SKRAĆENI ZAPISNIK
od 24. kolovoza 2015. godine
sa 15. 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: 023-01/15-01/02, URBROJ: 2137/22-153, od 24. kolovoza 2015. 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.

Ivan Baruškin, predsjednik Općinskog vijeća,
Ţeljko Šantić, potpredsjednik Općinskog vijeća,
Stjepan Ciganović, član Općinskog vijeća,
Pero Čorba, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Marčinko, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Lukanec, 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 računovodstvene poslove.
ODSUTNI:
1.
2.
3.
4.

Ţeljko Šadek, član Općinskog vijeća, opravdano,
Vladimir Kovač, član Općinskog vijeća, opravdano,
Draţen Đuroci, član Općinskog vijeća, opravdano,
Lidija Cik, članica Općinskog vijeća, 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 7 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
2015. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2015. godine,
2. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Novo Virje za 2014. godinu,
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog naĉelnika Općine Novo Virje,
4. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na podruĉju Općine Novo Virje,
5. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proraĉunske
zalihe Proraĉuna Općine Novo Virje za 2015. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja
do 30. lipnja 2015. godine,
6. Polugodišnjeg izvještaja o radu općinskog naĉelnika Općine Novo Virje za 2015.
godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2015. godine,
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na podruĉju
Općine Novo Virje,
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za provedbu Odluke o sufinanciranju
obrtnika i malih poduzetnika na podruĉju Općine Novo Virje,
9. Donošenje Zakljuĉka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Djeĉji
vrtić ''Bregunica'' Novo Virje za za pedagošku 2015./2016. godinu,
10. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskih planova
udruga s podruĉja Općine Novo Virje,
11. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na podruĉju
Graniĉne policije Koprivnica za svibanj, lipanj i srpanj 2015. godine,
12. Razmatranje zamolbe Udruge Hrvatske seoske žene,
13. Razno.

Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 7 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Toĉka 1.
ANDREJA VRANIĆ: Sveukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od
1.383.389,51 kuna, što je 47,72% od ukupno planiranih prihoda poslovanja.
Najzastupljeniji prihodi su prihodi od poreza te prihodi od administrativnih pristojbi i
po posebnim propisima. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 771.975,15 kuna,
prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 225.179,15 kuna, dok su prihodi od
administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 141.880,98
kuna.
Sveukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.077.160,44 kuna, što je 41,80
% od plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 17.925
kuna, što je 4,72% od plana. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su
realizirani u iznosu 150.000,00 kuna ili 25% od plana. Rashodi za zaposlene su
ostvareni u iznosu od 327.952,80 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 355.312,19
kuna, financijski rashodi u iznosu od 147.847,45 kuna, subvencije u iznosu od

75.600,00 kuna. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su realizirani u iznosu
od 150.000,00 kuna, a odnose se na otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita.
PREDSJEDNIK: Imamo i povećanje prihoda od poreza na dohodak i poreza na
promet nekretnina, povećao se postotak udjela općine u ukupnom porezu na dohodak
na 88%, a vjerojatno se i više ljudi zapošljava tijekom godine.
Budući da se više nitko nije javio Općinski vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
7 glasova ZA donijelo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proraĉuna Općine Novo Virje za 2015. godinu za razdoblje od 1.
sijeĉnja do 30. lipnja 2015. godine
Toĉka 2.
OPĆINSKI NAĈELNIK: U materijalima ste primili Izvješće o obavljenoj
financijskoj reviziji Općine Novo Virje za 2014. godinu. Ako imate pitanja slobodno
ih moţete postaviti.
PREDSJEDNIK: Općina je dobila bezuvjetno mišljenje revizije što znači da nema
bitnih primjedbi na rad institucije.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Naloţeno je da ćemo morati poduzimati mjere za
pravodobnu naplatu prihoda od obveznika koji svoje obveze ne plaćaju u rokovima
dospijeća. Isto tako naloţeno je planirati prihode i primitke te rashode i izdatke da
budu uravnoteţeni. Kod nabave roba, radova i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna,
odnosno 500.000,00 kuna potrebno je postupanje u skladu s Pravilnikom o provedbi
postupka nabave bagatelne vrijednosti.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 7 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Novo Virje za 2014.
godinu
Toĉka 3.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Ovo je već po ne znam koji puta da općinski načelnici
gube svoja prava, od smanjivanja osnovice za obračun plaće koja se smanjivala već
nekoliko puta pa evo do sada kad gubimo i druga materijalna prava koja smo imali do
sada. U materijalima ste primili Uputu za postupanje Ministarstva uprave.
MIROSLAV LUKANEC: Sukladno uputi Ministarstva prava iz kolektivnih ugovora
ne mogu se odnositi na duţnosnike neovisno o tome obavljaju li svoju duţnost
profesionalno ili bez zasnivanja radnog odnosa. Vezano uz pojedina materijalna prava
neosporno je da duţnosnici ostvaruju osim prava na plaću i staţ osiguranja imaju

pravo i na naknadu stvarnih materijalnih troškova vezanih u vezi obavljanja duţnosti
(troškovi prijevoza, dnevnica za sluţbeno putovanje, korištenje sluţbenog
automobila).
Općinski načelnik nema pravo na plaćeni i neplaćeni dopust, regres, boţićnicu,
jubilarnu nagradu, isplata dara za dijete prigodom Svetog Nikole, ni otpremninu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 6 glasova ZA i 1 UZDRŢAN donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog naĉelnika
Općine Novo Virje
Toĉka 4.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Odlukom o nerazvrstanim cestama ureĎuje se korištenje,
upravljanje, odrţavanje, gradnja i rekonstrukcija, zaštita ureĎenja prometa,
financiranje i nadzor nad nerazvrstanim cestama na području Općine Novo Virje.
Odluka je usklaĎena sa Zakonom o cestama, a potrebna nam je radi javljanja na
natječaj za mjere ruralnog razvoja, za asfaltiranje ulice Trepčanska.
Sastavni dio Odluke je i Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta Općine Novo
Virje koja se nalazi u privitku ove Odluke.
Izrada popisa stoji 250,00 kuna po kilometru ceste.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 7 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na podruĉju Općine Novo Virje
Toĉka 5.
PREDSJEDNIK: U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine utrošeno je
2.000,00 kuna za nabavu knjiga Ivana Hodalića.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Podsjetio sam načelnika da to treba platiti jer inače treba
vratiti knjige.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Knjiga nije plaćena iz razloga što za nju nismo bili dobili
račun, no meĎutim sada je plaćena.
Budući da se više nitko nije javio Općinski vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
7 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju izvješća o korištenju sredstava proraĉunske zalihe Proraĉuna Općine
Novo Virje za 2015. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2015. godine

Toĉka 6.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Ovaj Zaključak donosi se sukladno Zakonu o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutu Općine Novo Virje gdje ja kao općinski
načelnik dva puta godišnje podnosim polugodišnji izvještaj o svome radu Vama kao
Općinskom vijeću.
U izvještaju koji ste dobili u materijalima opisao sam svoj rad u razdoblju od 1.
siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano za ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 7 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog naĉelnika Općine Novo
Virje za 2015. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2015. godine
Toĉka 7.
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 trebaju podmiriti obveze prema općinskom proračunu.
VJEKOSLAV MESAROV: Smatram da to nisu dostatna sredstva, te da bi se ta
sredstva trebala povećati, tih 20.000,00 kuna.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Neka Općine su se previše fokusirale na vlastite interese
(vijećnici, ali i sami graĎani), smatram da je uloga općine da zadovolji opće interese.
STJEPAN CIGANOVIĆ: To isto tako ovisi i o financijskoj snazi pojedine Općine.
Ova Odluka je u redu, budući se njome potiče zapošljavanje ljudi.
Budući da se više nitko nije javio Općinski vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
7 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na podruĉju Općine Novo Virje

Toĉka 8.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Za provedbu odluke o sufinanciranju obrtnika i malih
poduzetnika na području Općine Novo Virje potrebno je imenovati komisiju. U
komisiju se predlaţu Branko Mesarov, Miroslav Lukanec te Andreja Vranić.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 7 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o imenovanju Komisije za provedbu Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih
poduzetnika na podruĉju Općine Novo Virje
Toĉka 9.
MIROSLAV LUKANEC: Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača
odlučuje o upisu djece u Dječji vrtić.
Sukladno članku 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 7 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Djeĉji vrtić ''Bregunica'' Novo
Virje za pedagošku 2015./2016. godinu
Toĉka 10.
PREDSJEDNIK: Izvještaj o radu i financijsko izvješće za 2014. godinu KUD-a
''ŠIRINE'' Novo Virje primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 7 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća KUD-a ''Širine''
PREDSJEDNIK: Izvještaj o radu i financijsko izvješće za 2014. godinu za ŠRK
''Drava'' Novo Virje primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 7 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća ŠRK ''Drava''

Toĉka 11.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za svibanj, lipanj i srpanj 2015. godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 7 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na podruĉju postaje Graniĉne policije
Koprivnica za svibanj, lipanj i srpanj 2015. godine
Toĉka 12.
PREDSJEDNIK: Primili smo zamolbu Uzorne Hrvatske seoske ţene te zamolbu
mještanina Darka Bezjak, a vezano za snimanje pjesme ''Samo Drava zna''.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Predlaţem da Udruzi Hrvatske seoske ţene na odobrImo
donaciju vezanu za Izbor najuzornije Hrvatske seoske ţene.
Što se tiče zamolbe za snimanje pjesme Darka Bezjaka na DVD predlaţem da mu se
odobri donacija u iznosu od 1.500,00 kuna.
Nakon kratke rasprave izmeĎu članova Općinskoga vijeća jednoglasno je sa 7 glasova
ZA donesen zaključak da se Udruzi Hrvatske seoske ţene ne odobre sredstva sukladno
njihovoj zamolbi, te da se Darku Bezjak iz Novog Virja odobre sredstva u iznosu od
1.500,00 kuna za snimanje pjesme ''Samo Drava zna'' na DVD.
Toĉka 13.
VJEKOSLAV MARĈINKO: Vezano za cestu na Pavljancima, klanac prema Cikoš
Ivanu – trebalo bi dovesti nekoliko kamiona šljunka da se poravnaju grabe.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Angaţirati ćemo Franju Fuček – Iskopi Fuček koji nam
šodri puto0ve, ali nakon što se urede putovi prema skeli, gdje sada radi.
PERO ĈORBA: Zanima me vezano za odštetu poljoprivrednicima koje je izvršilo
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda prilikom rekonstrukcije
dalekovoda od Područne škole Drenovica do granice sa Općinom Ferdinandovac?
Za sada još nitko nije dobio odštetu, zanima me kada će to biti?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Još nitko nije dobio odštetu od poljoprivrednika, ali ona će
ići preko pošte, i to onima koji rade tu zemlju.
PREDSJEDNIK: Zaduţujemo načelnika da se raspita vezano za isplatu odštete
poljoprivrednicima.

STJEPAN CIGANOVIĆ: Zanima me kada će se čistiti odvodni kanal uz šumu u
Širinama, to je kanal trećeg reda.
Kanal je iskopan, ali se uopće ne odrţava, trebalo bi ga urediti i očistiti.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Kanali prvog i drugog reda financiraju se iz naknade za
ureĎenje voda što svi plaćamo, a kanali trećeg i četvrtog reda bi se trebali financirati iz
naknade po površini zemljišta koju bi trebala ubirati Koprivničko-kriţevačka ţupanija,
ali to se ne čini.
Razgovarao sam sa predstavnicima Hrvatskih voda te su mi rekli da će im biti
osigurana dodatna sredstva za ureĎenje kanala trećeg i četvrtog reda, tako da postoji
mogućnost da se uredi i taj kanal.
Budući da se više nitko nije javio za rijeĉ, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Novo Virje, Ivan Baruškin završava sjednicu u 21,45 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIĈAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

