Juraj na Bregu. 
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- U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile 

uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba 

potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. Izvršitelj 

zadatka je Općina Sveti Juraj na Bregu 

Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara Sukladno važećim propisima koji 

reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na 

otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara. Izvršitelj zadatka je 

Općina Sveti Juraj na Bregu 

Gusterne i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom 

prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima. 

Izvršitelj zadatka je Općina Sveti Juraj na Bregu, fizičke i pravne osobe koji su vlasnici 

zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje. 

Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog 

sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je obavezno čišćenje zemljišnog pojasa 

uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti 

odnosno olakšati njegovo širenje. Izvršitelji zadatka su: Hrvatske ceste, Županijska uprava za 

ceste Međimurske županije, Općina Sveti Juraj na Bregu. 

30. srpnja 2014. godine je bilo veliko nevrijeme i DVD-ovi su imali 21 intervenciju. 

 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog godišnjeg 

                    provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti 

                    Juraj na Bregu za 2015. godinu, te će se ista objaviti „Službenom glasniku 

                    Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 13. 

PRIJEDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU STANJA  

PLANA ZAŠTITE OD POŽARAI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE ZA  

OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU  

 

Damir Novak, zamjenik načelnika - Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu sukladno 

Zakonu o zaštiti od požara jednom godišnje usklađuje Plan zaštite od požara i tehnološke 

eksplozije. Utvrđuje se da u Planu zaštite od požara i tehnološke eksplozije („Službeni glasnik 

Međimurske županije“, broj 24/11.) i u I. izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i 

tehnološke eksplozije („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/13.) nema promjena. 
Anđelko Kovačić, vijećnik – potrebno je pribaviti Vatrogasne aparate za Domove kulture. 
 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova  ”za„   prihvaćen je Prijedlog godišnjeg 

                    provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti 

                    Juraj na Bregu za 2015. godinu, te će se ista objaviti „Službenom glasniku 

                    Međimurske Županije“. 

 

Dovršeno: 20:15 sati 

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK  

                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger, v.r 

 


