REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Općinsko vijeće
Pleškovec 29
KLASA: 023-06/18-01/01
URBROJ: 2109/16-03-18-03
Pleškovec, 31. siječnja 2018.
ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
održane u srijedu 31. siječnja 2018. godine u 18:00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko
Kovačić pozivom KLASA:023-06/18-01/01, URBROJ:2109/16-03-18-1 od 24. siječnja
2018. godine.
SJEDNICI SU NAZOČILI:
Anđelko Kovačić, Marijan Rodinger, Božidar Balog, Antun Guterman, Nikola Horvat,
bacc. ing.comp., Ivanka Korunić, Zlatko Korunić, Damir Kovačić, dipl. ing., Dragutin
Ladić, Željko Medved, Anđela Novak, Miroslav Turk, dipl.uč. i Kristijan Zelić.
Nakon 5. točke sjednicu je napustila vijećnica Ivanka Korunić iz opravdanih razloga.
SJEDNICI NISU NAZOČILI:
Lidija Lepen i Dragica Vugrinec, ing.građ., – ispričale su se.
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI:
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., načelnik, Damir Novak, zamjenik načelnika,
Karolina Karničnik, referent Općine Sveti Juraj na Bregu, Danijela Turk, bacc.oec.,
referent Općine Sveti Juraj na Bregu, Petra Novak, dipl.ing.agr., referent Općine Sveti
Juraj na Bregu i Andreja Šmitran, predstavnica javnih medija.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić pozdravio
je sve prisutne i započeo voditi sjednicu te predložio dnevni red iz saziva.
DNEVNI

RED

1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…),
3. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na
Bregu,
4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine 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
Prijedlog Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu i Miroslav Turk
predsjednik Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise
Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
Prijedlog Odluke o lokacijama i uvjetima prodaje robe na štandovima i
klupama izvan tržnice na malo, prodaje putem kioska, prodaje putem
automata i prigodna prodaja 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
Prijedlog Odluke o prijenosu imovine Općine Sveti Juraj na Bregu –
Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
-

5.

6.

7.

8.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić dao je
Dnevni red na glasovanje te je jednoglasno sa 13 glasova ”za„ isti usvojen.
TOČKA 1.
UTVRĐIVANJE KVORUMA
Anđelko Kovačić, predsjednik Općinskog vijeća - konstatirao je da je na sjednici
nazočno 13 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost svih
donesenih odluka.
TOČKA 2.
AKTUALNI SAT
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prije nego bi vijećnici postavljali svoja
pitanja želio je vijećnike upoznati sa problemima oko prijevoza učenika osnovne škole.
Županijskim je proračunom za prijevoz učenika ove školske godine predviđeno više
sredstava a oni ukidaju linije prijevoza. Osnivač škole je županija, no djeca su naša, iz
naše općine i ne želi se da ona ispaštaju. Zato će trošak za linije za dodatnu liniju
preuzeti Općina Sveti Juraj na Bregu na sebe. Dogovorena je cijena za dodatnu liniju
koja će dnevno iznositi oko 700,00 kuna odnosno mjesećno oko 12.000,00 kuna a do
kraja školske godine bi trebalo izdvojiti oko 54.000,00 kuna. Ravnatelj će pokušati
prilagoditi raspored i možda petak osloboditi dodatne linije te bi se tako plaćalo za
četiri dana a ne pet. Pričekati se slijedeća školska godina u nadi da nećemo mi morati
plaćati prijevoz učenika osnovne škole.
Mladen Beuk, ravnatelj OŠ – Ugovor o prievozu učenika koji je početkom veljače
potpisan za ovu školsku godinu s Međimurskom županijom i prijevoznicima izazvao je
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negodovanje pojedinih ravnateljai općinskih načelnika. Nova pravila definiraju da će
autobus voziti učenike u školu po sistemu jedan dovoz na nastavu te samo dva
odvoza kućama. Time se postavlja pitanje što će biti s učenicima koji pohađaju izbornu
nastavu nulti ili osmi sat. Nezgodno je što je do te promjene došlo sad, usred školske
godine. Učenici izborni predmet biraju na početku školske godine i nakon toga za njih
postane obavezan. Bio je stava da izborna nastava nije nadstandard. Žele li neki
učenici upisati gimnaziju, glavni preduvjet su dva strana jezika. Ako im se to neće
omugućiti praktički bi ih škola zakinula za mogućnost upisa u gimnaziju ili neku drugu
školu. Govorio je i o uvođenju dnevnog boravka i sanaciji klizišta na školskom igralištu.
Sredstva koja bi se trebala uložiti za prijevoz učenika na dnevnoj bazi nisu tako velika
ali kad se ukupno zbroji nisu baš mala.
Damir Kovačić, vijećnik – zna da je škola potrebna svima nama ali se zna da Općina
Sveti Juraj na Bregu nije osnivač škole te smatra da bi i osnivač trebao brinuti o njoj u
svim tim potrebama. Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu je takav kakav je a
Osnovna škola se financira iz županijskog proračuna a županija se financira iz
državnog proračuna.Te si postavlja pitanja da općina ne bi trebala brinuti o tome, da li
bude škola imala kuhinju, da li budu učenici imali prijevoz u školu i iz škole i drugih
sličnih stvari.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Nada se da će druge školske godine
biti drugačije odnosno da će prijevoz biti riješen na drugačiji način.
Željko Medved, vijećnik - predlagao je da se proba posložiti ta izborna nastava u
dva dana te da se samim tim smanji prijevoz.
Miroslav Turk, vijećnik – prvo se oslonio na cijenu oko 700,00 kuna. U županijskom
proračunu prije je bilo isplanirano manje po danu a sad je povećana uvećana stavka
na 3.200,00 kuna za prijevoz učenika po danu, matematički nije mu baš bilo jasno. Do
2014. godine nije postojala ta mogućnost prijevoza ali se pojavila te se smatralo zašto
da se to ne iskoristi. Sad se ukida ta mogućnost, i vraćamo se na staro i on je bio
apsolutno protiv da im se te linije ukinu jer ne može zamisliti kako bi djeca mogla
pješke ići doma poslije osmog sata nastave. Uvijek će biti za to da se djeci omogući da
svakako mogu i dalje pohađati izbornu nastavu. Još je predložio da se proba pitati i
druge prijevoznike kako bi se cijena prijevoza probala sniziti. Nije mu bilo jasno kako je
sad na sredini školske godine moguće mjenjati uvjete prijevoza učenika te je to
smatrao nekorektnim ponašanjem. U proračunu županije su ove godine isplanirali više
sredstava za prijevoz a ukidaju se linije prijevoza te se postavlja pitanje tko je tu
profitira, što je vrlo jasno da prijevoznici a oni kukaju da nemaju novaca, a imaju novi
vozni park, kupuju nekretnine i još im nije dosta.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ispravio je vijećnika - bilo je isplanirano
3.000,00 kuna a sad je 3.100, kuna za prijevoz učenika po danu. Budu se zatražile
dvije ponude i to za gornji dio općine i donji dio općine. Neke škole su linije za prijevoz
učenika koristile i u druge svrhe kao npr. Prijevoz Udruga žena i narravno kad se
doznaloza takve načine te je nekome bilo toga dosta i naravno sad nastaje problem i
ukidanje linija. Sada svi imaju jedan dovoz i dva odvoza plus 100 km. Smatra da 100
km nije svakome isto jer mi potrošimo u jednoj liniji cca 8 km a drugi budu to potrosili
u tjedan dana. Trebali bi biti postavljeni nekavi bolji kriteriji realnije prema svima.
Općina Sveti Juraj na Bregu za prijevoz učenika osnovne škole godišnje sufinancira
30.000,00 kuna dok će sada dodatno po mjesecu plaćati od 12.000,00 do 15.000,00
kuna da bi zadržali isti način prijevoza kao što je bilo dosad..
Kristijan Zelić, vijećnik – kad će obnavljati oglasne ploče po naseljima općine jer su
dotrajal?. Još ga je zanimalo kad će zapoćeti dogradnja dječjeg vrtića u Lopatincu?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – o oglasnim pločama brinu predsjednici
Mjesnih odbora te bi bio red da brinu i o obnavljanju odnosno o postavljanju novih gdje
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je potrebno. Oglasne ploče su po naseljima u razlicita vremena napravljene a i iz
različitih materijala te bi se trebalo zajedno sa predsjednicima to i rješavati. Što se tiče
dogradnje vrtića u Lopatincu čeka se mjera 7.4 ali zasad nema odgovora koji će
projekti proći dali će proći projekt Općine Sveti Juraj na Bregu.
Željko Medved, vijećnik – u kojoj je fazi planiranje odvodnja otpadnih voda konretno
u Frkanovcu prema Merhatovcu. Na prošloj sjednici Općinskog vijeća je načelnik
ustvrdio da je građevinski inspektor dao odgovor da je sve napravljeno prema zakonu.
Tvrdio je da on zna koje rješenje može dati građevinski inspektor ili sudski vještak te je
tražio da načelnik pokaže rješenje vijeću u kojem je građevinski inspektor napisao da
je sve rađeno po projektu i da se nije dokumentacija prilagođavala svemu onome što
se je događalo.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – pročistač Merhatovec je u fazi
projektiranja odnosno u fazi je pripreme projekta na kandidiranje gdje god će se moći
prijaviti. Dom Frkanovec – temeljem anonimne prijave policijskoj upravi, državnom
odvjetništvu, ministarstvu, uredu premijera tko god da je pisao pisao je na deset
lokacija. Državno odvjetništvo je zatražilo od Policijske postaje da pokrenu istragu i
proglasili su se nenadležnim i to su povjerili građevinskoj inspekciji. Građevinska
inspekcija je preuzela svu dokumentaciju uz onu koju je anonimni prijavitelj poslao te
su tako dobili baš sve što trebali i nakon završetka procesa utvrdili su da nema
nikakvih nedostataka prilikom postupka gradnje. Budući da oni ne izdaju nikakvo
rješenje odnosno daju ga naručitelju a naručitelj je bilo ministarstvo unutarnjih poslova.
Uvid je mogao dobiti načelnik temeljem Zakona o upravnom postupku ali nije mogao
dobiti dokument. Rješenje može dobiti anonimni prijavitelj ako je poznat..
Miroslav Turk, vijećnik – zapazio je danas asfaltiranje u Zasadbregu nakon izgradnje
kanalizacije, te ga je zanimalo ako se možda zna kad će biti potpisivanje ugovora o
priključenju na kanalizaciju?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – jedan od najvećih propusta je bila ta
prometnica na habaju koja se posela to se odrezalo i ponovno nabilo, doasfaltiralo
prije nekih tri mjeseca i oni su smatrali da je to to. Tehnički pregled je bio 26. studenog
2017. godine nakon toga su dobili rok od 60 dana u kojem moraju sve nedostatke
riješiti ali malo kasne. Trebali bi riješiti bankine uz prometnice te se nada da će se to u
toku tjednja riješiti i da se ponovno pozove za uporabnu dozvolu te smatra da više
nema nikakvih prepreka da se mještani mogu spajati odnosno potpisivati ugovore.
Pretpostavka je da će se krajem drugog mjeseca mještani dobiti pozive na sklapanje
ugovora.
Božidar Balog, vijećnik – želio je samo vijećniku Koruniću obrazložiti o primanju KUU
Zasadbreg da na prethodnoj sjednici nije govorio za prošlu godinu nego za mandat od
2013. do 2017. godine primili 178.312,00 kuna.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prekino je obrazlaganje jer to ne spada
u aktualni sat. Već to treba rješavati na drugom mjestu.
Damir Kovačić, vijećnik – čuo je da se isplačuju nekakva sredstva za elementarnu
nepogodu te ne zna kako je sa našom općinom. Da li je bila proglašena elementarna
nepogoda mraz koji je bio na određenom području proglašeni. Koja su to u pitanju
sredstva i tko je to dobio? Koje je područje bilo obuhvačeno. Druga elementarna
nepogoda je bila u 7 mjesecu tuča gdje je dobiveno obrazloženje da je to bio manji dio
područja općine a dobro znamo da sredstva ne idu iz proračuna Općine Sveti Juraj na
Bregu. Predlagao je s obzirom da se vrtići dograđuju u drugim naseljima da se jedan
izgradi u naselju Zasadbreg.
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – elementarna nepogoda mraz- da bi se
proglasila elementarna nepogoda mora biti zahvačeno minimalno 20% područja
općine. Prijava je došla iz samo jednog dijela Zasadbrega. Detaljno je objasnio način
na koji se može proglasiti elementarna nepogoda što čini župan te se nakon toga
mogu dati prijave. Za mraz za naše područje je bila proglašena elementarna
nepogoda i dobili smo samo jednu prijavu a za tuču nije za naše područje općine bila
proglašena elementarna nepogoda iz razloga jer je tuča bila samo uz Muru odnosno
rubni dio Zasadbrega što je bilo provjereno sa svim predsjednicima mjesnih odbora.
Što se tiče izgradnje dječjeg vrtića u Zasadbregu ideja je dobra.
Željko Medved, vijećnik – u ime kluba vijećnika HNS-a je postavio pitanje zašto se
ne poštuje odluka o uspostavi registra imovine Općine Sveti Juraj na Bregu od
29.09,2016. godine gdje stoji da se mora izraditi da se mora izraditi do 30.06. 2017.
godine pogledao je što je objavljeno na stranicama općine tamo nema gotovo polovicu
imovine općine ili to možda nije imovina općine. Nema objekta NK Hajduk Brezje,
nema zgrade DVD Brezje, nema kapelice u Malo Mihaljevcu te je zaključio da se
investira u tuđu imovina ako nije vođeno u registru imovine.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – registar imovine se radi, revizija je
također imala primjedbe koje treba po tom registru napraviti a da fali polovicu toga to
nije istina i ako nešto fali to je nešto sitno i kad bude završen ponovno će se objaviti.
Marijan Rodinger, vijećnik – u ime Povjerenstva za socijalna pitanja dao je
informaciju da je Općina Sveti Juraj na Bregu podijelila 326 Božićnica po 150,00 kuna
umirovljenicima koji imaju mirovinu manju od 2.000,00 kuna i cca 105 bonova isto po
150,00 kuna socijalnim slučajevia što su podijelili predsjednici Mjesnih odbora Općine
Sveti Juraj na Bregu, što je sveukupno 65.000,00 kuna.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – dao je informaciju o cijepljenju pasa
koje se odvija na području Općine Sveti Juraj na Bregu koji su bili popisani prilikom
deratizacije i utvrđeno je da oko 150 pasa nije cijepljeno odnosno čipirano. Općina će
trošak cijepljenja i čipiranja preuzeti na sebe jer ako nam Bioinstitut preuzme psa od
nepoznatog vlasnika tada nas po jednom psu to košta 1.500,00 kuna.
Dragutin Ladić, vijećnik – da li postoje kakve sankcije ako vlasnik nema cijepljenog i
čipiranog psa?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – jednostavnije je sada evidentirati sve
pse nego da uokolu raei štetu koja daleko više košta. Nakon toga će se moći naplatiti
kazna ako pas neće biti cijepljen i čipiran jer će se znati vlasnik.
TOČKA 3.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Po istome nije bilo nikakvih prijedloga, ali je bila primjedba
Miroslav Turk, vijećnik – u početku zapisnika piše da ga nije bilo na sjednici a došao
je za vrijeme aktualnog sata.
Anđelko Kovačić, predsjednik Općinskog vijeća – bilo je riječi prije nego je
zapisnik poslan vijećnicima i dao je riječ zapisničaru za obrazloženje
Karolina Karničnik, zapisničar – u zapisniku se na početku konstatiralo da vijećnik
Miroslav Turk nije bio prisutan što u datom trenutku konstatiranja i nije bio, ali je
kasnije u zapisniku konstatirano da se je vijećnik Miroslav Turk priključio sjednici a
Anđelko Kovačić napustio sjednicu što je i ispravno napisano.
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Marijan Rodinger, vijećnik – kad čita prvu stranicu nije mu bilo jasno „sjednici su
nazočili“, „sjednici nisu nazočili“, te je smatrao ako netko dalje ne čita vidi da vijećnik
Miroslav Turk nije bio na sjednici te je predložio da se na prvoj stranici dopiše da se
naknadno priključio sjednici.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – načelnik je zatražio da se u zapisnik sa
3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu upiše na način kako su
tražili vijećnici.
Nakon primjedbe donijeta je:
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćeni je Zapisnik sa 3. sjednice
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
TOČKA 4.
PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom se utvrđuju kriteriji i
način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja i
otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog
(glomaznog) otpada na području Općine Sveti Juraj na Bregu. Ova Odluka sadrži
odredbe o kriteriju obračuna količine otpada, o standardnim veličinama i drugim bitnim
svojstvima spremnika za sakupljanje otpada, najmanjoj učestalosti odvoza otpada,
obračunskim razdobljima, području pružanja javne usluge, kao i odredbe propisane
člankom 4. stavkom 1. točke 1. - 10. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i
Opće uvjete o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog otada i biorazgradivog komunalnog otpada.
Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan
otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz
ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim
postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u
Katalogu otpada označen kao 20 30 01.
Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i
sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede,
šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Biorazgradivi
komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton.
Reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a
kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni
tekstil, otpadno drvo i sl.)
Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase
neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno
nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s
opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim
otpadom smatra sve dok se ne nalazi kod proizvođača tog otpada.
Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada,
biorazgradivog komunalnog otpada, problematičnog otpada, reciklabilnog otpada i
krupnog (glomaznog) otpada su:
- plastični ili metalni spremnici volumena 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 5.000
litara, 7.000 litara, 7.500 litara i 10.000 litara te
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- polietilenske vreće s logotipom davatelja javne usluge volumena 120 litara (u
daljnjem tekstu:PEHD vreće).
Ugovor o korištenju javne usluge je ugovor između davatelja javne usluge i korisnika
javne usluge kojima se uređuje pružanje i korištenje javne usluge.
Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te
odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog
otpada i krupnog (glomaznog) otpada obavlja se u okviru sustava sakupljanja
komunalnog otpada sukladno propisanim standardima te podrazumijeva prikupljanje tog
otpada na određenom području pružanja javne usluge putem spremnika za otpad od
pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.
Nadzor nad provedbom ove Odluke biti će reguliran Odlukom o komunalnom redu.
Naplata odvoza otpada do zaključenja svih pojedinačnih ugovora sukladno ovoj Odluci
i do donošenja Cjenika u skladu s odredbama ove Odluke naplaćivat će se prema
dosadašnjem načinu naplate.
Za sve što nije propisano odredbama ove Odluke primijenit će se odredbe Zakona o
održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.
Detaljno je obrazloži sve na konkretnin+m primjerima kako se mora postupati sa
komunalnim otpadom i koji kamo spada odnosno koji se kamo odlaže.
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved, Damir Kovačić i Dragutin Ladić.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta
je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Juraj na Bregu te
će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 5.
PRIJEDLOG STATUTA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – temeljem novog zakona o jedinicama
lokalne (regionalne) samouprave potrebno je Statut uskladiti s novim propisima. Dao
riječ predsjedniko Povjerenstvu za Statut, poslovnik i propise Miroslavu Turku.
Miroslav Turk, vijećnik/predsjednik Povjerenstava za Statut, poslovnik i propiseovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Sveti Juraj na
Bregu, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela
Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga,
mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza Općine Sveti Juraj na Bregu.
Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec,
Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom zakonom.
Općina je pravna osoba.Sjedište Općine je u Lopatincu, Pleškovec 29.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi
odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa
Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz
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samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće
u nadležnosti su općinskog načelnika. Ako se ne može utvrditi nadležno tijelo za
poslove i zadaće obavlja općinsko vijeće.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i
povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga
Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i
prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće
posebnim odlukama.
Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u
njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je
općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti
zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Jedinstveni upravni odjel u okviru prava i dužnosti Općine Sveti Juraj na Bregu,
izvršava zakone i druge propise, odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i
načelnika, prati stanje u upravnim područjima za koji je osnovan, rješava u upravnim
pitanjima, provodi nadzor, poduzima mjere za koje su zakonom ili drugim propisima
ovlašteni, priprema nacrte odluka i drugih općih akata te obavlja i druge poslove.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja
imenuje općinski načelnik. Službenici u Općini poticat će se na trajno stručno
osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.
U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u
području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju
svakodnevne potrebe građana uz mogućnost osnivanja vlastitog pogona, trgovačkih
društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u
kojima ima udjele Općinu imenuje općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije
propisano. Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne
samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o
lokalnim poslovima. Mjesni odbor je pravna osoba.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini, čine
imovinu Općine.
Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama
zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.
U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede
upravljanja imovinom na temelju općih akata općinskog vijeća o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja imovinom Općine.
Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i
vrijede za godinu za koju su doneseni.
Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi
Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o
pojedinačnim stvarima.
Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te
opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom općinskog vijeća.
Radna tijela općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.
Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad općinskog vijeća u skladu
s odredbama Poslovnika općinskog vijeća. Javnost rada općinskog vijeća osigurava
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se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata općinskog
vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovnih mjesečnih
konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog
načelnika u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i
objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika općinskog vijeća, općinski
načelnik i Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni Statuta.
Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti
raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na
dnevni red općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja
rasprave o prijedlogu.
Detaljno je obrazložio i ukazao na sve odredbe koje u propisane novim Zakonom o
lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi te da je potrebno u roku od 60 dana od
dana stupanja na snagu toga Zakona uskladiti statute i druge opće akte s istim.
U raspravi su sudjelovali: Marijan Rodinger.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta
je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 13 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Statuta
Općine Sveti Juraj na Bregu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske
županije“.
Nakon 5. točke sjednicu je napustila vijećnica Ivanka Korunić iz opravdanih razloga.
TOČKA 6.
PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA
KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom se Odlukom uređuju minimalni
uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način
kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama na području Općine Sveti Juraj na Bregu.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži, kućni ljubimci
su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te
životinje, napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i
životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te
životinja koje se vlasnik svjesno odrekao, opasne životinje su životinje koje zbog
neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost
ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku, posjednik
životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili
fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za
zdravlje i dobrobit životinje, prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u
nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište,
radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i
oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova,
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sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i
zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i
pomoć, slobodnoživuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti
posjednika te službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za
obavljanje poslova pojedinih državnih tijela.
Ovom odlukom se propisuju: Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca, uvjeti držanja
kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama, uvjeti izvođenja kućnih
ljubimaca na javne površine, postupanje s opasnim psima, način kontrole
razmnožavanja kućnih ljubimaca, slobodnoživuće mačke, postupanje s izgubljenim
životinjama, poticanje zaštite životinja, obveza pružanja pomoći životinji, divljač i
zaštićene divlje vrste, poticanje zaštite životinja, obveza pružanja pomoći životinji,
korištenje životinja u komercijalne svrhe, ovlasti komunalnog redara i pasne, Žalba
protiv rješenja komunalnog redara i potencijalno opasne životinjske vrste.
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Kristijan Zelić.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta
je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama te će se ista objaviti u „Službenom
glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 7.
PRIJEDLOG ODLUKE O LOKACIJAMA I UVJETIMA PRODAJE ROBE
NA ŠTANDOVIMA I KLUPAMA IZVAN TRŽNICE NA MALO,
PRODAJE PUTEM KIOSKA, PRODAJE PUTEM AUTOMATA I
PRIGODNA PRODAJA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom određuju se lokacije i
uvjeti prodaje robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaja putem
kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja:
- na javno – prometnim površinama i
- na površinama koje imaju pristup s javno – prometne površine.
Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo može se vršiti na
površinama koje su u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu, udruga sa sjedištem u
Općini Sveti Juraj na Bregu (groblje, domovi kulture, sportski klubovi…), na
površinama u vlasništvu župe Svetog Jurja na Bregu (crkva, kapelice…)
Prodaja robe putem automata i putem kioska može se vršiti na površinama koje su u
vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu, udruga sa sjedištem u Općini Sveti Juraj na
Bregu (groblje, domovi kulture, sportski klubovi…), na površinama u vlasništvu župe
Svetog Jurja na Bregu (crkva, kapelice…)
Prigodna prodaja (sajmovi, izložbe, manifestacije, blagdani i sl.) može se vršiti na
površinama koje su u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu, udruga sa sjedištem u
Općini Sveti Juraj na Bregu (groblje, domovi kulture, sportski klubovi…), na
površinama u vlasništvu župe Svetog Jurja na Bregu (crkva, kapelice…)
Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaja putem kioska,
prodaja putem automata i prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s javno –
prometne površine (privatne površine) može se obavljati samo na mjestima za koje
upravno tijelo izda odobrenje.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar. U provođenju nadzora
nad ovom Odlukom komunalni redar ima ovlasti propisane Zakonom o komunalnom
gospodarstvu.
10

U raspravi su sudjelovali: Željko Medved.
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu,
donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno,sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
lokacijama i uvjetima prodaje robe na štandovima i klupama izvan tržnice na
malo, prodaje putem kioska, prodaje putem automata i prigodna prodaja na
području Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
TOČKA 8.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU IMOVINE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
– OSNOVNOJ ŠKOLI IVANA GORANA KOVAČIĆA SVETI JURAJ NA BREGU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – imovina koja se vodila u poslovnim
knjigama Općine Sveti Juraj na Bregu kao nefinancijska imovina konto 02219 oprema
za školsku kuhinju prenosi se u poslovne knjige Osnovne škole Ivana Gorana
Kovačića Sveti Juraj na Bregu.
Vrijednost ulaganja iznosi:
Oprema za školsku kuhinju – 129.071,25 kuna.
Temeljem ove odluke Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu
unijet će u svoje poslovne knjige ukupnu vrijednost imovine
U raspravi su sudjelovali: Dragutin Ladić i Miroslav Turk.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta
je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
prijenosu imovine Općine Sveti Juraj na Bregu – Osnovnoj školi Ivana Gorana
Kovačića Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
Dovršeno: 20:30 sata
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Kovačić, v.r
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