SKRAĆENI ZAPISNIK
od 8. rujna 2014. godine
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Novo Virje odrţane u zgradi Općine Novo
Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5 (Spomen dom Vladimiru Jagarincu).
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 023-01/14-01/04, URBROJ: 2137/22-14-6,
od 3. rujna 2014. godine.
PREDSJEDNIK: UtvrĎujem da današnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Novo
Virje prisustvuje većina članova Općinskog vijeća i to:
PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ivan Baruškin, predsjednik Općinskog vijeća,
Ţeljko Šantić, potpredsjednik Općinskog vijeća,
Stjepan Ciganović, član Općinskog vijeća,
Pero Čorba, član Općinskog vijeća,
Draţen Đuroci, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Marčinko, član Općinskog vijeća,
Lidija Cik, članica Općinskog vijeća,
Vladimir Kovač, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća.

OSTALI PRISUTNI:
1. Branko Mesarov, općinski načelnik Općine Novo Virje,

2. Miroslav Lukanec, viši referent za pravne i kadrovske poslove.
ODSUTNI:
1. Vjekoslav Lukanec, član Općinskog vijeća, opravdano,
2. Ţeljko Šadek, član Općinskog vijeće, opravdano.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Novo Virje otvorio je predsjednik Općinskog
vijeća Ivan Baruškin u 20,30 sati i pozdravio sve prisutne.
PREDSJEDNIK: Otvaram diskusiju po skraćenom zapisniku.
Budući da se nitko nije uključio u raspravu po skraćenom zapisniku, Općinsko vijeće
jednoglasno je sa 9 glasova ZA usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice
PREDSJEDNIK: Za današnju sjednicu predlaţem sljedeći:

DNEVNI RED
1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proraĉuna Općine Novo Virje za
2014. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2014. godine,
2. Donošenje Izmjena i dopuna Proraĉuna Općine Novo Virje za 2014. godinu,
3. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
na podruĉju Općine Novo Virje u 2014. godini,
4. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruĉju
Općine Novo Virje u 2014. godini,
5. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proraĉunske
zalihe Proraĉuna Općine Novo Virje za 2014. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja
do 30. lipnja 2014. godine,
6. Donošenje Zakljuĉka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog
plana Djeĉjeg vrtića ''Bregunica'' za 2013. godinu,
7. Donošenje Odluke o donošenju usklaĊene Procjene ugroţenosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
podruĉje Općine Novo Virje,
8. Donošenje Odluke o donošenju usklaĊenog Plana zaštite i spašavanja i Plana
civilne zaštite Općine Novo Virje,
9. Donošenje Zakljuĉka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Djeĉji
vrtić ''Bregunica'' Novo Virje za pedagošku 2014./2015. godinu,
10. Donošenje Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na podruĉju
Općine Novo Virje,
11. Donošenje Odluke o imenovanju komisije za provedbu Odluke o sufananciranju
obrtnika i malih poduzetnika na podruĉju Općine Novo Virje,
12. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu općinskog
naĉelnika Općine Novo Virje za 2014. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30.
lipnja 2014. godine,
13. Donošenje Zakljuĉka o davanju suglasnosti na Godišnji obraĉun financijskog
plana JVP ĐurĊevac, te Zakljuĉka o prihvaćanju Financijskog plana JVP
ĐurĊevac za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu,
14. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskih izvještaja
udruga s podruĉja Općine Novo Virje u 2013. godini,
15. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na podruĉju
postaje Graniĉne policije Koprivnica za svibanj i srpanj 2014. godine,
16. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i
mira i druge prekršajne problematike na podruĉju Policijske postaje ĐurĊevac
za svibanj i lipanj 2014. godine,
17. Razmatranje zamolbi:
Hrvatska sekcija - Regionalni klub IPA Koprivnica,
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KC-KŢ ţupanije,
18. Razno.

Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 9 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.

Toĉka 1.
PREDSJEDNIK: Sveukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 931.910,96
kuna što je 35,56 % od ukupno planiranih prihoda poslovanja. Prihod je ostvaren u tom
postotku radi toga što je falila renta. Prihodi od poreza na dohodak su povećani, izgleda
da se zaposlilo više ljudi sa našega područja. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od
505.736,39 kuna, a najveći udio u tim prihodima imaju prihodi od nefinancijske imovine,
odnosno od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.
Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.214.080,00 kuna, a u izvještajnom
razdoblju su ostvareni u iznosu od 922.775,01 kuna, što predstavlja 41,68 %.
Najveći udio u kuupnim rashodima imaju rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu
348.788,04 kuna ili 52,56% od plana. Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 240.648,
85 kuna ili 32,64 % plana u čijem ostvarenju najveći udio imaju rashodi za usluge te
rashodi za metarijal i energiju.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Bilo je malo financijskih sredstava pa nismo mogli puno niti
trošiti. Što se tiče rashoda za subvencije oni su ostvareni u iznosu od 75.450,00 kuna, a u
cijelosti se odnose na subvencioniranje cijene umjetnog osjemenjivanja goveda i krmača.
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 164.487,77 kuna te biljeţe znatan porast u
ostvarenju u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog kamata na dugoročni kredit kod
OTP banke d.d. Zadar.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
9 glasova ZA donijelo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proraĉuna Općine Novo Virje za 2014. godinu za razdoblje od
1. sijeĉnja do 30. lipnja 2014. godine
Toĉka 2.
PREDSJEDNIK: Unutar prihoda i primitaka došlo je do izmjena na prihodima od
pomoći koji su uvećani za 151.540,00 kuna, te plan ovih prihoda iznosi 468.790,00 kuna.
Iznos od 148.800,00 kuna odnosi se na sredstva iz ţupanijskog proračuna koja su
namjemjena za opremanje vanjskog dječjeg igrališta dječjeg vrtića ''Bregunica''.
Posljednjim izmjenama i dopunama Proračuna planirano je podizanje kratkotočnog
kredita u poslovnoj banci u iznosu 300.000,00 kuna zbog Uredbe o novčanoj naknadi za
istraţivanje i eksploataciju ugljikovodika kojom je predviĎena primjena kvartalne isplate
naknade. Općina Novo Virje je do 15. srpnja 2014. godine izdrţala bez podizanja kredita,
a uredba se promjenila, pa se predlaţe da se kratkoročni kredit makne ovim izmjenama i
dopunama iz Proračuna za 2014. godinu.
Ukupni planirani prihodi i primici sada iznose 2.819.555,98 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci po prijedlogu Izmjena i dopuna proračuna za 2014. godinu
planirani su u iznosu od 2.819.555,98 kuna, što znači da je došlo do smanjenja rashoda i
izdataka za 121.433,00 kuna. Od navedenog iznosa novog plana Proračuna je povećanje
za 2.767,00 kuna za rashode poslovanja, 175.800,00 kuna za rashode za nabavu

nefinancijske imovine, dok je smanjenje za 300.000,00 kuna planirano na izdacima za
financijsku imovinu i otplate zajmova.Rashodi za zaposlene su u ukupnom iznosu
povećani za 2.267,00 kuna. Planiranje ovih rashoda se radilo krajem protekle godine,
kada je stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosila 13%, a osnovica za obračun
plaće drţavnih duţnosnika 4.491,236 kuna. Tijekom ove godine se povećala stopa
doprinosa za zdravstveno osiguranje na 15%, osnovica za obračun plaće drţavnih
duţnosnika se smanjila na 4.221,762 kune, a od 8. rujna 2014. godine u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Novo Virje upravni referent započinje sa stručnim
osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Iz ovog razloga je planirano
smanjenje iznosa bruto plaća za 3.750,00 kuna, dok je za iznos doprinosa na plaće
planirano povećanje za 6.017,00 kuna.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Na ostalim rashodima je planirano povećenje za 50.000,00
kuna, od čega je 20.000,00 kunaplanirano za popravak vatrogasnog vozila DVD-a
Drenovica, a 30.000,00 kuna za legalizaciju vatrogasnih domova DVD-a Crnec i DVD-a
Drenovica. Ovim izmjenama u proračun s eubacuje usluga prijevoza stočne hrane
prikupljene od mještana općine Novo Virje za pomoć stanovnicima područja Općine
Gunja koje je pogoĎeno katastrofalnim poplavama ove godine.
Do sada su odvezena dva kamiona sijena i 700 kilograma kukuruza.
DRAŢEN ĐUROCI:Što je bilo sa ovim balama sijena koje su stajale tu u centru?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Odvezene su u Gunju, nisu stale u prvi kamion, ali su
odvezene u drugom. Problem je pariti veće i manje bale.
VJEKOSLAV MESAROV: Što se poduzima sa legalizacijom domova, svlačionicama
nogometaša?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Za DVD Medvedička treba ishoditi uporabnu dozvolu, kao i
za društveni dom.
Što se tiče svlačionica NK Graničara, treba legalizirati dio i to pečenjaru i terasu
Zahtjevi su podneseni, potrebno je ishoditi dokumentaciju koja se prilaţe zahtjevu.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Zanima me što obuhvaća stavka Naknada troškova
zaposlenima, koja iznosi 62.300,00 kuna, te stavka Rashodi za usluge?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Tu spadaju putni troškovi, dnevnice, seminari, za općinu i za
vrtić. Što se tiče rashoda za usluge tu spada telefon, pošta, usluge promidţbe i
informiranja, stočne vage, skela itd.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
9 glasova ZA donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proraĉuna Općine Novo Virje 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
Izmjene i dopune se prilaţu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Toĉka 3.
PREDSJEDNIK: Krajem prošle godine donijet je Program javnih potreba u
predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2014. godini. Budući da se
sukladno izmjenama i dopunama proračuna Općine Novo Virje sredstva za javne potrebe
u području društvene brige o djeci predškolske dobi osiguravaju u svoti od 575.610,00
kuna potrebno je donijeti izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na
području Općine Novo Virje.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na podruĉju Općine
Novo Virje u 2013. godini
Toĉka 4.
PREDSJEDNIK: Krajem prošle godine donijet je Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Novo Virje u 2014. godini. Budući da se sukladno izmjenama i
dopunama proračuna Općine Novo Virje sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi
ostvaruju u iznosu od 171.800,00 kuna potrebno je donijeti izmjene Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2014. godini.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
PLAN
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruĉju Općine Novo Virje u
2014. godini
Toĉka 5.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Zaključak o usvajanju Izviješća o korištenju
sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Novo Virje za 2014. godinu za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
Ima li pitanja vezano uz ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo

ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proraĉunske zalihe Proraĉuna Općine
Novo Virje za 2014. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2014. godine
Toĉka 6.
PREDSJEDNIK: Trebamo dati suglasnost na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Dječjeg vrtića ''Bregunica'' za 2013. godinu.
Ukupni rashodi za 2013. godinu ostvareni su u iznosu od 199.134,45 kuna, od čega su
rashodi poslovanja utrošeni u iznosu od 179.969,61 kuna, a rashodi za nabavu
nefinancijske imovine u iznosu od 19.164,84 kuna.
Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za bruto plaće djelatnika dječjeg vrtića u
iznosu od 78.218,43 kuna. Rashodi za doprinose na plaću koji obuhvaćaju doprinose za
zdravstveno i za zapošljavanje ostvareni su u iznosu od 11.889,12 kuna.
Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 84.605,00 kuna, a ostvareni su u iznosu
86.157,86 kuna.
Financijski rashodi su planirani u iznosu od 1.450,00 kuna za 2013. godinu, a odnose se
na usluge platnog prometa te usluge e-fina digitalnog certifikata i ostvareni su u iznosu
1.304,20 kuna.
U Financijskom planu Dječjeg vrtića planiran je iznos od 19.180,00 kuna za nabavu
nefinancijske imovine, a ostvaren je u iznosu 19.180,00 kuna za nabavu perilice rublja,
uredskog namještaja, računalne opreme i software-a.
Svi ovi rashodi financirani iz prihoda koji su ostvareni u iznosu 197.635,14 kuna od čega
je 142.740,00 kuna ostvareno iz Proračuna Općine Novo Virje, 52.895,14 kuna od
participacija roditelja djece korisnika dječjeg vrtića ''Bregunica'' te 2.000,00 kuna od
sonacije Croatia osiguranja.
DRAŢEN ĐUROCI: Naš vrtić je najskuplji vrtić u bivšoj Općini ĐurĎevac. Bio bih
puno sretniji da je jeftiniji. Ima još djece koja bi htjela ići u vrtić, ali on je preskup.
Zanima me zašto smo mi najskuplji?
PREDSJEDNIK: Neznam koliko koštaju vrtići u okolici, ali to je već bilo na sjednicama
Općinskoga vijeća, imamo cijenu kakva jest i ispod toga nemoţemo ići, zbog malog
proračuna. Kod nekih je cijena niţa, ali kod nas je u tijenu uračunato sve, a kod nekih
nije tako.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Za vrtić trošimo oko 420.000,00 kuna za kredit i oko
500.000,00 kuna za normalne troškove. Dok se to podijeli ispada puno, baš radi troška
kredita.

DRAŢEN ĐUROCI: Zašto je taj vrtić tako velike kvadrature, nije li to moglo biti sve
skupa puno manje?
OPĆINSKI NAĈELNIK: To su predškolski standardi, to je moralo biti tako.
DRAŢEN ĐUROCI: Što predstavlja galerija u Dječjem vrtiću?
OPĆINSKI NAĈELNIK: To je ustvari iskorišten tavanski prostor, a isti se moţe
iskoristiti kao prostor za treću grupu u Dječjem vrtiću ako bude djece.
PERO ĈORBA: Što se tiče vrtića sve se moţe naći i na internetskim stranicama Općine
Novo Virje.
VJEKOSLAV MESAROV: Da li vrtić posluje sa plusom ili sa minusom?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Dječji vrtić ne moţe poslovati sa plusom.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Djeĉjeg vrtića
''Bregunica'' za 2013. godinu
Toĉka 7.
MIROSLAV LUKANEC: UsklaĎivanje Procjene ugroţenosti Općine Novo Virje od
prirodnih katastrofa izraĎena je temeljem članka 40. Zakona o zaštiti i spašavanju, te
članka 38. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroţenosti i planova zaštite i
spašavanja.
Temeljem gore navedenoga Pravilnika postupak izrade Procjene i Plana zaštite i
spašavanja bitno se promjenio.
Obzirom na zakonsku obvezu stalnog aţuriranja i usklaĎivanja navedenih dokumenata,
ovom Procjenom izvršiti će se usklaĎivanje Procjene ugroţenosti na koju je Općina Novo
virje 2. listopada 2010. godine dobila suglasnost.
Procjenom se ureĎuju opasnosti i rizici koji ugroţavaju Općinu, procijenjuju se potrebe i
mogućnosti za sprečavanje, smanjenje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća
te gradi temelj za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva.
Na istu je dana suglasnost Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano uz ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo

ODLUKU
o donošenju usklaĊene Procjene ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za podruĉje Općine Novo Virje
Toĉka 8.
MIROSLAV LUKANEC: Planovi zaštite i spašavanja donose se radi utvrĎivanja
organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, zadaća i nadleţnosti,
ljudskih snaga i potrebnih materijalno tehničkih sredstava te mjera i postupaka za
provedbu zaštite i spašavanja u katastrofi i velikoj nesreći.
Plan zaštite i spašavanja donosi se na temelju Procjene ugroţenosti od pojedinih vrsta
prijetnji i rizika koji mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesreće.
UsklaĎeni plan se donosi radi zakonskih promjena.
Toĉka 9.
MIROSLAV LUKANEC: Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača
odlučuje o upisu djece u Dječji vrtić.
Sukladno čalnku 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na Odluku o upisu
djece u Dječji vrtić suglasnost mora dati Općinsko vijeće.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Djeĉji vrtić ''Bregunica'' Novo
Virje za pedagošku 2014./2015. godinu
Toĉka 10.
PREDSJEDNIK: Odlukom o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na području
Općine Novo Virje poduzetnicima i obrtnicima sa sjedištem na području Općine Novo
Virje, a u cilju pomaganja u očuvanju radnih mjesta i zadrţavanja broja zaposlenih
radnika Općina Novo Virje sufinancira dio troškova zaposlenih radnika.
Svi podnosioci zahtjeva trebati će podmiriti obveze prema općinskome proračunu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na podruĉju
Općine Novo Virje

Toĉka 11.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Za provedbu Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih
poduzetnika na području Općine Novo Virje potrebno je imenovati komisiju. U komisiju
se predlaţu kao i prošle godine Branko Mesarov, Miroslav Lukanec te Sanja Ţidovec.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o imenovanju komisije za provedbu Odluke o sufinanciranju obrtnika i
malih poduzetnika na podruĉju Općine Novo Virje
Toĉka 12.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Ovaj Zaključak donosi se sukladno Zakonu o lokalnoj i
područnoj samoupravi te Statutu Općine Novo Virje gdje ja kao općinski načelnik dva
puta podnosim polugodišnji izvještaj o svome radu Vama kao Općinskome vijeću.
U izvještaju koji ste dobili u materijalima opisao sam svoj rad u razdoblju od 1. siječnja
do 30. lipnja 2014. godine.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano uz ovu točku dnevnoga reda? Načelnik je
pobrojio sve što je radio u prvih šest mjeseci 2014. godine.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Smanjena mi je plaća, manja je od učitelja u srednjoj školi, te
je sada manja od 6.000,00 kuna.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izviješća o radu općinskoga naĉelnika Općine Novo
Virje za 2014. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2014. godine
Toĉka 13.
OPĆINSKI NAĈELNIK: U materijalima ste primili Godišnji obračun financijskog
plana JVP ĐurĎevac za 2013. godinu, te Financijski plan JVP ĐurĎevac za 2014. godinu
i projekciju plana za 2015. i 2016. godinu.
Na Godišnji obračun trebamo dati suglasnost, a Financijski plan predlaţem da
prihvatimo.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo

ZAKLJUĈAK
o davanju suglasnosti na Godišnji obraĉun financijskog plana za 2013. godinu
i
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Financijskog plana JVP ĊurĊevac za 2014. godinu i projekcija plana
za 2015. i 2016. godinu
Toĉka 14.
PREDSJEDNIK: Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2013. godinu DVD
Medvedička Novo Virje primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskog izvještaja
DVD- a Medvediĉka za 2013. godinu
Zaključak se prilaţe ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2013. godinu Udruge ţena
Medvedička primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskog izvještaja
Udruge ţena Medvediĉka za 2013. godinu
PREDSJEDNIK: Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2013. godinu Udruge ratara,
stočara i mljekara «Drava» primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskog izvještaja
Udruge ratara, stoĉara i mljekara ''Drava'' za 2013. godinu
Zaključak se prilaţe ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2013. godinu VZO Novo
Virje primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskog izvještaja
VZO Novo Virje za 2013. godinu
Toĉka 15.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izviješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za svibanj i srpanj 2014. godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti na podruĉju postaje Graniĉne policije
Koprivnica za svibanj i srpanj 2014. godine.
Toĉka 16.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izviješće o stanju kriminaliteta, javnog reda
i mira na području Policijske postaje ĐurĎevac za svibanj i lipanj 2014. godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira
i druge prekršajne problematike na podruĉju Policijske postaje
ĐurĊevac za svibanj i lipanj 2014. godine

Zaključak se prilaţe ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Toĉka 17.
PREDSJEDNIK: Primili smo dvije zamolbe i to Hrvatska sekcija IPA Koprivnica, te
Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Predlaţem da prvu zamolbu odbijemo.
Što se tiče druge zamolbe vezane za organizaciju Festivala ţena iz ruralnih područja koji
će se odrţati u Novigradu Podravskom imam informaciju da neke općine za to daju
sponzorstvo.
PERO ĈORBA: Do sada je to bilo organizirano na nači da je ţena trebala biti u puno
udruga. Predlaţem da ako imamo predstavnicu da dademo i sponzorstvo, a ako nemamo
da se ne dade ništa.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Mislim da će za to svi dati sponzorstvo, pa predlaţem da i mi
dademo neka sredstva.
VJEKOSLAV MARĈINKO: Slaţem se.
Nakon kratke rasprave i glasovanja Općinsko vijeće Općine Novo Virje sa 4 glasa ZA i 5
protiv nije odobrilo sponzorstvo povjerenstvu za ravnopravnost spolova Koprivničkokriţevačke ţupanije za organizaciju Festivala ţena ruralnih područja.
PREDSJEDNIK: Isto tako, primili smo i zamolbu za pomoć u sufinanciranju Udruge
mljekara Drava - Sava.
PERO ĈORBA: Takav oblik udruţivanja predlaţe Europska unija. Općina Molve i
Općina Gola sufinancirati će rad udruge financijskim sredstvima, kasnije će se traţiti
sredstva od Europske unije.
Udruga šalje zamolbe svim općinama.
PREDSJEDNIK: Ima puno članova sa našeg područja u toj udruzi.
STJEPAN CIGANOVIĆ: To je vid udruţivanja koji će zaţivjeti u bliskoj budućnosti.
PREDSJEDNIK: Predlaţem da im se odobri 1.000,00 kuna. Dajem na glasanje ovaj
prijedlog.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće Općine Novo Virje je sa 6 glasova ZA, 2
PROTIV i 1 SUZDRŢAN odobrilo financijska sredstva Udruzi Drava-Sava u iznosu od
1.000,00 kuna.
Toĉka 18.
VLADIMIR KOVAĈ: Vezano na poplave, ima prelijevanja dok se razlila Drava, neka
komunalni radnik to obiĎe da se to podvozi.

VJEKOSLAV MARĈINKO: Trebalo bi kontaktirati Vranić Maria, koji je vodočuvar.
PERO ĈORBA: Imam primjedbe vezano na nered oko ugostiteljskog objekta ''ŢUTA
RUŢA'', koji dobiva od Općine suglasnost za produljenje radnog vremena.
Trebalo bi opomenuti vlasnicu budući da je školsko dvorište prečesto puno staklenki,
flaša i svega ostalog, da više vodi brigu o tome.
Isto tako trebalo bi nastupiti prema Hrvatskim vodama da se isfinancira stroj i zemlja, da
se u Kingovu nasipa put. Mislim da bi trebalo kontaktirati Vranić Maria.
ŢELJKO ŠANTIĆ: Zanima me vezano za pse lutalice kojih ima dosta, imao sam
intervenciju gdje sam spašavao tuĎe dijete, a spašavao sam i svoje dijete.
Zanima me kome se radi toga treba obratiti?
OPĆINSKI NAĈELNIK: To treba prijaviti komunalnom redaru, on će dalje rješavati.
ŢELJKO ŠANTIĆ: Što ako se nezna vlasnik?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Onda će to Općina riješiti.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Imam još nekoliko obavijesti, a jedna je vezana uz
gerontoprogram, gdje bi taj projekt u budućnosti financirala drţava.
Isto tako na groblju će se posaditi tuje, kao ograda, to bi trebalo biti do blagdana Svi
sveti. Dana 19. kolovoza završena je javna nabava za asfaltiranje dijela ulice Širine,
odabran je izvoĎač i taj dio bi trebao biti asfaltiran tijekom listopada ili studenog ove
godine. Radove financira Ţupanijska uprava za ceste.
Budući da se više nitko nije javio za rijeĉ, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Novo Virje, Ivan Baruškin završava sjednicu u 22,00 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIĈAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

