SKRAĆENI ZAPISNIK
od 27. lipnja 2013. godine
sa 2. 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: 023-01/13-01/04,URBROJ: 2137/22-13-4
od 21. lipnja 2013. 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. Vjekoslav Lukanec, član Općinskog vijeća,
4. Pero Čorba, član Općinskog vijeća,
5. Stjepan Ciganović, član Općinskog vijeća,
6. Petar Ivančan, član Općinskog vijeća,
7. Vjekoslav Marčinko, član Općinskog vijeća,
8. Vladimir Kovač, član Općinskog vijeća,
9. Draţen Đuroci, član Općinskog vijeća,
10. Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća.
OSTALI PRISUTNI:
1. Branko Mesarov, Općinski načelnik Općine Novo Virje,
2. Miroslav Lukanec, zapisničar,
ODSUTNI:
1. Ţeljko Šadek - opravdano odsutan.
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 usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice.
PREDSJEDNIK:
Za današnju sjednicu predlaţem sljedeći:

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika i ĉlanova Odbora za financije i proraĉun Općinskog
vijeća Općine Novo Virje,
2. Izbor predsjednika i ĉlanova Odbora za statut i poslovnik Općinskog
vijeća Općine Novo Virje,
3. Donošenje Rješenja o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
od elelmentarnih nepogoda na podruĉju Općine Novo Virje i imenovanju
predsjednika i ĉlanova,
4. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i ĉlanova Socijalnog vijeća
Općine Novo Virje,
5. Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i
imenovanju predsjednika i ĉlanova,
6. Donošenje Rješenja o imenovanju naĉelnika, zamjenika naĉelnika i
ĉlanova Stoţera zaštite i spašavanja Općine Novo Virje,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju djeĉjeg vrtića
''BREGUNICA'' Novo Virje,
8. Donošenje Zakljuĉka o davanju ovlaštenja za potpisivanje virmana za
sredstva proraĉuna Općine Novo Virje,
9. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja
goveda za razdoblje od 2013.-2015. godine,
10. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja
rasplodnih krmaĉa za razdoblje od 2013.-2015. godine,
11. Donošenje Programa poticanja osiguranja ratarskih i povrtlarskih usjeva
na podruĉju Općine Novo Virje za razdoblje 2013.-2015. godine,
12. DonoĊenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na
podruĉju Graniĉne policije Koprivnica za oţujak, travanj i svibanj 2013.
godine,
13. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog
reda i mira i druge prekršajne problematike na podruĉju Policijske postaje
ĐurĊevac za oţujak, travanj i svibanj 2013. godine,
14. Razno.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Toĉka 1.
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta i poslovnika Općinsko vijeće bira
predsjednika i članove Odbora za financije i proračun. Odbor ima predsjednika i dva
člana. Da li ima tko kakav prijedlog?

PERO ĈORBA: Odbor za izbor i imenovanja predlaţe za predsjednika Odbora za
financije i proračun Ivana Baruškin, dok za članove odbora predlaţe Petra Ivančan i
Ţeljka Šantić.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloţeni kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloţeni kandidati prihvaćaju kandidaturu,
dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon toga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i ĉlanova Odbora za financije i proraĉun
Općinskog vijeća Općine Novo Virje
Toĉka 2.
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta i Poslovnika, Općinsko vijeće bira
predsjednika i članove Odbora za statut i poslovnik. Odbor ima predsjednika i dva
člana. Njegova je zadaća da raspravlja i predlaţe Statut i Poslovnik, njihove izmjene,
moţe predlagati donošenje odluka i drugih općih akata iz nadleţnosti Općinskog
vijeća.
Da li ima tko kakav prijedlog za predsjednika i članove Odbora za statut i poslovnik?
PERO ĈORBA: Odbor za izbor i imenovanja predlaţe za predsjednika Odbora za
statut i poslovnik Stjepana Ciganović, dok za članove odbora predlaţe Peru Čorba i
Vjekoslava Lukanec.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloţeni kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloţeni kandidati prihvaćaju kandidaturu,
dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon toga Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i ĉlanova Odbora za statut i poslovnik
Općinskog vijeća Općine Novo Virje

Toĉka 3.
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta i poslovnika Općinsko vijeće bira
predsjednika i članove radnih tijela Općinskog vijeća. Molim predsjednika Odbora za
izbor i imenovanja da dade prijedlog za predsjednika i članove Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Novo Virje.
PERO ĈORBA: Odbor za izbor i imenovanja predlaţe za predsjednika Povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Ţeljka Šadek, dok za članove
Povjerenstva predlaţe Ţeljka Turčić i Stjepana Ciganović.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloţeni kandidati prihvaćaju kandidaturu,
dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon toga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
R J E Š E NJ E
o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
na podruĉju Općine Novo Virje i imenovanju predsjednika i ĉlanova
Toĉka 4.
PREDSJEDNIK: Upoznaje članove Općinskog vijeća da smo na temelju Odluke o
osnivanju Socijalnog vijeća duţni imenovati predsjednika i četiri člana Socijalnog
vijeća Općine Novo Virje.
Molim predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da dade prijedlog za predsjednika i
članove Socijalnog vijeća Općine Novo Virje.
PERO ĈORBA: Odbor za izbor i imenovanja predlaţe za predsjednika Socijalnog
vijeća Peru Čorba, dok za članove Socijalnog vijeća predlaţe Ţeljkicu Kapitanić,
Valentina Crnjaković, Nataliju Levačić i Ţeljka Barberic.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloţeni kandidati prihvaćaju kandidaturu,
dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon toga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i ĉlanova Socijalnog vijeća Općine Novo Virje

Toĉka 5.
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta i poslovnika Općinsko vijeće bira
predsjednika i članove radnih tijela Općinskog vijeća. Molim predsjednika Odbora za
izbor i imenovanja da dade prijedlog za predsjednika i članove Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Općine Novo Virje.
PERO ĈORBA: Odbor za izbor i imenovanja predlaţe za predsjednika Povjerenstva
za ravnopravnost spolova Vjekoslava Marčinko dok za članove Povjerenstva predlaţe
Katarinu Katulić, Nadicu Markov, Josipu Vranić i Lidiju Cik.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloţeni kandidati prihvaćaju kandidaturu,
dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon toga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
R J E Š E NJ E
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
i imenovanju predsjednika i ĉlanova
Toĉka 6.
PREDSJEDNIK: Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju članove Stoţera zaštite i
spašavanja imenuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave i to u roku od 60
dana od dana njihova konstituiranja. Po zakonu zamjenik općinskog načelnika imenuje
se za načelnika stoţera, dok je predsjednik općinskog vijeća zamjenik načelnika
stoţera. Ostali članovi su rukovodeći sluţbenici sluţbi koji se bave zaštitom i
spašavanjem, rukovodeći sluţbenici područnih ureda Uprave, policijske uprave, te
zdravstvenih ustanova.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju naĉelnika, zamjenika naĉelnika i ĉlanova Stoţera zaštite i
spašavanja Općine Novo Virje
Toĉka 7.
PREDSJEDNIK: Dana 17. prosinca 2012. godine Općinsko vijeće donijelo je Odluku
o osnivanju dječjeg vrtića ''BREGUNICA'' Novo Virje. Prema toj Odluci privremeni
ravnatelj dječjeg vrtića je Branko Mesarov, općinski načelnik. Sukladno Zakonu o
lokalnim izborima duţnost općinskog načelnika i privremenog ravnatelja dječjeg

vrtića je nespojiva. Iz tog razloga radimo izmjenu odluke o osnivanju i to u dijelu koji
se odnosi na privremenog ravnatelja. Umjesto Branka Mesarov duţnost privremenog
ravnatelja obavljala bi Lidija Levačić Mesarov.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju djeĉjeg vrtića
''BREGUNICA'' Novo Virje
Toĉka 8.
PREDSJEDNIK: Na današnjoj sjednici moramo ovlastiti tri potpisnika virmana za
sredstva Proračuna Općine Novo Virje.
PREDSJEDNIK: Predlaţem da za potpisivanje virmana ovlastimo općinskog
načelnika Branka Mesarov, predsjednika Općinskog vijeća Ivana Baruškin i višeg
računovodstvenog referenta Sanju Ţidovec.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Ĉ A K
o davanju ovlaštenja za potpisivanje virmana za sredstva
Proraĉuna Općine Novo Virje
Toĉka 9.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Sukladno Pravilniku o načinu prijavljivanja podataka o
postojećim mjerama lokalne potpore te o načinu voĎenja i sadrţaju registra potpora
poljoprivredi i ruralnom razvoju dana 26. veljače 2013. godine prijavili smo postojeće
mjere lokalne potpore (osjemenjivanje goveda, krmača i osiguranje usjeva) koje
Općina Novo Virje ţeli nastaviti financirati i nakon pristupanja RH u Europsku uniju.
25. travnja 2013. godine dobili smo obavijest da ukoliko ţelimo provoditi prijavljene
mjere kao postojeće mjere lokalne potpore do 30. lipnja dostavimo Ministarstvu nove
akte o sufinanciranju goveda, krmača i osiguranju usjeva, budući da ti akti moraju biti
doneseni za trogodišnje razdoblje, te razradu ukupno planiranog troška za svaku
godinu (2013-2015).
Ako ne donesemo te nove Odluke sufinanciranje prema istima moţemo provoditi do
31. prosinca 2013. godine.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Općina Molve je donijela takve odluke.
PERO ĈORBA: Na Podravskom radiu sam čuo da Općina Molve sufinancira
osjemenjivanje u stopostotnom iznosu.

DRAŢEN ĐUROCI: Na Molvama se prije sufinanciralo na način da se broj putnih
listova za krave pomnoţio sa iznosom za jednu kravu, pa je toliko čovjeku isplaćeno.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja goveda za razdoblje od
2013.-2015. godine
Toĉka 10.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Ova točka dnevnog reda vezana je na prošlu točku, a ovdje
se radi o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja rasplodnih krmača za razdoblje
2013.- 2015. godine. Razlog donošenja je isti.
Ima li pitanje vezano uz ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja rasplodnih krmaĉa za
razdoblje 2013. -2015. godine
Toĉka 11.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Ova točka dnevnog reda vezana je za prošle dvije točke
dnevnog reda, a ovdje se radi o sufinanciranju osiguranja ratarskih i povrtlarskih
usjeva na području Općine Novo Virje za razdoblje 2013.-2015.
Ima li pitanje vezano uz ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
PROGRAM
poticanja osiguranja ratarskih i povrtlarskih usjeva na podruĉju Općine Novo
Virje za razdoblje 2013.-2015. godine
Toĉka 12.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izviješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za oţujak, travanj i svibanj 2013. godine.
PERO ĈORBA: Zanima me da li se mijenja reţim naše pogranične policije?

CIGANOVIĆ STJEPAN: Mislim da će taj reţim ostati isti.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti na podruĉju postaje Graniĉne policije
Koprivnica za oţujak, travanj i svibanj 2013. godine
Toĉka 13.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izviješće o stanju kriminaliteta, javnog reda
i mira na području Policijske postaje ĐurĎevac za oţujak, travanj i svibanj 2013. godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira
i druge prekršajne problematike na podruĉju Policijske postaje
ĐurĊevac za oţujak, travanj i svibanj 2013. godine
Toĉka 14.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Dana 21. svibnja 2013. godine bio sam na Ministarstvu
financija gdje sam predao Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduţivanje za izgradnju
dječjeg vrtića u Novom Virju sa svim prilozima. U Ministarstvu su pregledali svu
dokumentaciju i utvrdili nedostatke koje treba ukloniti. Iz tog razloga trebamo donijeti
novu Odluku o zaduţenju radi financiranja projekta izgradnje dječjeg vrtića u Novom
Virju. U njoj je sada navedeno da je kamata definirana kao zbroj bazne kamatne stope
(Trezorski zapis MF - 91 dan u HRK) i odgovarajuće marţe temeljem rejtinga Općine
Novo Virje, tako da se i u Ministarstvu financija i u Općini Novo Virje u svakom
trenutku moţe izračunati kamatna stopa.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ODLUKA
o zaduţenju radi financiranja projekta izgradnje djeĉjeg vrtića
u Novom Virju
PREDSJEDNIK: Sukladno Statutu Općine Novo Virje općinski načelnik imenuje i
razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba kojima je osnivač Općina. O donesenom Rješenju u roku od osam dana
od dana donošenja treba obavijestiti Općinsko vijeće. Općinski načelnik imenovao je

Upravno vijeće dječjeg vrtića, u kojemu su tri člana od strane osnivača, a to su Ivan
Baruškin, Pero Čorba i Ţeljko Šantić.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Vezano za dozvolu za rad, znate da smo imali nekoliko
uvjetnih primjedbi koje bi trebale biti riješene kroz tjedan dana, te ćemo dobiti dozvolu
za rad za dječji vrtić.
PERO ĈORBA: Zanima me za stolove za salu u Crncu, razgovarali smo sa
majstorom Kapitanić, stol bi bio oko 700,00 kuna, to bi iznosilo oko 10.000,00 kuna.
Za stolice ne forsiramo, to će se kasnije.
VLADIMIR KOVAĈ: Da li se planira i zamjena u Društvenom domu u Drenovici,
stolovi takoĎer nisu u dobrom stanju, a tamo su sve priredbe.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Istina je da ima nekih stolova koji nisu u dobrom stanju. U
Proračunu trenutno nemamo stavku, a rebalans ćemo raditi kroz nekoliko mjeseci.
PERO ĈORBA: To nije za DVD Crnec, već je problem dok su svatovi, zato jer
moramo voziti stolove iz Medvedičke.
VLADIMIR KOVAĈ: Osvrnuo bi se na predizbornu kampanju, a posebice na
emisiju koja je bila emitirana na Podravskom radiju prije izbora. Po meni je tu bilo
izrečeno dosta stvari koje ne stoje. Rečeno je da birači idu glasovati na birališta i da
glasaju za HDZ-HSS, a ako ne za njih da mogu i za SDP jer su to vrijedni i pošteni
ljudi. Pitam se kakvi smo onda mi to ljudi sa liste grupe birača, a uvijek smo u vijeću
radili konstruktivno. Pitam se i traţim objašnjenje zašto se blati lista grupe birača.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Problem je u nositelju Vaše liste, a vi njega podrţavate.
VLADIMIR KOVAĈ: Napominjem da smo mi u vijeću nikad nismo radili probleme,
podrţavali smo prijedloge, a tako ćemo raditi i dalje.
VLADIMIR KOVAĈ: Zanima me koliko ima djece predbiljeţeno za dječji vrtić,
smatram da je cijena od 600,00 kuna za prvo dijete previsoka.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Ima predbiljeţeno oko 30 djece, a u ovo vrijeme iduće
godine biti će oko 40 djece.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Smatram da treba smiriti tenzije, što je bilo bilo je. Bio
sam član Ţupanijske skupštine i u poziciji i u opoziciji. Moramo dalje nastaviti raditi
skupa. Prepucavanje ne vodi ničemu, predlaţem da se distancira od svaĎa u
Općinskom vijeću, te da ne bude više ovakvih rasprava.
VLADIMIR KOVAĈ: Molio bih da se ubuduće snimaju sjednice Općinskog vijeća.
PREDDSJEDNIK: Slaţem se.

Budući da se više nitko nije javio za rijeĉ, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Novo Virje, Ivan Baruškin završava sjednicu u 21,30 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIĈAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

