SKRAĆENI ZAPISNIK
od 30. ožujka 2016. godine
sa 19. 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: 2137/22-16-2,
od 25. ožujka 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,
Lidija Cik, članica Općinskog vijeća,
Željko Šadek, 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 računovodstvene poslove.
ODSUTNI:
1. Stjepan Ciganović, član Općinskog vijeća, opravdano
2. Pero Čorba, član Općinskog vijeća, opravdano
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Novo Virje otvorio je predsjednik Općinskog
vijeća Ivan Baruškin u 20,00 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Novo Virje za
2015. godinu,
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2015. godinu,
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje u 2015. godini,
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća u izvršenju Plana javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2015, godini,
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u kulturi na području Općine Novo Virje u 2015. godini,
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju javnih potreba u sportu
na području Općine Novo Virje u 2015. godini,
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2015. godini,
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje u
2015. godini,
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Novo Virje za 2015. godinu,
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu općinskog
načelnika Općine Novo Virje za 2015. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2015. godine,
11. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja
nekretninama u vlasništvu Općine Novo Virje,
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa provođenja i Provedbenog plana
obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od
zaraznih bolesti za područje Općine Novo Virje u 2016. godini,
13. Razmatranje Sporazuma Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Bjelovar
kojim se utvrđuje postojanje zajedničkog interesa za djelovanje HGSS-a,
14. Obavijest o 2D seizmičkim mjerenjima tvrtke MB Geothermal d.o.o. Zagreb u
svrhu istraživanja geotermalnih voda na poljoprivrednom zemljištu na
području Općine Novo Virje,
15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti na području
Granične policije Koprivnica za veljaču 2016. godine,
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda
i mira i druge prekršajne problematike na području PP Đurđevac za siječanj
2016. godine,
17. Razno.
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 9 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.

Točka 1.
OPĆINSKI NAČELNIK: To je stanje otprilike slično zadnjim izmjenama i dopunama
Proračuna iz prosinca 2015. godine.
ANDREJA VRANIĆ: Sveukupni prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od
2.693.481,81 što je 84,03% od ukupno planiranih prihoda poslovanja. Najzastupljeniji
prihodi su prihodi od imovine, pomoći od subjekata unutar opće države, prihodi od poreza
te prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima. Prihodi od imovine su
ostvareni u iznosu od 1.474.057,50 kuna ili 94,64% od Plana, a najveći udio u tim
prihodima imaju prihodi od nefinancijske imovine, odnosno prihodi od naknade za
eksploataciju mineralnih sirovina. Pomoći od subjekata unutar opće države ostvareni su u
iznosu od 605.222,14 kuna ili 60,34% od Plana. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od
292.643,97 kuna ili 95,95% od Plana. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima su ostvareni u iznosu od 321.558,20 kuna ili 94,58% od Plana.
Sveukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.547.010,00 kuna, a u izvještajnom
razdoblju ostvareni su u iznosu 2.351.672,55 kuna, što je 92,33% od Plana. Izdaci za
financijsku imovinu i otplate zajmova su realizirani u iznosu od 300.000,00 kuna ili 100%
od Plana.
Najveći udio u ukupnim rashodima imaju rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od
742.162,05 kuna ili 99,88% od Plana, materijalni rashodi koji su ostvareni u iznosu od
820.214.68 kuna ili 84,08% od Plana. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od
133.033,20 kuna ili 86,16% od Plana. Subvencije su ostvarene u iznosu od 186.651,32 kuna
ili 96,21% od Plana, a odnose se na subvencioniranje cijene umjetnog osjemenjivanja
goveda i krmača te na edukaciju poljoprivrednika. Naknade građanima i kućanstvima su
ostvarene 96,64% od Plana. Ostali rashodi su ostvareni u iznosu od 270.125,04 kuna,
odnosno 98,94% od Plana i u cijelosti se odnose na tekuće i kapitalne donacije udrugama.
Sveukupni iznos ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na rashode
za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 49.740,06 kuna ili 13,03% od
Plana, a odnose se na završne radove na dječjem igralištu dječjeg vrtića Bregunica,
projektnu dokumentaciju za nerazvrstane ceste i na studiju izvodljivosti na području Općine
Novo Virje.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 300.000,00 kuna,
a što se odnosi na oplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
9 glasova ZA donijelo
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Novo Virje za
2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2015. godine

Točka 2.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u predškolskom odgoju u 2015. godini utrošeno je
ukupno 359.326,00 kuna što se može vidjeti iz Izvješća o izvršenju Programa koje donosi
općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na
području Općine Novo Virje u 2015. godini
Točka 3.
PREDSJEDNIK: Za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Novo
Virje u 2015. godini utrošeno je ukupno 277.034,58 kuna što se može vidjeti iz Izvješća o
izvršenju Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Novo Virje u 2015. godini
Točka 4.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u
2015. godini utrošeno je ukupno 148.475,96 kuna što se može vidjeti iz Izvješća o
izvršenju Plana koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Općine Novo Virje u 2015. godini

Točka 5.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u kulturi na području Općine Novo Virje u 2015.
godini utrošeno je ukupno 25.400,00 kuna što se može vidjeti iz Izvješća o izvršenju
Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Novo Virje u 2015. godini
Točka 6.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u sportu na području Općine Novo Virje u 2015.
godini utrošeno je ukupno 60.000,00 kuna što se može vidjeti iz Izvješća o izvršenju
Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Novo Virje u 2015. godini
Točka 7.
PREDSJEDNIK: Za ostvarivanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
području Općine Novo Virje u 2015. godini utrošeno je ukupno 67.191,06 kuna što se
može vidjeti iz Izvješća o izvršenju Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga
dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
području Općine Novo Virje u 2015. godini

Točka 8.
PREDSJEDNIK: Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Novo Virje u 2015. godini utrošeno je ukupno 43.737,50 kuna što se može vidjeti
iz Izvješća o izvršenju Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u
materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infarstrukture na području Općine Novo Virje u 2015. godini
Točka 9.
MIROSLAV LUKANEC: Ovaj Zaključak donosi se sukladno članku 174. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom. U materijalima ste primili Izvješće za 2015. godinu.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Novo Virje u 2015. godini
Točka 10.
OPĆINSKI NAČELNIK: 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. srpnja do
31. prosinca 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 9 glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Novo Virje za
2015. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
Točka 11.
MIROSLAV LUKANEC: Odluku o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja
nekretninama u vlasništvu Općine Novo Virje primili ste u materijalima. Donošenje ove
Odluke vezano je uz nalaz i preporuke Državnog ureda za reviziju koja je u 2015. godini
vršila reviziju imovine u vlasništvu Općine Novo Virje.
Sukladno nalazu Općina Novo Virje treba uskladiti, odnosno donijeti gore navedeni akt, a
radi usklađenja sa važećim zakonima na tome području. Odlukom se uređuje nadležnost i
postupanje tijela Općine Novo Virje u raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama u
vlasništvu Općine.
Općinsko vijeće, odnosno općinski načelnik mogu nekretninu u vlasništvu Općine otuđiti ili
njome na neki drugi način raspolagati samo na osnovu javnog natječaja i uz naknadu
utvrđenu po tržišnoj cijeni.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKA
o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u
vlasništvu Općine Novo Virje
Točka 12.
OPĆINSKI NAČELNIK: Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti općine
i gradovi dužni su omogućiti provedbu preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na svome području, a sukladno Programu provođenja obvezne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Općina vrši
preventivnu deratizaciju i to dva puta godišnje, proljetni i jesenski tretman. Na to se utroši
nešto manje od 40.000,00 kuna godišnje. Pretpostavljam da ćemo provoditi i dezinsekciju
(komarci), ali ne u velikom obimu, radi pomanjkanja financijskih sredstava, ali i upitne
učinkovitosti.
DRAŽEN ĐUROCI: Budući da na našem području imamo Dravu, dosta močvara, voda
stajačica smatram da tu neće biti prevelikog učinka od desinsekcije (komarci). Smatram da
bi vezano na provođenje desinsekcije trebalo uputiti dopis prema nadležnim institucijama
vezano za njezinu učinkovitost na našem području, ali i na području okolnih općina.
Problem je i sa financiranjem istoga.
PREDSJEDNIK: Smatram da bi tu trebala reagirati država, općina nema financijska
sredstva za provođenje dezinsekcije, slažem se da se zaduži općinski načelnik da uputi
dopis prema nadležnim institucijam, a vezano za gore navedeni problem.

Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno
je sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa provođenja i Provedbenog plana obvezne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za
područje Općine Novo Virje u 2016. godini
Točka 13.
OPĆINSKI NAČELNIK: Od Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanica Bjelovar primili
smo prijedlog Sporazuma kojim se utvrđuje postojanje zajedničkog interesa za djelovanje
HGSS-a i uređuju načini i uvjeti financiranja. Prema tome Sporazumu obvezali bi se
osigurati i sredstva za financiranje redovne djelatnosti HGSS-a.
Predlažem da ne sklopimo ovaj Sporazum sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja zbog
nedostatnih financijskih sredstava u Proračunu. Sporazum nismo sklapali niti prošlih
godina.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o neprihvaćanju Prijedloga Sporazuma kojim se utvrđuje postojanje zajedničkog
interesa za djelovanje HGSS-a i uređuju načini i uvjeti financiranja
Točka 14.
OPĆINSKI NAČELNIK: Vezano za istraživanje geotermalnih voda na području Općine
Novo Virje već ste otprije upoznati da je ta istraživanja trebala vršiti firma Vis Viridis iz
Slavonskog Broda. Budući da su oni izgubili koncesiju Ministarstvo je raspisalo novi
natječaj na kojemu je izabran novi koncesionar a to je tvrtka MB GEOTHERMAL d.o.o.
Zagreb. Isti planiraju izvoditi 2D seizmička mjerenja u svrhu istraživanja geotermalnih
voda na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Novo Virje.
U prilogu ste dobili kartu sa pravcima vršenja seizmičkih mjerenja, te možete vidjeti pravce
prolaska vibrirajućih kamiona.
Šteta koja će nastati uslijed seizmičkih mjerenja procijeniti će se nakon završetka radova, te
će oštećeni poljoprivrednici nakon toga dobiti nadoknadu štete.
Radovi seizmičkih mjerenja bi se obavljali tokom travnja 2016. godine.
Točka 15.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za veljaču 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 sigurnosti na području postaje Granične policije
Koprivnica za veljaču 2016. godine
Točka 16.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i
mira i druge prekršajne problematike na području PP Đurđevac za 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 siječanj 2016. godine
Točka 17.
ŽELJKO ŠADEK: Pohvaljujem akciju koju provodite vezano za cijepljenje i označavanje
pasa, ali važno je upozoriti i na pojavu velikog broja lisica na našem području, njihov broj
se enormno povećao, te bi trebalo preko neke institucije djelovati da se njihov broj smanji.
Predlažem da se pošalje dopis prema Lovačkom savezu ili Zavodu za javno zdravstvo.
OPĆINSKI NAČELNIK: Ima dosta bijesnih lisica na našem području , one su nosioci
bjesnoće. Ljudi ne cijepe pse, to je također problem i možemo ga povezati sa lisicama. Nad
držanjem pasa imamo nadležnost, ali sa rješavanjem povećanog broja lisica su nam
mogućnosti otprilike iste kao i sa divljim svinjama kojih ima također u prevelikom broju i
predstavljaju veliki problem poljoprivrednicima.
Probati ćemo to riješiti ako bude moguće.
VJEKOSLAV MARČINKO: Zanima me kada se ove godine planira pošljunčavanje cesta
budući da ima dosta puteva koji su u lošem stanju.
OPĆINSKI NAČELNIK: To ćemo rješavati poslije sadnje, u petom mjesecu.
VJEKOSLAV MARČINKO: Postoji problem oko odlagališta komunalnoga otpada u
Crncu gdje smeće leti po okolnim oranicama. Zanima me tko će to ukloniti?
PREDSJEDNIK: To bi trebao rješavati koncesionar, ali mislim da bismo mogli angažirati
i ljude na javnim radovima.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, Ivan Baruškin završava sjednicu u 21,15 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

