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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  
  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 
  Općinsko vijeće 
  Pleškovec 29 
 

KLASA: 023-06/19-01/03 
URBROJ: 2109/16-03-19-03 
Pleškovec, 27. lipnja 2019. 
 
 

ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
održane u četvrtak 27. lipnja 2019. godine u 19:00 sati 

 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko 
Kovačić pozivom KLASA:023-06/19-01/03, URBROJ:2109/16-03-19-1 od 19. lipnja 
2019. godine. 
SJEDNICI SU NAZOČILI:  
Anđelko Kovačić, Marijan Rodinger, Božidar Balog, Antun Guterman, Nikola Horvat, 
bacc. ing.comp., Zlatko Korunić, Dragutin Ladić, Lidija Lepen, Željko Medved, Anđela 
Novak, Miroslav Turk, dipl.uč. i Kristijan Zelić. 
SJEDNICI NISU NAZOČILI:  
Ivanka Korunić, Damir Kovačić, dipl. ing. – ispričao se, Dragica Vugrinec, ing.građ  – 
ispričala se.  
SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI:  
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., načelnik, Damir Novak, zamjenik načelnika, 
Karolina Karničnik i Petra Novak, dipl.ing.agr.,  referenti Općine Sveti Juraj na Bregu. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić pozdravio 
je sve prisutne i započeo voditi sjednicu te predložio dnevni red iz saziva. 

 
 

D N E V N I    R E D 
1. Utvrđivanje kvoruma, 
2. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…), 
3. Usvajanje zapisnika s 11. 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 poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje 
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge 
odvojenog prikupljanja i otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i 
krupnog (glomaznog) 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 

5. Prijedlog Izvršenja Plana razvojnih programa 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti 
Juraj na Bregu za razdoblje od 2019. godine do 2024. godine 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

7. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Sveti Juraj na Bregu 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

8. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

9. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobođenju plaćanja komunalnog 
doprinosa 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

10. Prijedlog o komunalnom redu 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 

11. Informacija – izvješće udruge 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić dao je 
Dnevni red na glasovanje te je 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.  
 

TOČKA 2. 
AKTUALNI SAT 

 
Božidar Balog, vijećnik – ima neke fotografije o zapuštenom zemljištu u Dragoslavcu 
koje graniči sa njegovim. Tamo su zmije, štakori i visoka trava i korov. Zajedno su sa 
komunalnim redarom poslikali na terenu. Vlasnik čestica je Kranjčec Katarina. To je 
veliko zemljište, i to je katastrofa. Nadovezao se na to pitanje i na košnju bankina. 
Smatra da jedna košnja nije dovoljna te je tražio da se bankine ponovno pokose i 
nakon toga da komunalni redar pregleda kako je pokošeno odnosno da li je adekvatno 
i nisko pokošeno jer misli da nije dovoljno s traktorom samo preletjeti po općini i 
zapisati sate rada, odnosno da se pokosi kako spada. Još ga je zanimalo da li će se 
možda tretirati komarci, jer okolne općine budu tretirale. 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – uputio je komunalnog redara da ode u 
Grad Čakovec da vidi poslovanje njihovog komunalnog gospodarstva, njihove pravne 
službe. Donesen je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu. Na koji način se ulazi u 
privatni posjed da ne bi nešto bilo krivo učinjeno.  
Zaključio je da su Horvati premalo za sve poslove koje je potrebno s mehanizacijom 
napraviti. Oni bi se morali nekako proširiti ili nekoga zaposliti. Stalno smo u zaostatku, 
nikako da se napravi u nekakvim rokovima kojima se dogovori.  
Tretiranje komaraca, obično to rade općine koje su uz rijeku Muru i rijeku Dravu. Ostali 
baš ne tretiraju. Mada, se on čuo prošle godine s Bioinstitutom u vezi tog tretiranja jer 
su se mještani žalili zbog ribnjaka u Lopatincu. Ta mjera zaprašivanja, to je tako, tako. 
Kad su komarci već veliki ne koristi nego bi ih se trebalo rješavati kad su ličinke. U 
ribnjake se bacaju nekakve tablete koje sprečavaju razvoj tih larvi. Tretiranje se može 
napraviti i kod nas ali su komarci u šumi a zaprašivati će se po cesti. Koliko će koristi 
biti od toga to je pitanje. Zaprašivanje djeluje samo dva dana i za dva dana će biti isto 
a puno se potroši, od pedeset do sto tisuće kuna. Trebalo bi mještane upozoriti da ne 
drže bačve s vodom za zalijevanje, stare gume i sl. tu se oni zadržavaju i goje, 
odnosno u vodama stajačicama. Još je jedan problem kod tretiranje jer tada ugibaju 
pčele, bubamare, zapravo sve. 
 
Kristijan Zelić, vijećnik – da li se sve koncesije raspravljaju na vijeću i sve odluke 
donose što se tiče koncesija? Da li su pripremljeni novi projekti za sjednicu vlade koja 
će biti u Međimurju? Pridodao je pitanje zašto je došlo do poskupljenja usluge 
dimnjačara?  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – trenutno imamo samo dvije koncesije i 
to dimnjačar i odvoz otpada. Da, koncesije idu na vijeće i odluku donosi vijeće, ne 
donosi odluku načelnik. Koncesija je jedno a cijena je drugo. Obrazložio je da svi žele 
veće plaće te samim time se povećava cijena usluge.   
Za sjednicu vlade tražili su odnosno ministar Horvat da se pošalju prijedlozi projekata 
koje općina ima i  stavljen je  projekt dogradnje vrtića u Lopatincu kao prioritet a ostali 
projekti koji imaju  građevinsku dozvolu - sportski objekti, domovi i dr. Što će od toga 
proći vidjeti će se. Bilo bi mu drago da se dobi polovica od razlike za vrtić oko osamsto 
tisuća kuna.  
 
Željko Medved, vijećnik – kad će započeti radovi na dogradnji doma u Frkanovcu, i 
drugo pitanje da li je Općina Sveti Juraj na Bregu dobila kakvu kaznu vezao uz odvoz  
smeća, jer je bilo u medijima zbog sortiranja. Treće je pitanje postavio u ime kluba 
HNS-a a prije godinu dana je i on postavio pitanje da li postoji osoba za zaštitu 
osobnih podataka prema GDPR-u i načelnik je rekao da mi to nemamo a u zapisniku 
od lipnja to piše a danas je primijetio da je na oglasnoj ploči dokument koji je 
urudžbirani s 25. svibnjem 2018. godine te kako može biti mjesec dana prije 
urudžbirano a načelnik to ne zna. Kod njega postoji sumnja. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – dogradnja doma u Frkanovcu je 
prijavljena  kroz mjeru 7.4.1. što je raspisao LAG i taj je projekt prošao samo se čeka 
financiranje. Čeka se ugovor i treba raspisati javnu nabavu i mogu započeti radovi. 
Kaznu za smeće smo dobili kao i svi u Međimurju. Bilo je složeno da svi moraju 
periodički smanjivati  količine ostalog otpada koji se odlaže na odlagalište. Za prošlu 
godinu to je bilo smanjeno za 20% u odnosu na 2016. godinu. Oni koji su krenuli tek 
sad u selekciju su u daleko boljoj situaciji nego Međimurci koji to rade već desetak i 
više godina. Ima općina koje nisu odvozile otpad i one nisu dobile kaznu nego one 
koje su radile. Kazna je oko dvije i pol tisuće kuna. Imamo zaduženu osobu za zaštitu 
podataka. Ušlo se u nešto što nije još dovoljno razrađeno tako da ni oni sami ne znaju 
na koji način sve ispravno napraviti.  
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Marijan Rodinger, vijećnik – postavio je pitanje što se tiče kanalizacije na županijskoj 
cesti kroz Zasadbreg. Međimurske vode su očistile sve ali su ostali šahti koji jako 
lupaju i na cesti se javljaju pukotine kako je bio kopani kanal. Zanimalo ga je da li će 
ŽUC poduzeti što prema tome ili tko mora dok je još pod garancijom? U općini ima 
dosta mještana koji su se doselili a nisu promijenili adresu odnosno prebivalište. 
Godinama žive u Zasadbregu i zaposleni su a prihod od poreza ide onoj općini od kud 
su došli a u našoj općini traže prava te što po tome poduzeti? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – o kanalizaciji će se porazgovarati s 
Međimurskim vodama dok još traje garancija. Imaju oni svoje ljude koji pregledavaju i 
javljaju im kakva je situacija na terenu. Što se tiče adrese prebivališta, zakon je prema 
svima jasan da: „Prijavu prebivališta i boravišta podnosite u roku od 15 dana od dana 
nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.“ Kad 
netko nešto rješava u općini obavezno mu se provjerava prebivalište i dugovanje 
prema općini i tek tada može dobiti ili potvrdu ili bilo koji drugi dokument. Puno ih je 
već riješenih a i nadalje će se to rješavati.  
 
Anđela Novak, vijećnica – zanimalo ju je da li se što poduzimalo oko autobusnih 
stajališta? Predložila je da li bi se mogli napraviti tzv. ležeći policajci na županijskoj 
cesti u ulici V. Nazora u Lopatincu kod autobusnog stajališta za djecu. Trebalo bi 
zatvoriti nadstrešnicu sa strane i tako zaštititi od vjetra djecu koju čekaju autobus. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ležeći policajci na županijskoj cesti, 
jako mala mogućnost postoji ali će pitati, mada vozači gunđaju zašto se to postavlja. U 
općini Šenkovec su na par mjesta postavili ali ljudi nisu presretni zbog postavljanja. U 
Općini Sveti Juraj na Bregu je samo na jednoj lokaciji i to kod vrtića u Brezju i to je 
napravljeno kako treba. Postavljena je horizontalna i vertikalna signalizacija, 
ograničenje brzine prije i poslije. Za nadstrešnicu se složio da bi trebalo zatvoriti ali 
treba pronaći idealno rješenje da se ne dogodi da izgleda kao šupa.  
 
Zlatko Korunić, vijećnik – postavio je staro pitanje dogradnje doma u Zasadbregu? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – projekti su napravljeni, predani su na 
urbanizam ali zapravo oni su nešto spetljali zato jer postojeća dozvola odnosno objekt 
nije napravljen sukladno dozvoli. Sada se traži izmjena postojeće dozvole da bi se 
mogla dobiti uporabna dozvola po stvarnom stanju što bi opet produžilo stanje ali su 
projektanti rekli da  se napravi legalizacija. Nije samo u pitanju objekt nego i smještaj 
objekta na čestici. Po projektu objekt je trebao biti 12 m od ograde a sad je na 6 m od 
ograde.  Uglavnom, prije zime će se izbetonirati gornja ploča i napraviti krovište i to u 
onom djelu gdje je kuhinja i spremište tamo su gore još guttanit ploče i drvena 
konstrukcija. 
 

         TOČKA 3. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Po istome nije bilo prijedloga i primjedbi. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  

 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćeni je Zapisnik sa 11. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 
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TOČKA 4. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE ZA 
OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA 
MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG 

OTPADA TE POVEZANE USLUGE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA I OTPADNOG 
PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, TEKSTILA I KRUPNOG (GLOMAZNOG) 

OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bila je ta točka predložena na 
prethodnoj sjednici ali je bila povučena jer se tražilo dodatno pojašnjenje od 
ponuditelja usluge. Cijena usluge odvoza otpada se temelji na dvije komponente  
jedna je fiksna a druga je promjenljiva. Fiksni dio pokriva zbrinjavanje otpada  
selektivnog a promjenljivi dio je vezani prema broju odvoza crne kante odnosno 
ostalog otpada. Kanta bude dobila čip prema tome će doći i račun. Po njihovome je 
bila osnovna cijena  64 kune to je u slučaju ako nemamo bio otpad. Njihov prijedlog je 
bio da je cijena odvoza ostalog otpada 18 kuna te bi ispalo 64 kune osnovna cijena i 
ako bi se dvaput odvozio ostali otpad 36 kuna to bi iznosilo 100 kuna mjesečno. Tražio 
je pojašnjenje za 64 kune da li već neka usluga postoji unutar tih 64 kuna ali je 
pojašnjenje došlo da ne. Prijedlog je da se ne  prihvati takav njihov prijedlog cijene jer 
tu dolazi do značajnog povećanja cijene bez obzira što je to zakonom propisano i 
nažalost javio se smo jedan ponuditelj. Kod tog traženja obrazloženja cijena oni su 
ponudili da mogu cijenu od 18 kuna smanjiti na 8 kuna ali se to ne može prihvatiti 
nakon što je predana dokumentacija cijena se ne može mijenjati te je prijedlog da se 
poništi natječaj. Poništio bi se postupak davanja koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja,odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja i otpadnog papira, 
metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine 
Sveti Juraj na Bregu davatelja koncesije Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 
40311 Lopatinec, OIB:23610091824 objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske 01. veljače 2019. godine pod brojem objave 2019/S 01K-0003743 
putem Obavijesti o namjeri davanja koncesije. 
Iz rasprave je zaključeno da se količine otpada moraju smanjivati iz godine u godinu 
inače se kazna povećavati. Postoji opasnost da će se otpad ostavljati u prirodni 
zagađivati okoliš. Ako se donese odluka o poništenju postupka davanja koncesije tada 
je potrebno napraviti aneks ugovora sa sadašnjim koncesionarom za povećanje cijene 
usluge odvoza otpada na 60,00 kuna do kraja listopada 2019. godine s čime su se 
jednoglasno vijećnici složili. 
U raspravi su sudjelovali: Dragutin Ladić i Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja i otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada na 
području Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“.  
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TOČKA 5. 
PRIJEDLOG IZVRŠENJA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Plan razvojnih programa je vezan uz 
proračun u kojem je najveća stavka bila dogradnja vrtića koja se nije započela te je i 
izvršenje smanjeno. osvrnuo se na neke stavke i predložio da se izvršenje Plana 
razvojnih programa za 2018. godinu prihvati. 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova, prihvaćen je Prijedlog Izvršenja Plana 
razvojnih programa te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA RAZDOBLJE  
OD 2019. GODINE DO 2024. GODINE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – obveza je donijeti odluku o usvajanju 
plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2019, 
godine do 2024. godine. Služba koja je nadležna za njegovo odobrenje u Međimurskoj 
županiji  vidljiva je u prilogu a ujedno je usklađen sa Zakonom.  
Prijedlog je da se usvoji Plan gospodarenja otpadom Općine Sveti Juraj na Bregu za 
razdoblje od 2019. godine do 2024. godine, koji su izradili Jedinstveni upravni odjel 
Općine Sveti Juraj na Bregu i tvrtka Ingolab d.o.o.. 
Raspravom se utvrdilo da su dijelovi Plana prepisani i pitanje da li će se oni moći 
sprovesti kao što je i planirano, odnosno sve lijepo piše ali se smatra da je to sve 
„mrtvo slovo na papiru“ (citirano).  
 
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 
usvajanju plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Juraj na Bregu za 
razdoblje od 2019. godine do 2024. godine te će se ista objaviti u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ne dugo je ova točka bila na vijeću  ali 
je došlo do promjene u članku 13. To je u onom dijelu gdje postoji bolesno dijete u 
obitelji da se može njih osloboditi i za operativne članove DVD-ova. Može  se 
osloboditi samo u onom dijelu koji dio stambenog prostora koristi a ne čitavog 
stambenog prostora ako nije u potpunosti vlasnik stambene jedinice. Radi se o deset 
vatrogasaca po vatrogasnom društvu koji imaju liječničko uvjerenje (svake 2 godine se 
obnavlja) i koji su obvezni izlaziti na intervencije, koji moraju biti opremljeni i obučeni. 
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Raspravljalo se i o tome kako bi trebalo napraviti zone jer područje općine nije jednako 
opremljeno infrastrukturom te bi se koeficijent morao mijenjati po području općine. 
Sredstva koja su prihod od komunalne naknade po naseljima s razmjerno se i troše po 
naseljima i nikamo se drugamo na raspoređuju. Postavilo se pitanje da li se i u drugim 
općima na isti način oslobađa obveze plaćanja komunalne naknade i koliko financijski 
iznosi to oslobođenje? Rade to i druge općine a ne radi se o nekom iznosu (3% - 
pedesetak kućanstava) od ukupno cca 1600 kućanstava. 
U raspravi su sudjelovali: Damir Novak, Željko Medved i Miroslav Turk. 
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, 
donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o komunalnoj naknadi Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske  županije“. 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA  

KOMUNALNE NAKNADE 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – upozoreni smo od Ureda državne 
uprave MŽ na ispravak jedne riječi, koja je sad dodana „godišnje“. Znači nije bio 
dorečeni period, i sad glasi: Vrijednost boda komunalne naknade (B) iznosi 0,15 kuna 
godišnje po četvornom metru (m2). 
Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
određivanju vrijednosti boda komunalne naknade te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 9. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DJELOMIČNOM OSLOBOĐENJU  

PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – OPG – Rajka Dvanajščak je krenulo u 
investiciju izgradnje stambenih prostora – smještajne sobe s time da su već prije 
proširivali poslovno proizvodni prostor vezano za vinariju, vezano za kušaonu i 
restoran. Time se proširuje turistička ponuda i prijedlog je da im se odobri djelomično 
oslobođenje. 
Ovom Odlukom djelomično bi se s 50% oslobodilo OPG – Rajka Dvanajščak, 
OIB:57792213498, Dragoslavec 81, 40311 Lopatinec, obveze plaćanja komunalnog 
doprinosa za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2 skupine – u poslovnu 
(sobe za iznajmljivanje) na k.č.br. 3970/1 i dio 3970/2 k.o. Lopatinec (novoformirana 
građevna čestica u geodetskom projektu k.č.br. 3970/1 k.o. Lopatinec). Raspravom je 
zaključeno da treba podržati one koji rade i koji rade za društvo od šireg značaja. Tako 
da bi bilo ispravno da se takva odluka donese. 
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 
djelomičnom oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa te će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
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TOČKA 10. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU  
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – odluka o komunalnom redu  
na području Općine Sveti Juraj na Bregu je poprilično stara te je prijedlog novog 
komunalnog reda koji je širi i detaljniji od ranijeg i naravno usklađeni sa novim 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.  
Odlukom se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu, a naročito: 
Uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u 
vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te 
određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na 
građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, 
zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema 
posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, 
Način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice 
lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na 
privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade 
bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama, 
Uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih 
površina javne namjene za parkiranje vozila, 
Održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i 
leda s tih površina, 
Mjere za provođenje komunalnog reda i prekršajne odredbe. 
Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke osobe, fizičke osobe 
obrtnike ili osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost te pravne osobe na 
području Općine. 
Zaključeno je da se radi o javnim površinama a ne i o zapuštenim parcelama i sličnim 
površinama to se ovom odlukom ne definira. Trebalo bi postaviti table s nazivom ulice i 
kućnih brojeva. 
U raspravi su sudjelovali: Božidar Balog, Željko Medved, Kristijan Zelić i Marijan 
Rodinger. 
Nakon razmatranja i rasprave Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta 
je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o komunalnom redu na području Općine Sveti Juraj na Bregu te će se ista objaviti 
u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 11. 
INFORMACIJA – IZVJEŠĆE UDRUGE 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – postoje izvješća o sportu i kulturi i 5% 
ostalih donacija koje se daju udrugama a može načelnik svojom odlukom dodijeliti. Taj 
dio je detaljno obrazložio vijećnicima kako bi vijećnici imali uvid na koji način su 
raspodijeljena sredstva. Navedene su manifestacije koje su se odvile u toku 2018. 
godine. Navedeno je što su udruge radile tokom 2018. godine i na kraju su planovi 
udruga za 2019. godinu.  
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Raspravom je došlo do pitanje zašto se neka sredstva dodjeljuju van područja općine, 
odnosno za šire društvo a nisu raspodijeljena sukladnu natječaju u kojem piše da su 
namijenjena udrugama s područja Općine Sveti Juraj na Bregu. Od povjerenstva koje 
provodilo natječaj  je bio traženi zapisnik za koji je rečeno da ga nema, htjelo se samo 
utvrditi da li su sredstva bila utrošena namjenski prema Javnom pozivu i Pravilniku. 
Ako su sredstva dodijeljena vanjskim udrugama u tim udrugama su članovi iz naše 
općine kao npr. Udruga slijepih i sl. i ne može se reći da oni nisu važni za Općinu Sveti 
Juraj na Bregu. Sve udruge su uredno dostavile izvješća zajedno s računima o 
namjenski utrošenim sredstvima iz proračuna. Ako sredstva ne bi bila namjenski 
utrošena ona bi se morala vratiti u proračun. Vidljivo je i po medijima što udruge rade. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved, Anđelko Kovačić i Marijan Rodinger. 
 
 
Dovršeno: 21:00 sati 
 
                                                                                                       PREDSJEDNIK  
                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Anđelko Kovačić, v.r. 
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