SKRAĆENI ZAPISNIK
od 16. veljače 2016. godine
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Novo Virje održane u zgradi Općine Novo
Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5 (Spomen dom Vladimiru Jagarincu).
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 023-01/16-01/01, URBROJ: 2137/22-16-1,
od 10. veljače 2016. godine.
PREDSJEDNIK: Utvrđujem 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,
Željko Šantić, potpredsjednik Općinskog vijeća,
Stjepan Ciganović, član Općinskog vijeća,
Pero Čorba, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Lukanec, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Marčinko, član Općinskog vijeća,
Dražen Đuroci, član 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,
3. Andreja Vranić, viši referent za računovodstvena poslove.

ODSUTNI:
1. Lidija Cik, članica Općinskog vijeća, opravdano
2. Željko Šadek, clan Općinskog vijeća, opravdano
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Novo Virje otvorio je predsjednik Općinskog
vijeća Ivan Baruškin u 19,00 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 predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Novo Virje za 2016. godinu i
projekcija za 2017. i 2018. godinu,
2. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na području Općine Novo Virje u 2016. godini,
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske
zalihe Proračuna Općine Novo Virje za 2015. godinu za razdoblje od 1. srpnja
do 31. prosinca 2015. godine,
4. Donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge na području Općine Novo Virje,
5. Donošenje Zaključka o povjeravanju komisijskog vođenja poslova sanacije
odlagališta komunalnog otpada ''Crnec'' društvu ''Piškornica'' d.o.o.,
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti na području
Granične policije Koprivnica za prosinac 2015. godine i siječanj 2016. godine,
7. Razno.
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 9 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
OPĆINSKI NAČELNIK: Unutar prihoda i primitaka došlo je do izmjena na tekuće
pomoći iz proračuna koji su uvećani za 192.200,00 kuna te sada plan ovih prihoda iznosi
831.800,00 kuna a odnosi se na fond za kompenzacije. Tekuće pomoći HZZ su također
uvećane za 17.350,00 kuna te sada iznose 160.350,00 kuna a odnose se na sredstva za plaću
i doprinose za radnike zaposlenim u Mjeri radom za zajednicu i sebe – Financiranje u
javnom radu u 100% iznosu (u Proračunu za 2016. godinu je planirano da će biti zaposleno
5 radnika, a dobili smo odobrenje za zaposlenje 6 radnika i to povećanje se odnosi na
razliku u obračunu).
Prihodi od imovine umanjeni su za 143.147,00 kuna te sada iznose 1.522.454,00 kuna
(smanjen je mjesečni prihod od rente).
Ukupni prihodi i primici sada iznose 5.324.604,00 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci po prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu su
uvećani za 66.403,00 kuna te sada iznose 5.324.604,00 kuna. Rashodi poslovanja uvećani
su za 51.083,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine su također uvećani za
15.320,00 kuna.
Rashodi za zaposlene su uvećani za 25.473,00 te plan ovih rashoda iznosi 894.073,00 kuna,
a odnose se na troškove ostalih rashoda za zaposlene (rođenje djeteta – djelatniku u općini i
u vrtiću), jubilarna nagrada za 10 i 15 godina rada u Općini Novo Virje, plaća za još jednog
radnika na javnim radovima (planirano je u proračunu 5 radnika a odobreno je za 6 radnika)
Materijalni rashodi su uvećani za 8.110,00 kuna te sada iznose 1.007.681,00 kuna, a odnose
se na vodni doprinos za NK Graničar.
Naknade građanima i kućanstvima uvećana je za 2.500,00, te sada iznosi 126.330,00 kuna
a odnosi se na naknadu troškova stanovanja socijalno ugroženima.

Ostali rashodi su uvećani za 15.000,00 kuna te sada iznose 208.500,00 kuna, a to povećanje
se odnosi na plaćanje vodnog doprinosa za DVD Drenovica i DVD Crnec.
U rashodima za nabavu nefinancijske imovine došlo je do povećanja za 15.320,00 kuna a
odnosi se na aneks ugovora za odorizatorsku satnicu.
KOVAČ VLADIMIR: Gdje se nalazi odorizatorska stanica?
OPĆINSKI NAČELNIK: Nalazi ze u Molvama, pokraj hale POLER.
VJEKOSLAV LUKANEC: Da li je općina morala sudjelovati u tome?
OPČINSKI NAČELNIK: Plinovodi nisu povezani kao vodovodi, mi dobivamo plin od
Molvi.
PERO ČORBA: Komunalije su distributer, smatram da bi to oni trebali financirati, a ne
općine.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Iznos po Aneksu ugovora je prevelik, to je trebalo koštati
manje.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
9 glasova ZA donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Novo Virje za 2016. godinu
i Projekcija za 2017. i 2018. godinu
Točka 2.
PREDSJEDNIK: Krajem prošle godine donijet je Program javnih potreba u
predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2016. 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 387.903,00
kuna potrebno je donijeti izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na
području Općine Novo Virje.
Radi se o pravu iz Pravilnika o materijalnim pravima, a vezano za rođenje djeteta
djelatnice u Dječjem vrtiću ‘’Bregunica’’, pa se ta sredstva trebaju osigurati u Proračunu za
2016. godinu.
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 području
Općine Novo Virje u 2016. godini

Točka 3.
ANDREJA VRANIĆ: U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine utrošeno je
2.241,00 kuna za plaćanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade –
svlačionice i natkrivene terase na nogometnom igralištu.

Budući da se više nitko nije javio Općinski vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 9
glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine
Novo Virje za 2015. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
Točka 4.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili prijedlog Pravilnika o fianciranju programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Novo Virje.
Molim djelatnika Miroslava Lukanec da obrazloži prijedlog Pravilnika.
MIROSLAV LUKANEC: Pravilnikom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i
korištenje sredstava proračuna Općine Novo Virje udrugama čije aktivnosti doprinose
zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i
planskim dokumentima Općine.
Sve je vezano još na Zakon o udrugama gdje su sve udruge trebale uskladiti svoje Statute za
Zakonom o udrugama. Nakon toga Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge. Na temelju tih pravnih propisa Općinsko
vijeće treba donijeti i Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge na području Općine Novo Virje.
Na temelju gore navedenoga Pravilnika Općina će raspisati javne natječaje za područje
udruga u sportu i za područje ostalih udruga civilnoga društva. Na natječaje će se javljati
udruge koje imaju članove na području Općine Novo Virje. Natječaj će trajati 30 dana.
Nakon provedenog natječaja oformiti će se povjerenstva za ispunjavanje formalnih uvjeta
natječaja te za ocjenu programa i projekata. Na kraju će se se udrugama koje ispunjavaju
sve kriterije sklopiti ugovori i pratiti izvršavanje tih ugovora.
VLADIMIR KOVAČ: Smatram da zakonodavac nije smio toliko opteretiti udruge sa
administriranjem i takvim oštrim kriterijima, već je to trebalo ograničiti na udruge koje
dobivaju neka veća financijska sredstva. Neće se biti lako prilagoditi na takav način.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Šteta da se naše udruge zbog raznih administrativnih problema
ugase, to bi trebalo riješiti na neki drugi način, da se na neki način pomogne udrugama u
rješavanju njihovih problema.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donijelo

PRAVILNIK
o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Novo Virje
Točka 5.
OPĆINSKI NAČELNIK: Vezano za sanaciju odlagališta komunalnoga otpada Općinsko
vijeće Piškornici j.d.o.o. Koprivnički Ivanec povjeriti će Komisijsko vođenje poslova
sanacije našeg odlagališta. Istu stvar već radi devet općina iz naše županije. Donošenjem
ovoga Zaključka Općina je suglasna da se sanacija odlagališta organizira i provede u
okviru pripreme i provedbe projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje
otpadom ‘’Piškornica’’ i da se izvede korištenjem sredstava EU fondova.
Općina ima izrađen Plan sanacije te suglasnost Županijskog Upravnog odjela na isti.
Nakon donošenja ovoga Zaključka Piškornica će preuzeti našu dokumentaciju, sa Fondom
će dogovoriti evantualnu doradu dokumentacije koju još nemamo. Nabavu za radove –
sanaciju provoditi će Piškornica, a doradu eventualne projektne dokumentacije financirati
Fond za zaštitu okoliša. Izvođenje radova se financira u 100% iznosu. Piškornica ima
ulogu voditelja projekta i nadzora.
VJEKOSLAV MARČINKO: Koji je rok za sanaciju odlagališta? To treba rješavati čim
prije, jer kod naš je već alarmantno stanje. (puno smeća, vjetar raznosi smeće po okolnim
oranicama, smrad)
OPĆINSKI NAČELNIK: Rok je do kraja 2018. godine.
PREDSJEDNIK: Bitno je da Općina ne preuzima nikakve financijske obveze koje bi
bile vezane za sanaciju našeg odlagališta komunalnoga otpada.
Budući da se više nitko nije javio Općinski vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 9
glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o povjeravanju komisijskog vođenja poslova sanacije odlagališta komunalnog otpada
''Crnec'' društvu ''Piškornica'' j.d.o.o.
Točka 6.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i
mira i druge prekršajne problematike na području PP Đurđevac za prosinac 2015. godine i
siječanj 2016. godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području PP Đurđevac za prosinac 2015. godine i siječanj 2016.
godine
Točka 7.
VLADIMIR KOVAČ: Vezano za parlamentarne izbore i plakate, odnosno drvene okvire
u kojima su bili plakati, zanima me tko je to dužan ukloniti.
OPĆINSKI NAČELNIK: Angažirati ću komunalnog radnika da to ukloni.
VLADIMIR KOVAČ: Vezano za prostor oko Područne škole u Drenovici, smatram da bi
trebalo urediti igralište, ograda je u katastrofalnom stanju, postoji opasnost od nabadanja,
žica je strgana, grane vise. Zanima me tko je zakazao. Smatram ako nema volje i financija
od strane škole, da bi se općina trebala u to uključiti.
OPĆINSKI NAČELNIK: To su školski prostori, to bi trebala škola urediti, Općina je već
puno stvari rješavala vezano za škole i u Crncu, Drenovici a i u Medvedički. Puno je bilo i
dobrovoljnog rada.
Neka sredstva ćemo izdvojiti da se i taj problem oko igrališta riješi.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Bila je sjednica Županijske skupštine na kojoj sam aktivno
sudjelovao u raspravi vezano za preveliki broj divljih svinja na našem, ali i na drugim
područjima, a vezano za rješavanje tog problema.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, Ivan Baruškin završava sjednicu u 20,45 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

