SKRAĆENI ZAPISNIK
od 27. studenoga 2014. godine
sa 11. 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: 023-01/14-01/03, URBROJ: 2137/22-14-4,
od 14. studenog 2014. godine.
PREDSJEDNIK: UtvrĎujem da današnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine
Novo Virje prisustvuje većina članova Općinskog vijeća i to:
PRISUTNI:
1. Ivan Baruškin, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ţeljko Šantić, potpredsjednik Općinskog vijeća,
3. Stjepan Ciganović, član Općinskog vijeća,
4. Pero Čorba, član Općinskog vijeća,
5. Draţen Đuroci, član Općinskog vijeća,
6. Vjekoslav Marčinko, član Općinskog vijeća,
7. Lidija Cik, članica Općinskog vijeća,
8. Vladimir Kovač, član Općinskog vijeća,
9. Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća,
10. Ţeljko Šadek, član Općinskog vijeća.
OSTALI PRISUTNI:
1. Branko Mesarov, općinski načelnik Općine Novo Virje,

2. Miroslav Lukanec, viši referent za pravne i kadrovske poslove,
3. Andreja Vranić, viši referent za računovodstvena poslove,
4. Adriana Ivurin Pantelić, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa.
ODSUTNI:
1. Vjekoslav Lukanec, član Općinskog vijeća, opravdano,
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Novo Virje otvorio je predsjednik Općinskog
vijeća Ivan Baruškin u 19,30 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 10 glasova ZA usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice.
PREDSJEDNIK: Za današnju sjednicu predlaţem sljedeći:

DNEVNI RED
1. Rasprava o prijedlogu Proraĉuna Općine Novo Virje za 2015. godinu i
projekcijama za 2016. i 2017. godinu,
2. Donošenje Zakljuĉka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune
financijskog plana Djeĉjeg vrtića „Bregunica“ za 2014. godinu,
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti ĉišćenja snijega na nerazvrstanim cestama u
zimskom periodu 2014./2015. godine na podruĉju Općine Novo Virje,
4. Odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog naĉelnika Općine Novo
Virje koji duţnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa,
5. Odluka o pristupanju izradi Programa ukupnog razvoja Općine Novo
Virje za razdoblje 2014. – 2020. godina,
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini iznosa participacije roditelja
djece korisnika Djeĉjeg vrtića „Bregunica“,
7. Rasprava o podnesenim Zahtjevima za elementarnu nepogodu – poplava
– na podruĉju Općine Novo Virje,
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za provedbu
Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na podruĉju
Općine Novo Virje,
9. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Planova rada i Financijskih planova
Udruga s podruĉja Općine Novo Virje,
10. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća s stanju kriminaliteta,
javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na podruĉju PP
ĐurĊevac za srpanj, kolovoz i rujan 2014. godine,
11. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na
podruĉju Graniĉne policije Koprivnica za lipanj, kolovoz, rujan i listopad
2014. godine,
12. Razmatranje zamolbi:
a) Grad ĐurĊevac
b) Hrvatska gorska sluţba spašavanja,
13. Razno.
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 10 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Toĉka 1.
PREDSJEDNIK: Pozdravljam Vas, a isto tako pozdravljam i novu djelatnicu, višeg
računovodstvenog referenta Andreju Vranić i Adrianu Ivurin Pantelić, koja je ovdje na
stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Za Adrianu koristimo
mjera Zavoda za zapošljavanje, gdje mi nemamo nikakav trošak na radnika. Isto tako
imamo i djelatnicu u dječjem vrtiću.
Ja i općinski načelnik sastavili smo proračun, zajedno za računovodstvenom
referenticom Andrejom Vranić. Bitno je naglasiti da sada ne glasamo o proračunu već
ga samo razmatramo. Dajem riječ općinskom načelniku Branku Mesarov.

BRANKO MESAROV: Planirani su prihodi i primici za 2015. godinu u ukupno
iznosu od 3.117.853,00 kuna.
Prihodi od pomoći i drţavnog i ţupanijskog proračuna i EU fondova planirani su u
ukupnom iznosu od 815.853,00 kuna, od čega bi se 25.000,00 kuna trebalo realizirati
iz ţupanijskog proračuna za drva socijalno ugroţenih obiteljima, 210.000,00 kuna za
otplatu kredita za gradnju dječjeg vrtića, 35.000,00 kuna za parlamentarne izbore,
300.000,00 kuna za adaptaciju kuće M. D. Dravskog iz EU fondova, 100.000,00
kuna za izradu i aţuriranje strazeškog plana i razvoja iz EU fondova, 10.853,00 kuna
tekuće pomoći od HZZ-a za stručno osposobljavanje, pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije (za Javnu vatrogasnu postrojbu) su planirane u iznosu od
15.000,00 i 120.000,00 kuna iz Fonda za kompenzacije (povrati poreza).
Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 1.672.000,00 kuna od čega se
najveći dio sastoji od prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina te od prihoda od
danih koncesija i drugih prihoda.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi su planirani za 2015. godinu u iznosu
od 330.000,00 kuna. Ovi prihodi se odnose na prihode od komunalne naknade,
komunalnog doprinosa, grobne naknade, šumskog doprinosa te prihoda od
legalizacije nelegalno izgraĎenih graĎevnih objekata.
Ukupni rahodi su planirani u iznosu od 3.117.853,00 kuna od čega je 2.497.853,00
kuna planiran za rashode poslovanja, a 320.000,00 kuna za rashode za nabavu
nefinancijske imovine i 300.000,00 kuna za izdatke za financijsku imovinu i otplate
zajmova.
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 727.945,00 kuna.
Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.056.208,00 kuna, a sastoje se od
naknada troškova zaposlenih koje čine naknada za putne troškove i dnevnice,
seminare i tečajeve te naknada za troškove prijevoza na posao i s posla za koje je u
proračunu predviĎen iznos od 40.000,00 kuna. Zatim se sastoje od rashoda za
materijal i energiju u iznosu od 152.000,00 kuna gdje su rashodi za uredski materijal,
materijal za čišćenje i higijenu, električna energija, javna rasvjeta, plin, gorivo za
rider – kosilicu. Najveći dio rashoda za materijal i energiju planiran je za rshode za
javnu rasvjetu (91.000,00 kuna), za plin je predviĎeno 15.000,00 kuna, za struju
13.000,00 kuna, a za gorivo za kosilicu 5.000,00 kuna.
Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 735.475,00 kuna. Tu imamo stavku
šodrenje i čišćenje cesta, 351.000,00 kuna, jedna firma bi napravila 5.000,00 m2
asfalta, radi toga sam bio u Njemačkoj. Naš trošak bio bi ureĎenje bankina i nabava
kamena. Komunalni radnik je već pokrpao rupe sa materijalom koji nam je takoĎer
doniran od te firme. Radila bi se relacija od Općine pa do Hrţanjak Mirka.
Isto tako sa te stavke rješavati ćemo imovinsko pravne odnose za nerazvrstane ceste
kao što je put prema Dalmatinki, dio Trepčanske prema Zoranu Bezjak, dio ulice
Drenovica prema Vladimiru Ţivko.
Isto tako postoji i interes ŢUC-a za neke lokalne ceste (Trepče), ali bi i mi kao
Općina u tome trebali financijski sudjelovati u nekom postotku.
Na stavci za usluge još je i deratizacija, legalizacija domova te izrada strateškog
plana.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 157.000,00 kuna, a čine ih rashodi za
bankarske usluge te rashodi za kamate u iznosu od 7.000,00 kuna, a iznos od
150.000,00 kuna je osiguran u Proračunu za kamate za primljeni kredit za gradnju
dječjeg vrtića.
Subvencije su planirane u iznosu od 150.000,00 kuna, a odnose se na subvencije
umjetnog osjemenjivanja krava i krmača poljoprivrednicima u iznosu od 130.000,00
kuna te subvencija obrtnicima u iznosu od 20.000,00 kuna.
Naknade graĎanima i kućanstvima su planirane u iznosu od 169.700,00 kuna. U tim
naknadama graĎanima i kućanstvima se nalaze u okvirnim iznosima naknade za ogrijev
socijalno ugroţenim obiteljima u iznosu od 13.000,00 kuna, darovi za novoroĎenu djecu
u iznosu od 15.000,00 kuna, subvencioniranje prijevoza učenicima srednjih škola i
studentima u iznosu od 60.000,00 kuna, sufinanciranje Geronto programa u iznosu od
45.700,00 kuna, subvencije za prehranu učenicima osnovnih škola s područja Općine
Novo Virje u iznosu od 15.000,00 kuna te boţićni dječji darovi za koje je predviĎeno
15.000,00 kuna i bušenje ispod ceste za priključak na sustav javne vodoopskrbne i
plinoopskrbe na području Općine u iznosu od 6.000,00 kuna.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu oko ove točke dnevnog reda.
Napominjem da o proračunu sada ne donosimo Odluku. Svi prijedlozi idu u obliku
amandmana. Nakon što amandmani stignu odbor će se o njima očitovati prihvaća li ih
ili ne.
DRAŢEN ĐUROCI: Zanima me koja je firma radila asfalt u Širinama, koji je jako
valovit, mislim da je to napravljeno nestručno, što će biti dalje sa uslugom Bibliobusa,
ne vidim razlog da se to dalje provodi. Isto tako odričem se naknade od vijeća koja
iznosi 120,00 kuna, pa molim da se to stavi u proračun za 2015. godinu.
PREDSJEDNIK: Nakon godine dane će se utvrditi svrsishodnost bibliobusa, pa će se
vidjeti koliko je knjiga posuĎeno i koliko ima korisnika.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Što se tiče asfalta u Širinama on je izgraĎen na nasipu, a bio
je bio valovit i prije i to dosta, moramo biti sretni da smo uopće i dobili asfalt, ako ćemo
prigovarati ŢUC-u, bojim se da više nebi uskoro imali nova asfaltiranja od njihove
strane na našem području. Radove je izvodila firma PZC Bjelovar.
VLADIMIR KOVAĈ: Moje mišljenje je da asfalt nije ravan, nigdje nije tako valovito
kao na toj relaciji. Isto tako nije mi jasno zašto postoje rupe u tom asfaltu i to na
nekoliko mjesta promjera oko 10 cm, kada će one biti zakrpane.
OPĆINSKI NAĈELNIK: To je posao nadzornog inţenjera koji kontrolira da li je
valjana debljina sloja asfalta, da li je prema projektu raĎeno. Rupe će se sanirati.

PERO ĈORBA: Vezano za uslugu bibliobusa zanima me da li postoji popis koliko je
posuĎeno knjiga, odnosno koliko ljudi koristi tu uslugu? Stajališta sam da se bibliobus
nadalje ne bi trebao sufinancirati.
OPĆINSKI NAĈELNIK: To ćemo saznati do iduće sjednice vijeća.
ŠADEK ŢELJKO: Ţalosno je da je tako loš asfalt u Širinama, smatram da je to
aljkavost.
DRAŢEN ĐUROCI: Vezano za udruge i njihove Planove rada i financijske planove za
2015. godinu, ne vidim da itko osim Šakovskog kluba u prihodima ima stavku
sponzorstva. Svi prihodi odnose se na članarine, te prihode iz proračuna Općine.
ŢELJKO ŠADEK: Općina ne izdvaja previše sredstava za rad udruga, mišljenja sam
da nema rasipanja sredstava, već da se ona racionalno troše, što se tiče sponzorstava do
njih je u današnje vrijeme jako teško doći. Udruge su kod nas tradicija.
PERO ĈORBA: Neznam na koji ba način vatrogasci ili domaćice našli sponzorstva, a
svojim radom pridonose radu Općine i svim mještanima.
PREDSJEDNIK: Što se tiče udruga postoji dosta novosti, neke su da se sve udruge
moraju prijaviti u Registar kod Ministarstva financija do kraja godine, udruge koje
imaju promet po računu više od 230.000,00 kuna ili imaju veću imovinu od te
vrijednosti morati će voditi dvojno knjigovodstvo, udruge koje neće biti prijavljene u
Registar Ministarstva financija neće im se smjeti na račune uplaćivati nikakva sredstva,
inače postoje kaznene odredbe za načelnika.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Napraviti ćemo sastanak sa predstavnicim udruga, svaka
udruga će vjerojatno trebati imati knjigovoĎu, ali još se čeka da izaĎe novi Pravilnik pa
će se sve znati.
VJEKOSLAV MARĈINKO: Neznam tko će procijeniti vrijednost imovine udruga.
Toĉka 2.
PREDSJEDNIK: Što se tiče Izmjena Financijskog plana dječjeg vrtića za 2014.
godinu, na njega dajemo suglasnost. Najveći razlog zbog ćega su raĎene ove izmjene je
nabava opreme za dječje igralište Dječjeg vrtića Bregunica gdje je bilo planirano
100.000,00 kuna, a ovim izmjenama taj iznos se povećava na 148.800,00 kuna.
Ostale izmjene su usklaĎivanje sa stvarnim stanjem.
VLADIMIR KOVAĈ: Zanima me zašto su smanjeni ostali rashodi za zaposlene, na
što se to odnosi?

ANDREJA VRANIĆ: To je vezano na isplatu darova djeci za Svetog nikoli gdje je
bilo previše planirano, budući da će se isplaćivati za desetero djece, to iznosi 4.000,00
kuna, a ne 5.400,00 kuna.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Djeĉjeg vrtića
''Bregunica'' za 2014. godinu
Toĉka 3.
MIROSLAV LUKANEC: Na temelju članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
na području Općine Novo Virje dana 7. studenog 2014. godine poslan je poziv za
dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega na nerazvrstanim
cestama u zimskom periodu 2014./2015. godina na području Općine Novo Virje i to
sljedećim tvrtkama: „PRIZMA VV“, Mali Otok 20, Legrad, FIDES II“, P. Preradovića
2, Molve, i „ŢIVKO“ d.o.o., za trgovinu, proizvodnju i usluge, Crnec 18, Novo Virje.
U roku koji je odreĎen u pozivu za dostavu ponuda, u Općini Novo Virje zaprimljena je
jedna ponuda i to ponuda Ţivko d.o.o., Crnec 18, Novo Virje.
Nakon uvida u natječajnu dokumentaciju i pregleda iste, zaključeno je da je ponuda
ponuĎača ŢIVKO d.o.o., za trgovinu, proizvodnju i usluge, Crnec 18, Novo Virje, u
potpunosi prihvatljiva.
Cijena usluge čišćenja snijega je 180,00 kuna bez PDV-a po satu usluge čišćenja snijega
traktorom sa ralicom.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti ĉišćenja
snijega na nerazvrstanim cestama u zimskom periodu 2014./2015. godina na
podruĉju Općine Novo Virje
Toĉka 4.
MIROSLAV LUKANEC: U materijalima ste primili Odluku o naknadi za rad
zamjenika općinskog načelnika Općine Novo Virje koji duţnost obavlja bez zasnivanja
radnog odnosa. Tom Odlukom odreĎuje se visina naknade za rad zamjenika općinskog
načelnika koji duţnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa. Ovom Odlukom
duţnosnik bi imao pravo na naknadu za rad u bruto iznosu od 10% umnoška
koeficijenta za obračun plaća duţnosnika koji tu duţnost obavlja profesionalno i
osnovice za izračun plaće.

Odluka nam je potrebna iz formalnih razloga. Zamjenik sada ne prima nikakvu
naknadu, a niti je ne planira primati nadalje. O tome će dati izjavu, i izdati će mu se
Rješenje.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o naknadi za rad zamjenika općinskog naĉelnika Općine Novo Virje koji
duţnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
Toĉka 5.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Program ukupnog razvoja je dokument koji nam je potreban
da bi se mogli javiti na natječaje za korištenje sredstava iz EU fondova.
Ministarstvo poljoprivrede će raspisati natječaj za izradu tih planova, a koji bi bili
financirani do iznosa od 100%. Korisnici su Općine i Gradovi do 10.000,00 stanovnika.
Naša Općina planira se prijaviti na taj natječaj, a kao uvjet prihvatljivosti korisnik treba
priloţiti Odluku Općinskog vijeća o izradi Programa ukupnog razvoja.
Iz tog razloga trebamo donijeti ovu Odluku.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o pristupanju izradi Programa ukupnog razvoja Općine Novo Virje za razdoblje
2014.-2020. godina
Toĉka 6.
MIROSLAV LUKANEC: Potrebno je izmijeniti Odluku o visini iznosa participacije
roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića koja je donesena 9. srpnja 2013. godine.
Promjena se odnosi na članak 5., gdje se regulira umanjenje sudjelovanja u cijeni
programa Dječjeg vrtića.
U dosadašnjoj Odluci za dijete koje zbog bolesti ne koristi program i to preko 30 dana
sudjeluje sa 30% cijene utvrĎenog programa. Prijedlog prema ovoj Odluci je da za
dijete koje zbog bolesti ne koristi program i to preko 30 dana ne sudjeluje u cijeni
utvrĎenog programa.
PREDSJEDNIK: Da li se slaţete sa ovim prijedlogom Odluke?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini iznosa perticipacije roditelja djece korisnika Djeĉjeg
vrtića ''Bregunica''
Toĉka 7.
MIROSLAV LUKANEC: Temeljem Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda –
poplava, Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda na
području Općine Novo Virje utvrdilo je konačnu procjenu štete od elementarne
nepogode zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih poplavama na području Općine
Novo Virje, koja iznosi ukupno 1.290.932,41 kuna.
Od toga su štete na obrtnim sredstvima 1.091.190,21 kuna sa konačnim obračunom na
temelju 91 pojedinačne prijave, 35.775,00 kuna štete na komunalnoj infrastrukturi,
132.967,20 kuna štete u stočarstvu (pčele i ribe), 10.000,00 kuna štete na ostalim
dobrima i troškovima (vozilo) i 21.000,00 kuna štete na opremi (unutar objekta
kontejnera).
STJEPAN CIGANOVIĆ: Vezano na pčele i kamion za gospodina Smes Draţena,
neznam zašto on to nije maknuo na vrijeme.
MIROSLAV LUKANEC: Prilikom prijave rekao je da nije znao da se Drava izlila na
tome području.
ŢELJKO ŠADEK: Slaţem se s gospodinom Ciganović, to je neodgovorno ponašanje,
treba samo paziti da nebi to išlo na trošak općine, a isto tako i za gospodina Petar
Vinković.
Toĉka 8.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju
Komisije za provedbu Odluke o o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na
području Općine Novo Virje.
Radi se o promjeni da se umjesto Sanje Ţidovec koja više nije naša djelatnica u
Komisiju imenuje nova djelatnica Andreja Vranić.
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 10 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za provedbu Odluke o sufinanciranju
obrtnika i malih poduzetnika na podruĉju Općine Novo Virje

Toĉka 9.
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2015. godinu za NK
Graničar osigurava se 28.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana NK Graniĉar
za 2015. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2015. godinu za Udrugu
ţena Drenovica osigurava se 3.200,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Udruge ţena Drenovica
za 2015. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2015. godinu za Udrugu
ţena Crnec osigurava se 2.400,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Udruge ţena Crnec
za 2015. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2015. godinu za Udrugu
za očuvanje kulturne i prirodne baštine ''KONAK'' osigurava se 2.400,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Udruge za oĉuvanje kulturne i
prirodne baštine ''KONAK''
za 2015. godinu

OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2015. godinu za KUD
„ŠIRINE“ osigurava se 12.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana KUD-a „ŠIRINE“
za 2015. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2015. godinu za ŠRK
„DRAVA“ osigurava se 17.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana ŠRK „DRAVA“
za 2015. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2015. godinu za ŠŠK
„KONAKI“ osigurava se 15.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana ŠŠK „KONAKI“
za 2015. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2015. godinu za DVD
„CRNEC“ osigurava se 20.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana DVD „CRNEC“
za 2015. godinu

OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2015. godinu za DVD
„DRENOVICA“ osigurava se 12.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana DVD „DRENOVICA“
za 2015. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2015. godinu za VZO
„NOVO VIRJE“ osigurava se 12.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana VZO „NOVO VIRJE“
za 2015. godinu
Toĉka 10.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izviješće o stanju kriminaliteta, javnog
reda i mira na području Policijske postaje ĐurĎevac za srpanj, kolovoz i rujan 2014.
godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira
i druge prekršajne problematike na podruĉju Policijske postaje
ĐurĊevac za srpanj, kolovoz i rujan 2014. godine
Toĉka 11.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izviješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za lipanj, kolovoz, rujan i listopad 2014. godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti na podruĉju postaje Graniĉne policije
Koprivnica za lipanj, kolovoz, rujan i listopad 2014. godine
Toĉka 12.
PREDSJEDNIK: Primili smo dvije zamolbe i to Grada ĐurĎevca i Hrvatske gorske
sluţbe spašavanja. Vezano za zamolbu Grada ĐurĎevca molim da ju obrazloţi općinski
načelnik.
Zamolbu Hrvatske gorske sluţbe spašavanja predlaţem da odbijemo.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Dana 28. studenoga trabala bi se odrţati svečana sjednica
obiljeţavanja i osnivanja borbenog djelovanja 3. bojne 105. brigade u čiji sastav su
ulazili naši sugraĎani iz bivše zajednice skupštine ĐurĎevac.
Nakon kratke rasprave Općinko vijeće jednoglasno je odlučilo da se odbije zamolba
Hrvatske gorske sluţbe spašavanja, odnosno da im se ne odobre nikakva sredstva.
Organizirati će se domjenak, a prijedlog je da ako imamo poginule da kupimo vijenac.
28. studenoga je polaganje vijenaca, a mi ne trebamo kupiti vijenac jer nemamo
poginulih. Duţnost svakog od načelnika je da donese svijeću, meni ju je donirao Stjepan
Suhan.
Toĉka 13.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Od JVP ĐurĎevac primoli smo zahtjev za davanje
suglasnosti za Izmjene i dopune Statuta JVP ĐurĎevac i na Financijski plan za 2015.
godinu. Predlaţem da im damo suglasnost.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeća dalo je suglasnost na Izmjene i dopune Statuta
Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac, te na Financijski plan za 2015. godinu.
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

