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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

  
  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 
  Općinsko vijeće 
  Pleškovec 29 
 

KLASA: 023-06/20-01/03 
URBROJ: 2109/16-03-20-02 
Pleškovec, 30. lipnja 2020. 
 
 

ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u utorak 30. lipnja 2020. godine u 19:00 sati 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu 
Anđelko Kovačić pozivom KLASA:023-06/20-01/03, URBROJ:2109/16-03-20-1 od 
18. lipnja 2020. godine. 
 
SJEDNICI SU NAZOČILI:  
Anđelko Kovačić, Božidar Balog, Antun Guterman, Nikola Horvat, bacc. ing.comp., 
Zlatko Novak, Zlatko Korunić, Dragutin Ladić, Lidija Lepen, Željko Medved, Anđela 
Novak, Miroslav Turk, dipl.uč. i Kristijan Zelić. 
SJEDNICI NISU NAZOČILI:  
Marijan Rodinger, Dragica Vugrinec, ing.građ., - ispričali su se i Damir Kovačić, dipl. 
ing.. 
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 i 
Sanja Heric i Izak Vrtarić, 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. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Utvrđivanje kvoruma, 
2. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…), 
3. Usvajanje zapisnika s 15., 17. i 18. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Sveti Juraj na Bregu, 
4. 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 

5. Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 
vlasništvu 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 

6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (kat.čest.br. 7657, 7661, 7662, 
8077/1, 8077/2 i 8077/3, k.o. Lopatinec), 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine (kat.čest.br. 502, k.o. Lopatinec), 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine (kat.čest.br. 1028 i kat.čest.br. 1029,  
k.o. Zasadbreg), 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

10. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 
Sveti Juraj na Bregu za period od 2020. do 2023. godine, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Damir Novak, 
zamjenik načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika i 
članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova 
Povjerenstva za socijalna pitanja, 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na 
natječaj za investiciju za projekt „Dječje igralište u Brezju“ i 
predlagatelj je općinski načelnik 
predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 
Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

14. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 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. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Kovačić dao je 
Dnevni red na glasovanje te je jednoglasno sa 12 glasova ”za„ isti usvojen. 
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TOČKA 1. 

UTVRĐIVANJE KVORUMA 
 

Anđelko Kovačić, predsjednik Općinskog vijeća - konstatirao je da je na sjednici 
nazočno svih 12 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost 
svih donesenih odluka.  
 

TOČKA 2. 
AKTUALNI SAT 

 
Zelić Kristijan, vijećnik – zanimalo ga je da li se poduzimalo što oko auto otpada 
Šafarić u Lopatincu s obzirom da to jako ružno izgleda. Što se događa u objektu 
Piramide u ulici Vladimira Nazora u Lopatincu jer je primijetio da se dovoze neke 
vreće  i da li se što radi ili je to otpad? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – auto otpad Šafarić, komunalni redar 
bio je kod vlasnika i napravljena je prijava inspekciji koja je izašla na teren. Jasno mu 
je, to nije normalna situacija kod njega a ima registriranu firmu ali da bi obavljao 
takvu djelatnost to bi trebalo u potpunosti biti u drugačijim uvjetima. Misli da to nije po 
propisima ali će inspektorat reći što misli o tome. Nad tvrtkom Piramida d.o.o.  
završen je stečajni postupak dok je hala vraćena vlasniku g. Belcu. Nakon završetka 
stečajnog postupka zbog nekih propusta koji su bili u tom ugovoru hala je vraćena. g. 
Belcu. Dio hale 120 m2 iznajmio je tvrtki Rale iz Pušćina. Rale je dovozio vreće u 
halu i u tim vrećama je nekakva mješavina granulat plastike i gume, odnosno to je 
izolacioni materijal koji se nalazi na vodičima. Materijal koji se skida s bakrenih žica i 
to se prodaje za proizvodnju asfalta. Dovezeno je iz Italije i trebalo se skladištiti tri 
mjeseca da bi se nakon toga odvezlo u Austriju ali se zbog pandemije Covida-19 nije 
dogodilo. Tvrtka Rale isto tako ima kod sebe hrpe tih vreća a dio je završio u 
Piramidi. Prijavljeno je inspektoratu koji je zabranio bilo kakav daljnji dovoz vreća i 
prijavio je državnom odvjetništvu. Državno odvjetništvo je pokrenulo postupak protiv 
tvrtke Rale. U osnovi oni bi taj materijal trebali vratiti od kuda je i došao.  
 
Miroslav Turk, vijećnik – postavio je pitanje vezano uz prometnicu županijske ceste 
u Zasadbregu. Zapravo se radi o crnoj točki kod kapele gdje se u posljednjih pet 
godina dogodilo sedam prometnih nesreća srećom još nitko nije smrtno stradao. Jest 
da je ograničenje brzine 40 ali se više-manje toga nitko ne pridržava. Da li je moguće 
pozvati ŽUC da provjeri sigurnost na toj lokaciji a predložio je još lokaciju kod škole 
gdje je isto tako opasno? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – znao je za te prometne nesreće ali 
nije znao da ih je toliko. Budu izašli na teren i napraviti će prometni elaborat  i ako se 
prihvati u Planu održavanja prometnica ŽUC-a za iduću godinu može se napraviti. 
 
Anđelko Kovačić, predsjednik vijeća – nadovezao se odnosno pitao da li se može 
sa ŽUC-om dogovoriti da se izgradi pješačko-biciklistička staza?  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – sve postoji mogućnost, ali prvi 
preduvjet je da se napravi projektna dokumentacija koju mora napraviti općina i s tim 
se kandidira na ŽUC za financiranje, u tom slučaju se vrši financiranje pola pola. 
Planirano je bilo već prije i dat je prijedlog ŽUC-u u Planu održavanja prometnica 
Općine Sveti Juraj na Bregu. 
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Antun Guterman, vijećnik – kada će se nastaviti izgradnja pješačko-biciklističke 
staze od Caffe bara Amadeus do Vukanovca? Da li je to u planu Hrvatskih cesta? 
Još ga zanimalo što će biti s cestom u tzv. „Črnom  selu“ u Dragoslavcu? Uvijek kad 
je kiša, voda sve iskopa i odnese šljunak.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – prilikom boravka Vlade RH u 
Međimurju upravo to je bio prijedlog koji je obuhvaćao modernizaciju državne ceste 
od Šenkovca do Štrigove i da se obuhvati sve što je potrebno da se zadovolje uvjeti 
državne ceste.  Općina je htjela kandidirati za projektiranje tog dijela ali nam su 
djelatnici Hrvatskih cesta rekli da se maknemo jer im se smeta. Oni projektiraju 
kompletnu prometnicu. Oni će još ove godine krenuti u projektiranje modernizacije 
ceste te se nada da bi se u nekakvom roku od godinu dana  moglo to napraviti. „Črno 
selo“, jedan dio je Štrigova asfaltirala te je boje izlaziti kroz onaj dio nego na ovaj tu. 
Za donji dio dogovor je da se podijele troškovi. Išlo u rekonstrukciju vodovodne 
mreže i to je napravljeno a financijska situacija i nije najbolja i to je stvar koja čeka da 
se napravi.   
 
Željko Medved, vijećnik – s obzirom na novo nastalu situaciju Covid-19 zanimalo ga 
je da li općina namjerava pomoći poljoprivrednicima gospodarstvenicima i 
mještanima općine? Na sjednici u prosincu govorilo se o postavljanju video nadzora 
na groblju a  pokazivale su se snimke javno na sjednici. Postavio je pitanje da li se 
zna koji su se sve zakoni prekršili jer su se na sjednici javno pokazivale snimke 
nadzornih kamera. Zna se tko i kada može pregledavati snimke.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – pomoć poljoprivrednicima 
gospodarstvenicima, svi koji su bili pogođeni mjerama i koji nisu mogli obavljati 
radove a plaćali su najamninu općini nije im se više naplaćivala najamnina, 
Komunalna naknada, svi koji su pogođeni s tim znači poduzetnici, njima ne budemo 
obračunavali. Država je ta koja se postavlja kao pomoć i nije isplaćivala doprinose 
općini tako da općina nije imala prihoda odnosno zadnjih tri mjeseca smo u minusu 
preko osamsto tisuća kuna te nije u mogućnosti dati pomoći.  
Video nadzor se radi po principu da odete u dućan i kupite četiri kamere i snimača i 
snimate i to se tako ne smije. Tko smije to raditi? To smije raditi ovlaštena tvrtka. 
Video nadzor u vrtiću u Brezju i Lopatincu radila je tvrtka Pegasus koja ima sva 
odobrenja. Video nadzor na groblju ne postoji. Rečeno je da se planira postaviti. U 
radno vrijeme kad su djeca tamo se ne smije snimati. Snima se samo van radnog 
vremena i to se može pogledati. Ne nadzire se nikoga nego što se zbiva van radnog 
vremena po noći. 
  
Božidar Balog, vijećnik – da li su zaposleni radnici u javnom radu, koliko ih je i tko 
te da li će oni više raditi po nerazvrstanim općinskim cestama? Povjerenstvo za 
groblje pošto je i sam član zanimalo ga je da li će se na groblju staze asfaltirati jer se 
u svakom zapisniku povjerenstva daje prijedlog što je potrebno sve napraviti jer nam 
je groblje najlošije uređeno u županiji.  
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – radnici u javnom radu, još uvijek ih 
nema jer je Vlada RH tako odlučila. Povjerenstvo za groblje odnosno stanje na 
groblju, nije se složio da je najgore groblje u županiji. Situacija je takva da ni jedno 
groblje nije imalo klizište. Zemljani radovi su završeni. Klizanje je stalo i sad treba 
izvesti površinske radove tj. postaviti površinske slivnike i asfaltirati staze. Sve je to 
planirano za ovu godinu ali nitko nije planirao ovu situaciju koja trenutno je. Trenutno 
koristimo dozvoljeni minus od dva milijuna kuna kojeg moramo vratiti do kraja godine. 
Stanje sada je minus 1,5 mil. kuna.  
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Povrat sredstava za projekt dogradnje vrtića u Lopatincu možemo tražiti tek nakon 
plaćene okončane situacije i nadati se da će povrat doći do kraja godine da 
zatvorimo dozvoljeni minus.     
 
Dragutin Ladić, vijećnik – zanimalo ga je da li će se festival elektroničke glazbe 
održati s obzirom na situaciju u cijeloj Republici Hrvatskoj? Nije mu jasno da se okupi 
par tisuća ljudi i gdje ne postoji mogućnost kontrole i provoditi mjere kojih se treba 
pridržavati i to je nešto slično poput noćnih klubova. Svi ti ljudi ulaze u naše 
pekarnice, trgovine i kafiće te ga je zanimalo tko će snositi odgovornost? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – festival Forestland ovisi o 
nacionalnom stožeru RH. Trenutno je dato odobrenje za održavanje festivala na 
Zrču, dato je odobrenje za održavanje Porcijunkolova u Čakovcu. Situacija je za sve 
ista ili svi ili nitko.  Zatvoreni i otvoreni prostor je drugačija stvar. Na Forestlandu je 
samo jedan ulaz tako da je moguće provoditi mjere. Karte se kupuju preko interneta 
znači da se zna tko je došao unutra. Naveo je usporedbu s Porcijunkolovim u 
Čakovcu gdje ljudi ulaze u grabu sa svih strana. Ako bude to moguće održati onda će 
se i Forestland moći održati ili niti jedno niti drugo. Mi možemo samo reći svoje 
mišljenje ali za neko održavanje treba mišljenje Nacionalnog stožera RH.  
 
Anđelko Kovačić, predsjednik vijeća – nadovezao se i ponovio ako će Nacionalni 
stožer to dozvoliti onda će se to i održati. 
 
Anđela Novak, vijećnica – postavila je pitanje kada će novi vrtić započeti sa radom i 
budući da je sad vrtić općinski da li će djelatnici ostati svi isti, ravnateljica i ima li još 
slobodnih mjesta za smještaj djece? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – još uvijek ne postoji općinski vrtić. U 
ovom trenutku se radi na tome da se dobi uporabna dozvola, kad se ona dobi treba 
dobiti odobrenje Ureda za prosvjetu Međimurske županije da zgrada i oprema 
odgovara Pedagoškim standardima tek onda se može formirati ustanova. Tada će se 
moći raspisati natječaj za zapošljavanje djelatnika. Znači svi djelatnici koji su sada u 
privatnom vrtiću mogu se javiti na natječaj kao i svi drugi. Kad se oformi ustanova, 
Upravno vijeće bude odlučivalo o natječaju tko će se od prijavljenih zaposliti odnosno 
tko će zadovoljavati tražene uvjete. Broj djece koji će se moći upisati ovisi o pregledu 
ustanove. Znači oni će utvrditi koliko je moguće upisati djece u vrtić. Sva djeca 
dosadašnji polaznici automatizmom prelaze u vrtić i slobodna mjesta će se upisati. 
 
Zlatko Novak, vijećnik -  kada će dalje nastaviti sa kanalizacijom u ostalim 
dijelovima općine gdje nije još napravljena? 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Međimurske vode d.o.o. su raspisale 
natječaj za projektnu dokumentaciju za pročistač u Dragoslavec Selu na koji bi se 
spajalo dio Vučetinca (drugi breg), dio Dragoslavca, dio Pleškovca i cijeli Okrugli Vrh. 
Sa 2021. godinom započinje novo financijsko razdoblje EU te će otvarati natječaji na 
koji će se prijaviti Međimurske vode d.o.o..  
 

         TOČKA 3. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15., 17. i 18. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Po zapisniku 17. i 18. je bilo prijedloga i primjedbi. 
 



6 

 

Željko Medved, vijećnik – na 15. sjednici mu je obećano da će dobiti pisani odgovor 
na koji još do dan danas nije dobio odgovor. Žalio se na način odvijanja 17. i 18. 
sjednice te ga je zanimalo kako je utvrđen kvorum i tvrdio je da je morala biti video 
konferencija i nije mu jasno kako je predsjednik OV-a vodio sjednicu ako je toga 
dana bio na poslu. Dao je prigovor na način održavanja sjednica. 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – puno općina, gradova i MŽ imala je 
elektroničke sjednice a iste su se mogle i odviti čak i telefonski i ne trebaju biti 
nikakve video konferencije. Znači svi su mogli glasati elektronski a tko nije mogao do 
njega je bio poslani službenik Vid Marčec koji je nosio dokumentaciju na glasanje i 
zaokružili što je bilo potrebno i u 14 sati je utvrđeno tko je glasao odnosno tko je za, 
suzdržan ili protiv i to je bilo to. Glasali su svi, sve je prihvaćeno i sve je po zakonu. 
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 
Bregu, donijeta je  

 
ODLUKA:  Sa 10 glasova „za“, 1 glas „protiv“  i 1 glas „suzdržan“ prihvaćeni 
su Zapisnici sa 15., 17. i 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 
Bregu. 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG STATUTA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 
Miroslav Turk, vijećnik – Hrvatski sabor je napravio izmjene i dopune Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je stupio na snagu 1.1.2020. godine 
te je bilo potrebno uskladiti Statut Općine Sveti Juraj na Bregu sa novim odredbama. 
Nema velikih izmjena Statuta dodaje se suradnja s drugim JLS, izmjena je oko 
raspisivanje referenduma oko donošenja akata, donošenja proračuna a najveće su 
izmjene oko donošenja akata zakonitosti i odluka o obustavi akata ako se kosi sa 
Zakonom. Mijenjao se čl.10., čl.15., čl. 17., čl.19., čl.48., čl.49., čl.53., čl.82., čl.89., 
čl.90. i čl.91.. 
Izraženo je nezadovoljstvo što u Statutu nije razrađeni dio oko odvijanja sjednica o 
čemu se već vodila rasprava i samim izmjena Statuta bilo bi potrebno mijenjati i 
Poslovnik. Zaključeno je da se sjednice vođene elektronski, telefonski ili neki drugi 
način privremeno odvijaju na ovakav način sukladno privremenim propisima.  
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Anđelko Nagrajsalović. 
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 Statuta 
Općine Sveti Juraj na Bregu te će se isti objaviti u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA  

SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ovom Odlukom utvrđuje se način 
upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina u 
vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu. Javnim sportskim građevinama smatraju se 
građevine koje su u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu te se trajno koriste u 
izvođenju programa javnih potreba u sportu.  
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Sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u 
kojima se provode sportske aktivnosti. Općina Sveti Juraj na Bregu upravljanje i 
korištenje sportskih građevina dodjeljuje temeljem javnog poziva. Općinski načelnik 
nadzire: namjensko korištenje sportskih građevina, održavanje sportskih građevina u 
skladu s obvezama što ih je preuzeo zakupnik i korištenje sportskih građevina na 
način da se poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih aktivnosti. Općina Sveti Juraj na 
Bregu upravljanje i korištenje sportskih građevina dodjeljuje temeljem javnog poziva. 
Korisnici javnih sportskih građevina koji nemaju regulirani odnos s Općinom Svezi 
Juraj na Bregu, u skladu s ovom Odlukom dužni su sklopiti ugovore o upravljanju i 
korištenju sportskih građevina u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu  Odluke.  
Upozoravalo se na neke nelogičnosti ove odluke oko tekućeg održavanja. Smatra se 
da se udruge neće moći prihvatiti iz razloga posjedovanja nedovoljnih sredstava. 
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved. 
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 
Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 11 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“, prihvaćen je Prijedlog Odluke 
o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Sveti 
Juraj na Bregu te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O  

OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC 
 

Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – u Odluci o osnivanju Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec dodaju se novi članci i to 9. Konzultirao se sa 
dogradonačelnikom g. Medvedom. On je i predsjednik JVP-a Čakovec, potvrdio je da 
je sve sukladno Zakonu i da je napravljeno prema uputama koje smo mi kao 
suosnivači potrebni donijeti.  
Osnivačka prava i dužnosti, Osnivač ostvaruje sukladno posebnim propisima kojima 
se uređuje područje vatrogastva i javnih ustanova. 
Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Čakovec je sudjelovanje u provedbi 
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara, spašavanje ljudi i 
imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i 
opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.  
Osim osnovne djelatnosti Javna vatrogasna postrojba Čakovec vrši pružanje usluga 
vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih 
kadrova, održavanje vatrogasne opreme, punjenje vatrogasnih aparata i 
osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara.  
Javna vatrogasna postrojba Čakovec može obavljati i druge djelatnosti ako se one u 
manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnosti i ako se njima ne umanjuje 
intervencijska spremnost Javne vatrogasne postrojbe  Čakovec.  
Poslovi i broj profesionalnih vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec, sukladno planovima zaštite od požara i propisima kojima se uređuje 
područje vatrogastva, kojeg donosi Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec.  
Tijela Javne vatrogasne postrojbe Čakovec su: Zapovjednik i Vatrogasno vijeće. 
Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec predstavlja i zastupa zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec.  
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Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec imenuje i razrješava 
gradonačelnik Grada Čakovca na prijedlog Vatrogasnog vijeća uz prethodnu 
suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika. Za zapovjednika i zamjenika 
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec može se imenovati osoba koja 
ispunjava uvjete utvrđene Zakonom i Statutom Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.  
Javnom vatrogasnom postrojbom Čakovec upravlja Vatrogasno vijeće čiji se članovi 
biraju na mandat od 5 godina. Djelokrug, način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća 
utvrđuje se Statutom Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.  
Javna vatrogasna postrojba Čakovec upisuje se u sudski registar nadležnog 
trgovačkog suda. Upisom u sudski registar Javna vatrogasna postrojba Čakovec 
stječe svojstvo pravne osobe.  
Upravno vijeće se preimenovalo u Vatrogasno vijeće. 
U raspravi su sudjelovali: Dragutin Ladić. 
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 
Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Sa 10 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, prihvaćen je Prijedlog 
Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te će 
se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA  

(KAT.ČEST.BR. 7657, 7661, 7662, 8077/1, 8077/2 I 8077/3, K.O. LOPATINEC) 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu 
prodaje nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu-Zemljišno knjižni odjel 
Čakovec u zk.ul.br. 2023, k.o. V Brežni Kotar, zk.čest.br. 182/A/1/6/2 (identična sa 
kat.čest.br. 7657 k.o. Lopatinec) kod vrta, oranica površine 1212 m², zk.čest.br. 
182/A/1/6/3 (identična sa kat.čest.br. 7662, k.o. Lopatinec) vrt, oranica,  površine 
1326 m², zk.ul.br. 6228, zk.čest.br. 182/A/1/5 (identična sa kat.čest.br. 7661, k.o. 
Lopatinec) oranica, površine 344 čhv, zk.ul.br. 687, k.o. V Brežni Kotar, zk.čest.br. 
179/5 (identična sa kat.čest.br. 8077/1, 8077/2 i 8077/3 k.o. Lopatinec) oranica, 
voćnjak, vinograd Okrugli Vrh, površine 497 čhv-a. 
Početna kupoprodajna cijena nekretnina iznosi 1.250,00 € plativo u kunskoj 
protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a za Euro na dan plaćanja.  
Nekretnine opisane prodati će se na osnovu javnog natječaja onom ponuditelju koji 
će za istu ponuditi najvišu cijenu. 
Ukoliko pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati 
onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.  
Ovlašćuje se općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović da u skladu s odredbama ove 
Odluke: imenuje povjerenstvo za provedbu postupka prodaje nekretnina, definira 
opće i posebne uvjete javnog natječaja, uz uvrštavanje klauzule o mogućnosti 
poništenja javnog natječaja bez obzira na razloge, raspiše i provede postupak javnog 
natječaja, zaključi kupoprodajni ugovor ili poništi javni natječaj. 
Zaključeno j, da se ova nekretnina proda jer to je mali komadić i nemamo neki interes 
za tim komadićem. Zapravo je općina bila suvlasnik po nasljeđivanju. Za nekretninu 
je napravljena procjena i te se prema tome i prodaje. 
U raspravi su sudjelovali: Dragutin Ladić, Željko Medved i Kristijan Zelić. 
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 
prodaji nekretnina (kat.čest.br. 7657, 7661, 7662, 8077/1, 8077/2 i 8077/3, k.o. 
Lopatinec) te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske  županije“. 
 

 
TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI NEKRETNINE  
(KAT.ČEST.BR. 502, K.O. LOPATINEC) 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu 

kupit će od Poljoprivredne zadruge Čakovec, Dr. Ivana Novaka 1, 40000 Čakovec, 
OIB 35206187543, kao vlasnika (1/1), nekretninu upisanu u zk.ul.br. 2309, zk.čest.br. 
499/A/1/2, k.o. V Brežni kotar (identična s kč.br. 502, k.o. Lopatinec) u naravi kuća u 
Pleškovcu (prodavaona) i livada površine 372 m2. 
Nekretnina će se koristiti za autobusno stajalište u Pleškovcu. 
Kupoprodajna cijena nekretnine prema procjembenom elaboratu o tržišnoj vrijednosti 
nekretnine izrađenom od ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i 
procjenu nekretnina Dragutina Matotek, dipl.ing. („Međimurje –investa“ d.o.o.,), iznosi 
4.412,30 €, a isplatit će se u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a 
za Euro na dan plaćanja. 
Ovlašćuje se općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović da zaključi kupoprodajni 
ugovor sa Poljoprivrednom zadrugom Čakovec, sukladno uvjetima iz  Odluke.  
Zaključeno je da se u ovom trenutku neće to kupovati. Općina to koristi kao 
autobusno stajalište i koristi se kad je skupljanje krupnog otpada. Kad će financijska 
situacija dozvoliti tad će se kupiti. Bilo bi dobro da se to planiralo kupiti, a ne sad je 
ovo potpuno novo i već se kupuje. Čemu nam onda služe planovi.    
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 
kupnji nekretnine (kat.čest.br. 502, k.o. Lopatinec)t će se ista objaviti u 
„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 9. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE  

(KAT.ČEST.BR. 1028 I KAT.ČEST.BR. 1029,  K.O. ZASADBREG) 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu 
prodaje nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu-Zemljišno knjižni odjel 
Čakovec u  zk.ul. br. 5569, k.o. VII Brežni Kotar, zk.čest.br. 193/1 (identična sa 
kat.čest.br. 1029 k.o. Zasadbreg) kuća, izgrađeno zemljište, dvorište, livada i šuma u 
Zasadbregu ukupne površine 1429 m² i zk..čest.br. 194/7/2 (identična sa kat.čest.br. 
1028, k.o. Zasadbreg) u naravi  šuma, ukupne površine 688 m². 
Početna kupoprodajna cijena nekretnina iznosi 8.000,00 € plativo u kunskoj 
protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a za Euro na dan plaćanja.  
Nekretnine prodati će se na osnovu javnog natječaja onom ponuditelju koji će za istu 
ponuditi najvišu cijenu. Ukoliko pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom 
cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.  
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Ovlašćuje se općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović da u skladu s odredbama  
Odluke: imenuje povjerenstvo za provedbu postupka prodaje nekretnina, definira 
opće i posebne uvjete javnog natječaja, uz uvrštavanje klauzule o mogućnosti 
poništenja javnog natječaja bez obzira na razloge, raspiše i provede postupak javnog 
natječaja, zaključi kupoprodajni ugovor ili poništi javni natječaj. 
U procjeni su obuhvaćeni svi troškovi koji su nastali i prilikom rušenja kuće i 
održavanja. 
U raspravi su sudjelovali: Kristijan Zelić. 
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 
prodaji nekretnine (kat.čest.br. 1028 i kat.čest.br. 1029,  k.o. Zasadbreg) te će se 
isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 10. 
PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA  

CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  
ZA PERIOD OD 2020. DO 2023. GODINE 

 
Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika – sustav civilne zaštite obuhvaća 
mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i 
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih 
dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih 
resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi 
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - 
tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih 
razaranja. Smjernice se odnose na period od 2020. do 2023. godine. One su kao 
takve pregledane kod inspekcijskog nadzora i kao takve su od strane inspekcije 
prihvaćene odnosno dobro su napravljene i sadrže sve što je potrebno prema 
Zakonu o sustavu civilne zaštite.  
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj 
razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u 
jedinstvenu cjelinu radi, smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog 
odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanje posljedica velike nesreće i 
katastrofe. 
Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje mjerodavnih temeljnih akata 
Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu i općinskog načelnika; prvenstveno 
donošenja Plana razvoja civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plana 
djelovanja civilne zaštite kao temeljne podloge daljnjeg funkcioniranja sustava civilne 
zaštite, a dugoročno kao kontinuirani i kreativni proces u smislu poštivanja načela 
sustava civilne zaštite, postupanja i obavljanja zadaća temeljem mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite i drugih aktivnosti kojim će se iz godine u godinu razvijati i 
usavršavati sustav civilne zaštite kao i zaštita i spašavanje kao organizirano 
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite s ciljem dostizanja najviših 
standarda potrebnih za provedbu zadaća svih operativnih snaga. 
Smjernice se odnose na operativne snage civilne zaštite i procjenu rizika i plana 
djelovanja civilne zaštite. 
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Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage 
sustava civilne zaštite: stožeri civilne zaštite, operativne snage vatrogastva,      
operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe 
spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori  na lokaciji i 
pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 
Općinski načelnik je odgovoran za osnivanje operativnih snaga civilne zaštite 
sukladno usvojenim smjernicama i Planu  razvoja civilne zaštite, donosi Plan vježbi 
civilne zaštite, odnosno vrstu i način provođenja vježbi operativnih snaga sustava 
civilne zaštite. 
Općina Sveti Juraj na Bregu dostavit će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje 
putem Područnog ureda Čakovec podatke te o dužnosti dostave podatka obavijestiti 
operativne snage Općine Sveti Juraj na Bregu putem stožera civilne zaštite.    
U raspravi su sudjelovali: Božidar Balog, Željko Medved i Dragutin Ladić.  
Nakon razmatranja i rasprave vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 
Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu za 
period od 2020. do 2023. godine te će se iste objaviti u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE  

O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA STATUT, 
POSLOVNIK I PROPISE 

 
Lidija Lepen, vijećnica – Točka I. Odluke o izboru predsjednika i članova 
Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise mijenja se i glasi: 
U Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 
Bregu biraju se: 

- za predsjednika: 
Miroslav Turk, dipl.uč., Zasadbreg 88/a 

- za članove:,  
Nikola Horvat, bacc.ing.comp.,Vučetinec 172 i 
Zlatko Novak, Vučetinec  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 12 glasova „za“, prihvaćen  je Prijedlog Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut, 
Poslovnik i propise te će se ista objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
 

TOČKA 12. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI DOPUNI ODLUKE O IZBORU  

PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA SOCIJALNA PITANJA 
 
Lidija Lepen, vijećnica – Točka I. Odluke o izboru predsjednika i članova 
Povjerenstva za socijalna pitanja mijenja se i glasi: 
U Povjerenstvo za socijalna pitanja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu 
biraju se: 
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- za predsjednika: 
Marijan Rodinger, Zasadbreg 140 

- za članove: 
Zlatko Korunić, Zasadbreg 215 i 
Zlatko Novak, Vučetinec  
 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, donijeta je  
 
ODLUKA: Jednoglasno sa 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
izmjeni dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za 
socijalna pitanja te će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU  

ULAGANJA I PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA INVESTICIJU  
ZA PROJEKT „DJEČJE IGRALIŠTE U BREZJU“ 

 
Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Lag Međimurski doli i bregi je raspisao 
natječaj po mjeri 7.4.1. i ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Sveti Juraj na 
Bregu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave - Općine Sveti 
Juraj na Bregu za investiciju projekt „Dječje igralište u Brezju“. Ulaganje planira se 
prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., za 
provedbu pod mjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip 
operacije 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih 
temeljnih usluga“ – sukladna Mjeri 7.4.1 PRR, temeljem Lokalne razvojne strategije 
LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. U svrhu prijave ulaganja na natječaj ovom 
Odlukom ujedno se daje i suglasnost za prijavu na natječaj. 
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Prilog III, uz suglasnost 
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar tipa 
operacije TO 2.1.2 Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih 
temeljnih usluga koji čini sastavni dio Odluke. Zaključeno je da se puno projekata radi 
u Brezju i predlagalo se da se igralište u Lopatincu kandidira na natječaj a da će se 
igralište kandidirati nekom drugom prilikom. Najveći je prihod od zakupa baš od 
objekta iz Brezja. Općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović je rekao da je u 
Zasadbregu i Lopatincu to već napravljeno a da je ostalo samo igralište u Brezju. Tu 
su već stara i dotrajala igrala a radi se o dječjem igralištu gdje postoji opasnost od 
starih igrala.  
U raspravi su sudjelovali: Željko Medved i Dragutin Ladić. 
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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju 
za projekt „Dječje igralište u Brezju“ te će se ista objaviti u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
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TOČKA 14. 
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 – svi su donijeli odluke koje 

nakon toga Ustavni sud sve odluke poništio odnosno nije u potpunosti odbio nego je 
stavio van snage. Ovom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Sveti Juraj na Bregu propisuje se način pružanja javne usluge, način 
gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja 
otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog 
(glomaznog) otpada. 
Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog 
sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 
skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i 
zaštitom javnog interesa. 
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu javnu uslugu će pružati ono trgovačko 
društvo s kojim bude sklopljen ugovor o korištenju javne usluge nakon provedenog 
postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i 
odvojeno skupljanja frakcija komunalnog otpada s područja Općine Sveti Juraj na 
Bregu, sukladno važećim zakonskim i pod zakonskim propisima.  
Zaključeno je da se mora smanjiti ostali otpad i više selektirati i samim time trebati će 
se izgraditi Reciklažno dvorište a glomazni otpad bi se prebacio na poziv s tim da bi 
ostali dva dana planirana za odvoz otpada. Treba raspisati novi natječaj za 
koncesiju. Općina može kupiti dio Čakoma i ugovoriti odlaganje na reciklažno 
dvorište. Do sad se prikupljeni određeni selektivni otpad prodavao a sad se mora 
platiti da se negdje zbrine. 
U raspravi su sudjelovali: Božidar Balog i Željko Medved.  
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 načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Juraj na Bregu te 
će se isti objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 
Dovršeno: 21:00 sati 
                                                                                                       PREDSJEDNIK  
                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                       
                                                                                                     Anđelko Kovačić, v.r.                                                                                       


