REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Općinsko vijeće
Pleškovec 29
KLASA: 023-06/16-01/03
URBROJ: 2109/16-03-16-03
Pleškovec, 8. srpnja 2016.
ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
održane u srijedu 8. srpnja 2016. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Marijan Rodinger
pozivom KLASA: 023-06/16-01/03, URBROJ: 2109/16-03-16-1 od 1. srpnja 2016. godine.
SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: Marijan Rodinger, predsjednik, Anđelko Kovačić,
potpredsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Antun Guterman, Vesna Krnjak,
Dragutin Ladić, Miroslav Lisjak, bacc.admin.publ., Željko Medved, Stjepan Perko,
Stjepan Tomašić, Miroslav Turk, dipl.uč. i Dragica Vugrinec, ing.građ..
SJEDNICI NISU NAZOČILI: Božidar Balog, Danica Begović i Radovan Kutnjak –
ispričali su se.
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI: Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., općinski načelnik,
Dragutin Barlek, vijećnik Županijske skupštine Međimurske županije, Karolina
Karničnik, administrativni tajnik i Andreja Šmitran predstavnica javnih medija.
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger pozdravio je sve prisutne i započeo voditi
sjednicu te predložio dnevni red iz saziva.
DNEVNI RED
1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…),
3. Usvajanje zapisnika s 19. 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
4. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u
Općini Sveti Juraj na Bregu,
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predlagatelj je općinski načelnik
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
5. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Juraj na
Bregu u 2015. godini,
predlagatelj je općinski načelnik
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sveti
Juraj na Bregu za period od 2016. do 2019. godine,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
7. Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja obveze komunalnog doprinosa,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti 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
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka (II) Sporazumu o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec od 03. listopada 2011. godine,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2016. godinu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
11. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
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., 09., 10. i 11. Dnevnog reda i svim materijalima pripremljenim
za sjednicu; prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik načelnika i povjerenstva.
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger dao je Dnevni red na glasovanje te je
jednoglasno, sa 12 glasova ”za„ isti usvojen.
TOČKA 1.
UTVRĐIVANJE KVORUMA
Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća - konstatirao je da je na sjednici nazočno
12 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost svih donesenih odluka.
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TOČKA 2.
AKTUALNI SAT
Milan Zanjko, vijećnik – zanimalo ga je što se poduzima oko javne rasvjete u Okruglom Vrhu
s obzirom da je već sedmi mjesec. Da li komunalni redar može izaći na teren bez najave
odnosno dojave? Može i sam vidjeti kakve su parcele, zapuštene i pune ambrozije i kakva je
trava kraj putova.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – rađeni su projekti energetske učinkovitosti s
kojim se mislila nadograditi i popraviti javna rasvjeta na čitavom području Općine Sveti Juraj
na Bregu. Projekt je bio prijavljen na Ministarstvo regionalnog razvoja ali nije nažalost prošao,
tako da se neće ići u kompletnu obnovu javne rasvjete već popunjavanje kao i prethodnih
godina, prema mogućnostima. Izvođač će doći vidjeti što treba napraviti i dati će ponudu za
nekih petnaestak lampi. Poljoprivredno zemljište, nerealno je za očekivati da komunalni redar
može pokrivati 100 km2 te i samim time sa svime biti upoznat. Zato je pozvao sve da prijave
sve što vide na terenu te će se pogledati i probati riješiti problem, ali je i dalje problem
vlasništvo zapuštenih parcela. Vlasnika na pojedinim parcelama ima puno, čak šest, sedam i
bilo kome se šalje opomena svi bježe od toga kad treba počistiti. Ili su vlasnici u inozemstvu.
Željko Medved, vijećnik – nadovezao se na prethodno pitanje vijećnika. Već je u veljači
govorio o tome. Postoji Pravilnik o poljoprivrednom zemljištu. Nije to samo u Okruglom Vrhu
ima toga svugdje. Počela je kanalizacija u Zasadbregu. Kad se budu počeli rješavati poljski
putevi konkretno u tzv. „Črešjovoj ulici“ sad je idealno vrijeme da se navozi drobljeni asfalt da
se ne bi pogoršalo vrijeme i bilo blato.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – postoji Odluka o komunalnom redu. Po njoj se
radi odnosno postupa. Nije dovoljno da se samo piše i da se kazni. Vlasnici se obično ograđuju
da to nije njihovo već od tete, strica i sl. Uređenje poljskih puteva će se vršiti prema tome kako
je bilo rečeno. Svi MO-i koliko su tražili drobljenog asfalta toliko su i dobili. I nadalje će se
dogovarati sa predsjednicima MO-a o potrebama za drobljenim asfaltom.
Stjepan Perko, vijećnik – dva pitanja - što se tiče kanalizacije u Lopatincu i na zaboravljeno
dječje igralište. Dobio je odgovor od načelnika na pitanje s prethodne sjednice za kanalizaciju u
ulici I.L.Ribara i Poljskoj ulici u Lopatincu. Nada se, da ako to neće biti u ovoj fazi da bude u
drugoj fazi. Dogovoreno je na prethodnoj sjednici da se dječje igralište zavozi zemljom od
kopanja kanalizacije koja je sad tu blizu, međutim nije napravljeno ništa. Trebalo bi prvo
urediti igralište da bi se onda moglo kositi, jer je tu bilo gradilište.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – kanalizacije Brezje – Lopatinec ima 22 km. Od
22 km stalno razgovaramo o 500 m a drugo je nebitno, drugo je normalna stvar da se samo po
sebi radi. Kanalizaciju u Ulici I.L.Ribara nije moguće izvesti bez prepumpnih stanica a svaka
košta četiristo tisuća kuna što je preveliki trošak a premali broj korisnika. Većina se financira iz
EU fondova a njihovi revizori su rekli da je to neprihvatljivi trošak. Kad je bio pregledan
projekt neke su stvari maknuli a dodali su Poljsku ulicu dokle se moglo gravitacijski spojiti na
ulicu V. Nazora. Dogodilo se da su tri kuće ostale van kanalizacije a da bi se one priključile
treba prepumpna stanica od četiristo tisuća kuna te koliko bi koštao priključak za te kuće?
Bolje je na kraju ulice napraviti mali pročistač koji će koštati daleko manje, te će se riješiti na
taj način. U ovom trenutku se spaja sve što je moguće na aglomeraciju Čakovec.
Dječje igralište je obiđeno s voditeljem gradilišta Tegre, komunalnim redarom i predsjednikom
MO-a i rečeno je da kamionima ne može na dječje igralište jer bi se kamioni pretrgnuli na
tome.
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Vesna Krnjak, vijećnica – obveza za komunalnu naknadu za poljoprivredne OPG-ove je
prevelika po kvadraturi uspoređujući sa nekim drugim općinama. Ne traže da se u potpunosti
ukine obveza za komunalnu naknadu već da bi se smanjila barem na pola.
Put prema Vučetincu - na njemu nije napravljeni most koji je morao napraviti g. Moharić te se
sada sva voda slijeva po putu, to mu je naložio komunalni redar.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što se tiče tzv. slivnih voda to je Zakonom
propisano i to pripada Hrvatskim vodama (cca 60% od ukupne obveze). Protuzakonito je ne
naplatiti komunalnu naknadu. Vidjeti će se što se može učiniti. Provjeriti će kod komunalnog
redara što je sve učinjeno vezano uz taj problem.
Dragica Vugrinec, vijećnica – nadovezala se na zapuštene poljoprivredne parcele a isto tako i
ruševne stare zgrade te je dala primjer Općine Nedelišće koja je na tom području došla daleko
odnosno treba vidjeti postupak ovrhe da se općina može upisati kao teret u gruntovne knjige,
znači upisuje se taj iznos ako se nešto očisti ako dotične osobe ne plate te bi se na taj način
vlasnici takvih parcela bojali da im se to ne napravi. Možda bi tada shvaćali te opomene
ozbiljnima. Te bi tako kod rasprava o nasljeđivanju općina naplatila svoj dug.
Član je Povjerenstva groblja i zanimalo ju je održavanje groblja – većina trave se kosi s
trimerom te su grobovi puni suhe trave, što nije lijepo za vidjeti. Na drugim grobljima toga
nema i smatra da bi trebalo malo paziti da se to ne događa.
Vozi se cestom Vučetinec – Križopotje i uz cestu je toliko visoka trava da je veliki problem
preglednosti u prometu pogotovo u zadnjem zavoju kod Toplekovih te je samim time i opasno.
Već je sedmi mjesec. To je uz ŽUC-evu cestu. Upozorila je da u Vinogradskoj ulici nakon
kanalizacije nisu popravili sve što su raskopali i polomili kod ulaza u kućanstva.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – poslane su opomene van, neki su na njih
reagirali a neki nisu. Nakon toga je poslana opomena pred ovrhu te ovrha na Finu koja može
stajati na Fini i do 6 mjeseci. Nakon 6 mjeseci, ako se ne naplati ovrha oni vraćaju natrag uz
obrazloženje da nema sredstava na računu za naplatu ili vraćaju odmah da gospodin ili gospođa
u RH nemaju otvoren štedni račun. Daje se i u Odvjetnički ured koji vodi postupak do zapljene
ako se ne plati. Složio se, da je dobra stvar upisivanje tereta a postoji i mogućnost izvlaštenja
ako se drugačije neće moći rješavati.
Korisnici socijalne pomoći obveznici su odrađivati određen broj sati mjesečno te su oni
raspoređeni da rade na groblju ali je trenutno samo jedan. Očekuju se javni radovi te će se
situacija poboljšati odnosno moći će se lakše sve napraviti.
Nažalost ŽUC ima četiri kategorije cesta prema čemu i održavaju ceste, vrlo je vjerojatno da je
i ta cesta treće ili četvrte kategorije pa kasnije dolazi na red.
Kanalizacija nije gotova a nisu ni završeni radovi tako da će se sve popraviti odnosno sanirati.
Anđelko Kovačić, vijećnik- županijska cesta između Zasadbrega i Frkanovca u zavoju kod
Lovačkog doma potrebno postaviti ogledalo radi sigurnosti prometa.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bude se pogledalo i postavilo potrebno ogledalo
radi sigurnosti.
Miroslav Turk, vijećnik – ponukan nagađanjima postavio je pitanje vezano uz prijevoz
učenika srednjoškolaca i osnovnoškolaca. Rečeno je da državni proračun neće sufinancirati
prijevoz učenika. Čitalo se da će Međimurska županija u suradnji sa općinama i dalje
sufinancirati prijevoz učenika. Na kolegiju ravnatelja je bilo dogovoreno da će se učenici
osnovne škole voziti sukladno Pravilniku to znači da učenici razredne nastave udaljenosti veće
od 3 km a predmetne nastave od 5 km, to znači da bi se iz Zasadbrega i Brezja išlo pješke.
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – po Pravilniku bi ispadalo da svi učenici idu
pješke na nastavu, no pravilnik se i do sada primjenjivao. Općina Sveti Juraj na Bregu svake
godine iz proračuna izdvaja 30.000,00 kuna. Što se tiče srednjoškolaca sa županom će se
probati dogovoriti da prijevoz i dalje ostane, zaključio je da su djeca zadnja na kojima treba
štedjeti.
TOČKA 3.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Po istome nije bilo nikakvih prijedloga, ni primjedbi te je donijeta
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćeni je zapisnik sa 19. sjednice
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
TOČKA 4.
PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA
OD INTERESA ZA CIVILNU ZAŠTITU U OPĆINI SVETI JURAJ NA BREGU
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – u četvrtom mjesecu ove godine došlo je do
izmjene zakona te je potrebno donijeti Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za
civilnu zaštitu u Općini Sveti Juraj na Bregu. Među prvim smo općinama koje će takvu odluku
donijeti te je predložio da se prijedlog prihvati. Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od
interesa za civilnu zaštitu na području Općine Sveti Juraj na Bregu:
1. Restoran „Međimurski dvori“ Lopatinec.
Udruge od značaja za civilnu zaštitu na području Općine Sveti Juraj na Bregu:
1. Udruga žena „Breza“ Brezje,
2. Udruga „Vredne roke“ Dragoslavec,
3. Udruga žena „Lopatinec“ Lopatinec,
4. Udruga žena „Mali Mihaljevec“ i
5. Udruga žena „Okrugli Vrh“.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu su one pravne
osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Sveti Juraj na Bregu.
Pravne osobe su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu.
Pravnim osobama će izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i spašavanja te Civilne
zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju
prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Sveti Juraj na Bregu u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih
mjera i aktivnosti.
U raspravi su sudjelovali Željko Medved i Dragica Vugrinec.
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o određivanju
pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Sveti Juraj na Bregu te
će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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TOČKA 5.
PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2015. GODINI
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – Stožer civilne zaštite Općine Sveti Juraj na
Bregu (do sada imena Stožer zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na Bregu). Na području
Općine Sveti Juraj na Bregu djeluje 5 dobrovoljnih vatrogasnih društva koja broje ukupno 252
članova od čega je operativnih 50 od ukupno potrebnih 50. Društva su solidno opremljena i
dobro osposobljena za provođenje najsloženijih zadaća zaštite i spašavanja u slučaju velikih
nesreća ili katastrofa. DVD-i su glavna intervencijska snaga za zaštitu i spašavanje koje će
moći obaviti sve zadaće uz pomoć pripadnika civilne zaštite, ekipa Crvenog križa, HGSS-a i
redovitih službi. DVD-i djeluju u Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije.
Postrojba CZ Općine Sveti Juraj na Bregu osnovana je na 24. sjednici Općinskog vijeća
Odlukom o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu, te je ustrojena kao
postrojba CZ opće namjene veličine 1 Tima koja broji ukupno 29 pripadnika raspoređenih u 2
skupine, sukladno Procjeni ugroženosti te suglasnosti PU ZS Čakovec, sa izvršenim
rasporedom pripadnika – vojnih obveznika u istu. Smotra civilne zaštite Općine Sveti Juraj na
Bregu održana je 21. prosinca 2013. godine.
Radi koordinacije provođenja mjera zaštite i spašavanja u naseljima Općine (9 naselja)
Odlukom o imenovanju mreže povjerenika civilne zaštite na području Općine Sveti Juraj na
Bregu, imenovano je 9 Povjerenika CZ u Općini. Povjerenici civilne zaštite određeni su iz
redova predsjednika Vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Juraj na Bregu, a također su
imenovani i zamjenici Povjerenika civilne zaštite, a pomoć će im pružati i ostali članovi
Mjesnih odbora naselja Općine. Općina Sveti Juraj na Bregu je za potrebe civilne zaštite
nabavila specijalnu pumpu, ista je na čuvanju kod DVD-a Vučetinec.
Zdravstvo: Zdravstvenu zaštitu u slučaju nesreće ili katastrofe provodit će Dom zdravlja
Čakovec, Ambulante u Pleškovcu koje se aktivno uključuju u sve akcije.
Veterinarska stanica, veterinari; Veterinarska stanica Čakovec koja se aktivno uključuje u sve
akcije. Poljoprivredno dobro ili zadruga; Zaštitu bilja provode individualni uzgajivači uz
stručnu pomoć Savjetodavne poljoprivredne službe Međimurske županije koja se aktivno
uključuju u sve akcije. Crveni križ; Poslove obavlja Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec,
koje djeluje i kao Županijsko društvo. U slučaju većih nesreća i katastrofa osnovat će se ekipe
prve pomoći, organizirati i dobrovoljno davanje krvi, dijeliti pomoć ugroženim i slično.
Ostale udruge; Lovačko društvo „Zec“ Čakovec, Športska društva: NK „Hajduk“ Brezje, NK
„Mali Mihaljevec“ Mali Mihaljevec, NK „Venera“ Sveti Juraj na Bregu, NK „Vučetinec“
Vučetinec, NK „Zasadbreg77“ Zasadbreg, Streljački klub „Zelenbor“ Brezje, Stolno teniski
klub Lopatinec, Stolnoteniski klub „Zasadbreg“, Šahovski klub „Goran“ Lopatinec, Udruga
sportske rekreacije „Sport za Sve“ Sveti Juraj na Bregu.
Po potrebi svi pripadnici navedenih društava mogu provoditi zadaće zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara u slučaju potrebe, a pod zapovjedništvom zapovjednika DVD-a i ekipa
civilne zaštite. Osnovna škola; Provedena je edukacija djece prvih i drugih razreda iz zaštite i
spašavanja u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu. Posebna briga mora
se voditi o zaštiti djece, a istovremeno djeca se mogu vrlo aktivno uključiti u provođenje
zadaća zaštite i spašavanja i to posebno na logističkim poslovima i pružanju prve pomoći.
Redovne službe koje se u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanje; Održava se
dobra suradnja s HEP ODS d.o.o., Elektra Čakovec, Međimurje-plin d.o.o. za opskrbu plinom,
Međimurske vode d.o.o., Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Trnava“, Županijska uprava za
ceste Međimurske županije i Policijska postaja Štrigova. Svi su aktivno uključeni u akcije. U
slučaju većih nesreća ili katastrofa sve raspoložive ekipe navedenih službi bit će angažirane na
otklanjanju i saniranju posljedica.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
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ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Analize stanja sustava
civilne zaštite na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini te će
se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 6.
PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
ZA PERIOD OD 2016. DO 2019. GODINE
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – isto tako bilo je potrebno prema zakonu
napraviti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu
za period od 2016. do 2019. godine. Zakonom civilne zaštite određeno je da sustav civilne
zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne
i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te
zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike
Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa,
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a
povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu
radi, smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i
opasnosti nastanka te ublažavanje posljedica velike nesreće i katastrofe.
Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno rukovanje,
upravljanje i zapovijedanje u katastrofama i velikim nesrećama na svim razinama (strategijska,
taktička i operativna) može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno - ekonomske, političke,
infrastrukturne i sigurnosne poremećaje, spriječiti lanac naknadnih nesreća koje mogu
uzrokovati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.
Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje mjerodavnih temeljnih akata Općinskog vijeća
Općine Sveti Juraj na Bregu i općinskog načelnika.
Smjernice se odnose na sljedeće:
1. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne
zaštite:
1. stožeri civilne zaštite
2. operativne snage vatrogastva
3. operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
4. udruge
5. postrojbe i povjerenici civilne zaštite
6. koordinatori na lokaciji
7. pravne osobe u sustavu civilne zaštite
1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava
za zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite.
1.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u
sustavnu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje
vatrogastva.
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određen je Planom zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Sveti Juraj na Bregu.
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1.3 OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec.
Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec temeljna je operativna snaga sustava civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu
o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima.
1.4. UDRUGE
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu djeluju udruge koje su navedene u postojećim
planskim dokumentima zaštite i spašavanja.
Aktivnost udruga definirati će se u planovima djelovanja civilne zaštite.
1.5. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
1.5.1 Postrojba civilne zaštite
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite Općina Sveti Juraj na Bregu
će po donošenju Procjene osnovati postrojbu civilne zaštite, propisati materijalni i osobni ustroj
postrojbi civilne, te popuniti postrojbe civilne zaštite sukladno zakonu.
1.6. KORDINATOR NA LOKACIJI
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji
s mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne
zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom
stožer civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite po osnivanju
operativnih snaga civilne zaštite.
1.7. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a
na prijedlog izvršnog tijela.
Pravne osobe određene dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja
provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih
propisa i njihovih općih akata (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ,
veterinarska služba, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture, te pravne osobe
koje se bave građevinskim, prijevozničkim i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i
spašavanje).
2. PROCJENA RIZIKA I PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE
Općina Sveti Juraj na Bregu donijeti će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja
civilne zaštite temeljem zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz
zakona.
Sukladno zakonu ostaju na snazi:
- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Sveti Juraj na
Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/15.),
- Plan zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na Bregu i Plan civilne zaštite Općine Sveti Juraj
na Bregu («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 12/15.)
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu za
period od 2016. do 2019. godine te će se ista objaviti u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
TOČKA 7.
PRIJEDLOG ODLUKE O OSLOBOĐENJU
PLAĆANJA OBVEZE KOMUNALNOG DOPRINOSA
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom oslobađa se Biskupija
Varaždinska, Rkt. Župa Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec,
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OIB:88809866587, u cijelosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa radi rekonstrukcije
građevine javne i društvene namjene, vjerske ustanove cinktor crkve Svetog Juraja na Bregu na
kat.čest.br. 6611 i 6609/2 k.o. Lopatinec.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o oslobođenju
plaćanja obveze komunalnog doprinosa te će se ista objaviti u „Službenom
glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 8.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE
O OBAVLJANJU UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – upozorenje smo dobili iz Državne uprave da je
taj članak potrebno promijeniti da bi bio usklađen s propisima. U Odluci o obavljanju
ugostiteljske djelatnosti na području Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj 03/16.) vrši se izmjena kako slijedi:
U članku 4., stavak 4. mijenja se i glasi:
„Žalba protiv Rješenja općinskog načelnika ne može se izjaviti, već će se protiv istoga može
pokrenuti upravni spor.“
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjenama
Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Sveti Juraj
na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 9.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU DODATKA (II)
SPORAZUMU O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC
OD 03. LISTOPADA 2011. GODINE
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – potrebno je prihvatiti Dodatak (II) Sporazumu o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec od 03. listopada 2011 godine, koji je sastavni
dio ove Odluke.
Ovlašćuje se načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu za potpisivanje Dodatka (II) Sporazuma o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec od 03. listopada 2011 godine.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o prihvaćanju
Dodatka (II) Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec od
03. listopada 2011. godine te će se ista objaviti u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
TOČKA 10.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2016. GODINU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2016. godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 17/15.) članak
12. mijenja se i glasi:
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Postupak zaduživanja na teret Općinskog Proračuna obavlja se sukladno odredbama Zakona o
proračunu (“Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnika o postupku
zaduživanju te davanja jamstva i suglasnosti jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave (“Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.) Općina Sveti Juraj na Bregu izdala je
jamstvo Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec za zaduživanje kod HBOR-a u iznosu od
3.000.000,00 kuna za kredit za financiranje Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
aglomeracije Čakovec.
Očekivani iznos duga na kraju proračunske 2016. godine planira se u iznosu od 2.050.000,00
kuna po dugoročnom kreditu za sufinanciranje radova na dogradnji osnovne škole i izgradnji
sportske školske dvorane u Pleškovcu.
Općina Sveti Juraj na Bregu će se u 2016. godini zadužiti za dugoročni kredit u trajanju od 5
(pet) godina (60 mjeseci), u iznosu od 1.000.000,00 kuna za sanaciju nerazvrstanih cesta nakon
izvođenja kanalizacije na području Općine Sveti Juraj na Bregu.
U raspravi su sudjelovali Stjepan Perko, Dragica Vugrinec i Miroslav Turk.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za
2016. godinu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 11.
PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom određuju se koeficijenti za
obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj
na Bregu. Određuju se koeficijenti za obračun plaće za rad:
R.br.
01.
01.1.
01.2.
01.3.
01.4.
01.5.
01.6.
02.
02.1.
02.2.

RADNO MJESTO
Radna mjesta službenika
Pročelnik
Referent – upravni referent
Referent – administrativni tajnik
Referent – računovodstveni referent
Referent - za opće poslove i EU fondove
Referent – komunalni redar
Radna mjesta namještenika
Pomoćni radnik – komunalni radnik
Spremač

KOEFICIJENT
2,00
1,60
1,50
1,50
1,00
1,37
1,03
1,00

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova ”za„ prihvaćen je prijedlog Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Sveti Juraj
na Bregu te će se ista objaviti „Službenom glasniku Međimurske županije“.
Dovršeno: 21:00 sati
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marijan Rodinger, v.r
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