REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Općinsko vijeće
Pleškovec 29
KLASA: 023-06/18-01/04
URBROJ: 2109/16-03-18-03
Pleškovec, 26. rujna 2018.

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
održane u četvrtak 26. rujna 2018. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko
Kovačić pozivom KLASA:023-06/18-01/04, URBROJ:2109/16-03-18-1 od 19. rujna
2018. godine.
SJEDNICI SU NAZOČILI:
Anđelko Kovačić, Marijan Rodinger, Božidar Balog, Antun Guterman, Nikola Horvat,
bacc. ing.comp., Zlatko Korunić, Dragutin Ladić, Lidija Lepen, Anđela Novak, Miroslav
Turk, dipl.uč., Dragica Vugrinec, ing.građ. i Kristijan Zelić.
U toku točke 2. sjednici se priključio vijećnik Zlatko Korunić.
SJEDNICI NISU NAZOČILI:
Željko Medved, Ivanka Korunić,– ispričali su se i Damir Kovačić, dipl. ing..
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI:
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., načelnik, Damir Novak, zamjenik načelnika,
Karolina Karničnik, Petra Novak, dipl.ing.agr. i Danijela Turk, bacc.oec, referenti
Općine Sveti Juraj na Bregu, Sanja Heric i Andreja Šmitran, predstavnici 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 sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na
Bregu,
4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti
Juraj na Bregu za 2018. godinu i Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2018. godinu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
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5. Prijedlog Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Miroslav Turk,
predsjednik Povjerenstva za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća
Općine Sveti Juraj na Bregu
6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju produženog boravka,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe
civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak,
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.
godine,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
9. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u
vrijeme pred žetvene i žetvene sezone dobrovoljnih vatrogasnih društva s
područja Općine Sveti Juraj na Bregu,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak,
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu
11. Informacija o Izvješću komunalnog redara za razdoblje od 01.01.2018. do
30.06.2018. godine,
- predlagatelj je općinski načelnik
- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Vid Marčec,
komunalni redar 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 Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić dao je
Dnevni red uz dopunu na glasovanje te je jednoglasno sa 12 glasova ”za„ isti usvojen.
TOČKA 1.
UTVRĐIVANJE KVORUMA
Anđelko Kovačić, 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
Božidar Balog, vijećnik – budući da godina ide kraju, zanimalo ga je stanje oko
izgradnje biciklističke staze u Dragoslavcu, onaj dio koji je ostao. Smatra da se više
vremenski ne može nešto napraviti. Isto tako je zaključio i o autobusnim stajalištima da
vremena više nema. Drugo pitanje je kada će se vršiti popuna javne rasvjete led
svjetiljkama jer je napravljena rekonstrukcija te se može vršiti popuna.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – odobrena su sredstva od strane
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projektiranje pješačko biciklističke
staze. Hrvatske ceste imaju napravljene projekte za potpunu rekonstrukciju državne
ceste od Šenkovca do Štrigove s kojima će obuhvatiti izgradnju pješačko biciklističke
staze te je od njih savjetovano da ne ulazimo u taj projekt. Obećano je da će se
izgradnja izvršiti tokom slijedeće godine te sve ovisi o Hrvatskim cestama. Tako da će
se sve rješavati kroz njihov projekt. Autobusna stajališta, treba vidjeti gdje su moguća
zbog nepreglednosti prometa i teško je to napraviti s obzirom da treba iz projektirati
moguća stajališta. Ista će se probati riješiti uz izgradnju pješačko biciklističke staze.
Prije gotovo godinu dana postavljeno je otprilike 250 led svjetiljki a i između se
dopunjuju led svjetiljke. Zato je napravljeni projekt po kojem na svaki drugi stup ide
rasvjetno tijelo. Dobivena su sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
EU u iznosu od sto tisuća kuna. Čitavi projekt je vrijednosti od cca tristopedeset tisuća
kuna. Provedena je javna nabava, naručene su led svjetiljke i počelo je postavljanje. U
roku od mjesec dana će na cijelom području Općine Sveti Juraj na Bregu biti
postavljene nove led svjetiljke na način da svaki drugi stup ima svjetiljku. Nakon toga
će se utvrditi da li ima potrebe za dopunom što nije bilo obuhvaćeno projektom, to je
samo nekoliko lampi te će se i one postaviti.
Antun Guterman, vijećnik – želio je znati koliko je dostavljeno drobljenog asfalta u
Dragosavec u m3, jer su u „Črno selo“ dopremili 15-20 m3 to je puno premalo da bi se
put poravnao odnosno sve one rupe zapunile. Bilo je povaljano ali je to jako tanki sloj.
Drugo pitanje, tko je na groblju dozvolio da se izgradi grob koji je jako veliki te je
premalo za stajanje, nema staze i van je reda?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – u tzv. „Čnom selu“ su prvo poravnavali
put udruga šumoposjednika i nakon toga je i općina rasipala drobljeni asfalt i povaljala.
Provjeriti će da li postoji mogućnost da se još nabavi frezanog asfalta te se može još
dopremiti.
Morati će provjeriti kako to izgleda na groblju. Grobar je onaj koji zna kakvi su gabariti
za izgradnju grobnog mjesta a ako nije tako kako mora biti bude provjerio.
Božidar Balog, vijećnik – pridodao je da je on u Upravi groblja i upoznat je tim
problemom radi se o grobnom mjestu 559 u polju B-2 van reda, van gabarita oko 70
cm grobar je bio na godišnjem odmoru te je navodno zamjena koja je bila dozvolila je
da se tako gradi.
Anđela Novak, vijećnica – zvao ju je grobar i rekao da se radi spomenik van svih
mjera te je sugerirala da zove komunalnog redara ali njega nije bilo i došao je Željko
Medved koji je dozvolio da se tako betonira.
Kristijan Zelić, vijećnik – dječje igralište u Lopatincu ima dotrajala igrala kad će se
ono obnoviti i kad će početi dogradnja dječjeg vrtića u Lopatincu?
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – igrališta, odnosno igrala se stalno
popravljaju ali nažalost tu dolaze malo veća djeca koja uništavaju. Sva igrališta su
istovremeno nabavljena i ako se ide usporediti igralište tu kod općine i kod dječjeg
vrtića u Brezju potpuno su drugačijem stanju. Pokušati će se jedno igralište opremiti
sa aluminijskim profilima i ako se pokaže funkcionalnim tada će se i druga dječja
igrališta opremati s time. Dječji vrtić u Lopatincu – u pripremi je raspisivanje javne
nabave, čim dozvole vremenski uvjeti početkom iduće godine krenuti će sa gradnjom i
to u drugom ili trećem mjesecu.
Zlatko Korunić, vijećnik se priključio sjednici 19:15 sati.
Anđelko Kovačić, predsjednik Općinskog vijeća – konstatirao je da se je Zlatko
Korunić, vijećnik priključio sjednici kao 12 član prisutnosti. Na zahtjev roditelja
odnosno mještana postavio je pitanje da li je na javne objekte moguće postaviti video
nadzor, odnosno da li se to smije?
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – može se i smije se postaviti video
nadzor. To je javni prostor koji smije biti pod video nadzorom. Mnoge općine su počele
uvoditi video nadzor a morati ćemo i u našoj općini to učiniti s tim da onda treba
osigurati rasvjetu. Video nadzor se zasad nalazi unutar dvorane osnovne škole i na
vanjskom prostoru osnovne škole.
Dragica Vugrinec, vijećnica – imala je pitanje od svojeg susjeda koji je vidio
ambroziju visine dva metara ispod groblja te je pitanje da li je to komunalni redar vidio
ili tko je zadužen za groblje. Nadovezala se na zapisnik Uprave groblja u kojem piše
da bi trebalo staviti pločicu „ZABRANJEN ULAZ ZA ŽIVOTINJE“. Vrata su otvorena i
zbog toga ulaze životinje i ne zna da li će zamijetiti natpis. Postoje psi koji već godinu
dana se rješavaju, šeću gore, dolje i poznato je čiji je pas. Drugo pitanje je bilo Kad su
dostavljeni papiri vijećniku Željku Medvedu jer je rekao da je papire dobio tik do
sjednice.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – materijali su u petak išli van. Zamjenik
načelnika Damir Novak je nosio materijale vijećniku Željku Medvedu i u ruke je uručio
supruzi Medved u petak. Što se tiče dostave materijala elektronski bilo je tehničkih
poteškoća te je bio poslan mail u kojem je pisalo da zbog poteškoća slanja mail-ova
materijali će biti dostavljeni na kućnu adresu. U petak nisu radili serveri, zašto nisu
radili ne zna se. Košnja ambrozije nije išla na vrijeme i nije napravljeno na vrijeme radi
razvoženja drobljenog asfalta. Košnja ambrozije za što imamo koncesionara koji vrši
košnju. Velike su se količine drobljenog asfalta morale razvoziti po nerazvrstanim
cestama i uglavnom su bili angažirani oko toga. Te stoga košnja ambrozije nije išla na
vrijeme ii nije napravljena do kraja. Groblje i psi. Prva smo općina koja je pokrenula
evidentiranje pasa. Napravljene su evidencije, svi oni koji nisu čipirali pse u
određenom razdoblju prijavljeni su veterinarskoj inspekciji koja mora sve to riješiti.
Vlasnik psa koji je sporan konačno je čipirao svoje pse i cijepio ih, ali i dalje se ponaša
neodgovorno tako da su psi bez nadzora te se nalaze na pješačkoj stazi, trče za
njegovim autom te smatra da tu nešto mora napraviti inspekcija da li kazniti ili oduzeti
te pse. Pokušati će se riješiti taj problem.
Anđela Novak, vijećnica – Uprava groblja je imalo sastanak 5. srpnja 2018. godine
na kojem su utvrdili i upozorili na nedostatke na groblju te želi znati kad će se priči
rješavanju tih nedostataka. Postavila je i pitanje gdje su radnici koji su zaposleni u
javnom radu da ne pomognu komunalnom radniku – grobaru? Kad će se parcelama
spajanju ulice I.L. Ribara i V. Nazora probati dogovoriti da bi se napravilo autobusno
stajalište te je onaj čošak kod pila?
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – područje općine je jako veliko. Radnici
zaposleni u javnom radu obilaze dječja igrališta, održavaju uz ceste, motornom pilom
režu granje koje smeta. Puno je komunalnih radova i na groblje će se doći i krenuti u
drugu fazu, završnu fazu sređivanja klizišta. Kreće se ispod mrtvačnice na prvu
asfaltnu stazu zatim na staze koje idu prema dolje odnosno skida se šest staza unutra
će se napraviti drenovi, napraviti će se rubnici zapravo će se napraviti priprema za
asfaltiranje. Svi radovi bi se morali završiti do dana Svih svetih. Radnici zaposleni u
javnom radu biti će poslani na pomoć grobaru tako da pomognu maknuti suhe
čemprese. Kupljeni je hladnjak za tri pokojne osobe koji je stavljen u funkciju samo bi
ga još trebalo zakloniti sa zavjesom da ne bude toliko vidljiv jer je unutar prostora
mrtvačnice. Parcela kod spajanja ulica I.L .Ribara i V. Nazora vlasnica to ne želi
prodati. Sudski vještak napravi procjenu i po toj vrijednosti se može otkupi ne može joj
se ponuditi bilo koja cijena po m2 . Tu dosta djece čeka autobus probati će se riješiti jer
je tu i raskršće i zavoj. Sve mora imati projekt jer je to praktički stajalište na cesti da bi
se moglo biti autobusno ugibalište parcela mora biti široka 22 metra a parcela je
široka 19 metara sukladno zakonu i ne može biti manje od 22 m.
Marijan Rodinger, vijećnik – u kojoj je fazi projekt nastavka izgradnje kanalizacije u
općini posebno ga je zanimalo za Zasadbreg ali htio znati za cijelu općinu pojašnjenje.
Ponovno je pitao za rekonstrukciju dućana Metssa u Zasadbregu odnosno dao je
prijedlog da se preispita povratak imovine mjesta u Zasadbregu koje je stekao vlasnik
sadašnji ili bivši vlasnik neregularno jer taj dućan su mještani Zasadbrega izgradili iz
samodoprinosa a nema nigdje nikakvog ugovora, traga da je neko taj objekt općini
odnosno mjesnom odboru plaćen te je molio da se krene pravnim putem da se
preispita valjanost vlasništva nad tim objektom.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na gruntovnici je potrebno uzeti
povijesni izvadak te će se vidjeti temeljem kojih dokumenata je objekt prenesen u
nečije vlasništvo. Obećano je da će do kraja godine objekt u Malom Mihaljevcu i objekt
u Zasadbregu biti renovirani, adaptirani te će se povećati skladišni i prodajni prostor, to
je bilo rečeno od strane projektanta. Spremaju se u realizaciju toga i tada dućan neće
raditi tridesetak dana. Nastavak gradnje kanalizacije kad će se objaviti natječaj teško
je reći kad će se sve nastaviti. Zasad se radi na evidentiranju nerazvrstanih cesto što
je jedan od uvjeta da bi se izgradnja mogla započeti.
Miroslav Turk, vijećnik – da li se planira od strane osnivača rekonstrukcija područne
škole u Zasadbregu s obzirom da je u matičnoj školi djelomično započela jedno
smjenska nastava da li se planira da se kroz dogledno vrijeme ostvare prostorni
kapaciteti za potpunu jedno smjensku nastavu. Mišljenja je da i u Zasadbregu postoje
dovoljni prostori samo ih treba preurediti.
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – župan Posavec je obećao da će doći u
roku od tjedan dana kod nas u općinu i ujedno i u školu da se pogleda što je potrebno
napraviti te da se zajedničkim snagama naprave projekti. Prijedlog je da se na
postojećoj školi napravi, uredi drugi kat, da li će to biti kao potkrovlje ili kat. U
Zasadbregu da se uredi onaj stan koji je prostorno dovoljno velik za dvije učionice.
Nada se da će se s početkom slijedeće školske godine moći renovirani prostori
koristiti.

5

TOČKA 3.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. 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 7. sjednice
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
TOČKA 4.
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2018. GODINU I OBRAZLOŽENJE
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2018. GODINU
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu
za 2018. godinu planiran je u iznosu od 19.600.500,00 kuna. Prihodi Proračuna
Općine Sveti Juraj na Bregu u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine ostvareni su
u iznosu od 4.928.936,58 kuna. Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u
izvještajnom razdoblju iznosili su 3.855.707,93 kuna.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka
daje višak prihoda. Ostvareni prihodi i primici
4.928.936,58 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
3.855.707,93 kn
--------------------------------------------------------------------------------Višak prihoda
1.073.228,65 kn
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2018. godine iznosilo je
80.012,48 kuna, a na dan 30.06.2018. godine 443.602,14 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 1.591.086,99 kuna, ostaje za otplatu
1.408.913,01 kuna. U 2016. godini Općina je primila zajam od PBZ-a u iznosu od
1.000.000,00 kuna, te je izvršena otplata glavnice u iznosu od 300.175,19 kuna, a
ostaje za otplatu 699.824,81 kuna. Općina Sveti Juraj na Bregu nije davala zajmove u
2018. godini. Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2018. godine iznose
1.529.064,49 kuna, a odnose se na:
OPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA
Komunalna naknada fizičke osobe
Komunalna naknada pravne osobe
Potraživanja za komunalni doprinos
Potraživanja za komunalni doprinos za
nezakonito izgrađene zgrade
Potraživanja za koncesije
Potraživanja za najam
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade
Potraživanja za grobnu naknadu
Porez na imovinu
Porez na robu i usluge
UKUPNO
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IZNOS U
KUNAMA
540.072,07
247.527,73
72.707,10
64.407,01
31.613,00
64.511,78
202.254,05
50.075,71
83.949,58
171.946,46
1.529.064,49

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza na dan 30.lipnja 2018. godine iznosi
5.482.301,59 kuna, a odnosi se na:
OPIS NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH OBVEZA
Primljeni zajam za dogradnju osnovne škole
Primljeni zajam od PBZ-a

IZNOS U
KUNAMA
1.408.913,01
699.824,81

HBOR
Obveze prema dobavljačima
UKUPNO

2.125.433,60
1.248.130,17
5.482.301,59

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od
01.siječnja do 30. lipnja 2018. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima
i nositeljima sredstava po osobnim i posebnim namjenama.
Općinski načelnik je prolazio kroz stavke i obrazlagao pojedine stavke detaljnije
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za
2018. godinu i Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2018. godinu te će se isti objaviti u „Službenom
glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 5.
PRIJEDLOG STATUTA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Miroslav Turk, vijećnik – pročitao je dijelove statuta koji su izmijenjeni:
"Članak 17.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine,
o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi
prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o
drugim pitanjima određenim zakonom. (STARO)
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine,
o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o
drugim pitanjima određenim zakonom i statutom. (NOVO)
Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja Općine nije obvezujući. (BRISATI).
Članak 28.
donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine (NOVO –
PRENESENO SA OVLASTI OPĆINSKOG NAČELNIKA)
Članak 45.
odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganje
imovinom (STARO) raspolaganju ostalom imovinom (NOVO) u skladu sa Zakonom,
Statutom Općine i posebnim propisima.
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih
osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je
Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu; (STARO)
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba koje osniva Općinsko vijeće za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Sveti
Juraj na Bregu, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno; (NOVO)
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- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine; (STARO –
NADLEŽNOST OPĆINSKOG VIJEĆA) – TU BRISATI
Članak 50.
- Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati
profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.
(STARO)
- Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati
profesionalno ili volonterski. (NOVO)
- Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu
promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.
Članak 52.
- Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i
njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do
provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg
imenuje Vlada Republike Hrvatske. (STARO)
- Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i
njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom stupanja na snagu rješenja o
imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti općinskog načelnika. (NOVO)
Članak 76.
- U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski
načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog
Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. (STARO)
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik,
Općinsko vijeće može na njegov prijedlog raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene
mu poslove. (NOVO)
Članak 79.
udio u zajedničkim porezima zajedničkom porezu i dodatni udio u porezu na dohodak
za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
(STARO)
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu i (NOVO)
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Statuta
Općine Sveti Juraj na Bregu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske
županije“.
TOČKA 6.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU PRODUŽENOG BORAVKA
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu
sufinancirat će iz proračuna produženi boravak za učenike razredne nastave osnovnih
škola. Sufinanciranje se izvršava ovisno o mogućnostima proračuna Općine Sveti
Juraj na Bregu. Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancirat će produženi boravak s 50%
mjesečno po učeniku od iznosa cijene produženog boravka za učenike koji imaju
prebivalište na području Općine Sveti Juraj na Bregu.
U raspravi su sudjelovali: Miroslav Turk.
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu,
donijeta je
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ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
sufinanciranju produženog boravka te će se ista objaviti u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
TOČKA 7.
PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE
ODLUKE O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – obzirom na prestanak primjene
ranijeg Zakona o zaštiti i spašavanju, odnosno popune dosadašnje postrojbe CZ
Općine Sveti Juraj na Bregu „obveznicima CZ“, daje se prijedlog Odluke o ukidanju
dosadašnje postrojbe CZ. Obzirom na niske rizike (ugroze) Općine Sveti Juraj na
Bregu od velikih nesreća i katastrofa utvrđenog usvojenom Procjenom rizika od velikih
nesreća Općine, dobrog stanja vatrogastva i drugih sastavnica sustava CZ, te
složenost sadašnjih propisa sukladno važećem Zakonu o sustavu CZ glede osnivanja
postrojbe CZ uz velikih utrošak resursa, nova postrojba CZ zasnovana na popuni
volonterima (dragovoljcima) se neće osnivati.
U raspravi su sudjelovali: Ladić Dragutin.
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
stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Sveti
Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 8.
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA
O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018. GODINE
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – opširno je po mjesecima izvijestio
nazočne o svome radu za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018.
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 u što su se sredstva utrošila. 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. Općinskom
vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu dao je prijedlog Zaključka o prihvačanju Izvješće o
radu Općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.01.2018. do
30.06.2018. godine.
U raspravi su sudjelovali: Miroslav Turk i Dragica Vugrinec.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sveti Juraj
na Bregu za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine te će se isti objaviti u
„Službenom glasniku Međimurske županije“.
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TOČKA 9.
PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA
ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA
I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovim se prijedlogom Odluke uređuje
način provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za
uklanjanje nepropisno odbačenog otpada.
Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke smatra se naročito: otpad
odbačen u okoliš, krupni (glomazni) otpad ostavljen na javnim površinama i opasni i
građevinski otpad odbačen na javnim površinama.
Općina Sveti Juraj na Bregu uspostavila je sustav za zaprimanje obavijesti o
nepropisno odbačenom otpadu na području Općine Sveti Juraj na Bregu.
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavljen je
putem web stranice www.svetijurajnabregu.hr u rubrici „Obrasci“ s priloženim
obrascem prijave koji se dostavlja na e-mail redarstvo@svetijurajnabregu.hr. Obrazac
prijave može se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na
Bregu, a o nepropisno odbačenom otpadu može se Općinu Sveti Juraj na Bregu
obavijestiti i u slobodnoj formi.
Osim navedenih mjera provodit će se mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada u redovitim godišnjim nadzorom područja Općine Sveti Juraj na Bregu radi
utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne
dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.
Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada uspostavljen je na način pogodan
izvršenju zakonske obveze općinskog načelnika da izvijesti Općinsko vijeće do 31.
ožujka za prethodnu godinu.
Radi provedbe mjera komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno
posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat, na kojoj je nepropisno odložen otpad,
uklanjanje tog otpada.
Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad
odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije
poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim
područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi
odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju
djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u
svrhu utvrđivanja činjenica.
Ako je krupni (glomazni) komunalni otpad odbačen na javnu površinu kojom upravlja
Općina Sveti Juraj na Bregu, uklonit će ga Općina Sveti Juraj na Bregu bez odgode.
Odmah po saznanju o njemu, a u sklopu svojih redovnih aktivnosti, bez potrebe
prethodnog donošenja rješenja komunalnog redara o tome te o tome dostaviti podatke
za potrebe sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.
Sredstva za provedbu mjera osigurat će se u Proračunu Općini Sveti Juraj na Bregu.
U raspravi su sudjelovali: Dragutin Ladić.
Dragica Vugrinec, vijećnica je napustila sjednicu 20:40 sati iz opravdanih razloga.
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu,
donijeta je
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ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o
mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada te će se ista objaviti u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
TOČKA 10.
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU
IZVJEŠĆA O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA U VRIJEME PRED ŽETVENE
I ŽETVENE SEZONE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA
S PODRUČJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – operativno i preventivno djelovanje
je u uskoj i neraskidivoj suradnji pa je ponekad teško povući vidljivu granicu gdje
prestaje a gdje počinje pojedina djelatnost.
Činjenica je da nema savršene preventive koja bi mogla isključiti postojanje operative.
Bitno je naglasiti da svaki veći incident (požar, tehnička intervencija) neminovno nosi
financijske i druge troškove. Analizom se može doći do saznanja da je uloženi novac u
preventivu i operativu samo jedan mali dio vrijednosti u odnosu na štete koje nastaju
događajem. Operativno preventivna djelovanja podrazumijevaju sve one aktivnosti
koje dobrovoljna društva (DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD Mali Mihaljevec, DVD
Vučetinec, DVD Zasadbreg) i Javna vatrogasna postrojba Čakovec (JVP) moraju
ispunjavati sukladno propisima s ciljem da bi svoju operativnu spremnost zadržali na
nivou koji se propisuje.
Tijekom žetvene sezone u 2018. godini provodile su se mjere zaštite od požara koje
su se sastojale od dežurstava, ophodnji i pregleda kombajna. U provođenju mjera
zaštite od požara bilo je uključeno svih 5 DVD-a Općine Sveti Juraj na Bregu koja su
predala Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme žetvene sezone u 2018. godini.
U vrijeme predžetvene i žetvene sezone dobrovoljna vatrogasna društva su obavila
svoje obveze za sigurnost svih mještana.
Dao je prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme
predžetvene i žetvene sezone za: DVD Brezje, DVD Lopatinec, DVD Mali Mihaljevec,
DVD Vučetinec i DVD Zasadbreg za 2018. godinu.
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Izvješća o provedenim aktivnostima u vrijeme pred žetvene i žetvene sezone
dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Općine Sveti Juraj na Bregu te će
se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
TOČKA 11.
INFORMACIJA O IZVJEŠĆU KOMUNALNOG REDARA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018. GODINE
Vid Marčec, komunalni redar – opsežno je pripremio izvještaj za izvještajno
razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine koji je dan na
razmatranje vijećnicima. način izvještaja: prema sličnostima predmeta obrađenih
područja, naseljima, opisno, brojčano. kronološki, urudžbenim brojevima komunalnog
redarstva.
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Bilo zaprimljenih 134 predmeta od tog je zatvorenih (riješenih) 102 predmeta u toku
rješavanja je 32 predmeta koje je prikazao kroz naselja. osvrnuo se na: zbrinjavanje
otpada, odbačeni otpad, zapuštena poljoprivredna zemljišta i uništavanje ambrozije,
porezivanje granja, rušenje drveća i sl., ceste (DC, ŽC, LC, NC, poljski i šumski putevi,
zimska služba, oborinske vode, otpadne vode i sl., aglomeracija – izgradnja
kanalizacije i sl., zbrinjavanje pasa lutalica, mačaka, divljači i sl., izmjere građevina i
sl., javna rasvjeta, korištenje javnih površina, proštenja i druge manifestacije i ostalo.
po svemu tome su ile poduzete mjere: zaprimljena je svaka pismena i usmena prijava,
izlazak na uviđaj po svakoj prijavi, izricanje usmenih ili pismenih opomena po svakom
predmetu, izdana rješenja - 23 kom, izdane suglasnosti – 3 kom, izdana odobrenja – 4
kom, izvršene kontrole po svim izrečenim mjerama, izvršene prijave inspekcijama i
drugim institucijama – 15 kom, izricanje kazni i izdavanje obavijesti po domaćinstvima
svim oglasnim pločama, trgovinama i drugim javnim mjestima.

U raspravi su sudjelovali: Anđela Novak, Marijan Rodinger, Miroslav Turk, Dragutin
Ladić i Božidar Balog.
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta
je
ODLUKA: Jednoglasno, sa 11 glasova „za“, prihvaćeno je Izvješće komunalnog
redara za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine.
Dovršeno: 21:15 sati
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Kovačić, v.r.
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