SKRAĆENI ZAPISNIK
od 28. lipnja 2016. godine
sa 20. 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: 2137/22-16-3,
od 20. lipnja 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,
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,
Stjepan Ciganović, član Općinskog vijeća,
Pero Čorba, član Općinskog vijeća.

OSTALI PRISUTNI:
1. Branko Mesarov, općinski načelnik Općine Novo Virje,

2. Miroslav Lukanec, viši referent za pravne i kadrovske poslove.

ODSUTNI:
1. Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća, opravdano,
2. 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 9 glasova ZA usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice.
PREDSJEDNIK: Predlažem nadopunu dnevnog reda na način da se iza točke 10. dnevnog
reda doda točka 11. koja glasi:
11. Odluka o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta ‘’Priprema projektnog
prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne
infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske
Sesvete Općine Novo Virje’’.
Dosadašnja točka dnevnog reda 11. postaje točka 12.
Predložena nadopuna dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno.

Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o pristupanju u članstvo Udruge Općina u Republici
Hrvatskoj,
2. Donošenja Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje
za 2016. godinu,
3. Donošenje Plana izmjenama Plana zaštite od požara Općine Novo Virje,
4. Donošenje Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na području
Općine Novo Virje,
5. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za provedbu Odluke o
sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na području Općine Novo Virje,
6. Informacija o podnesenim zahtjevima za elementarnu nepogodu – mraz na
području Općine Novo Virje u 2016. godini,
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvještaja o radu udruga s područja Općine
Novo Virje za 2015. godinu,
8. Rasprava o mogućoj kupnji zemljišta radi proširenja mjesnog groblja u Novom
Virju,
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti na području
Granične policije Koprivnica za ožujak i travanj 2016. godine,
10. Razmatranje zamolbi:
- Nakladništvo d.o.o. Zagreb
- Osnovna škola Molve, PŠ Medvedička
- Udruga žena s bolestima dojke ''Nada'', Koprivnica
- Hrvatski domobran, Koprivnica
- Udruga osoba s invaliditetom Mali princ, Đurđevac
11. Razno.
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 9 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.

Točka 1.
OPĆINSKI NAČELNIK: Od Udruge Općina u Republici Hrvatskoj primili smo poziv za
pristupanje u članstvo Udruge općina u Republici Hrvatskoj. Osnovna misao Udruge općina
je da sve općine u Republici Hrvatskoj trebaju tvoriti jedinstvenu platformu koja će
zastupati njihove zajedničke interese. Članske obveze su minimalne, osnovica za plaćanje je
1,3 promila od poreza prema dostupnim podacima Ministarstva financija, s tim da je
godišnji minimalni iznos 2.000,00 kuna, a maksimalni 10.000,00 kuna. Za nas bi to bio
iznos od 2.000,00 kuna.
VLADIMIR KOVAČ: Smatram da će i sve ostale Općine koje nisu u Udruzi Općina imati
sva ista prava kao i mi, bez obzira na uključivanje u udrugu.

PERO ČORBA: Važna je i aktivnost općinskog načelnika u svemu tome, smatram da nije
loše ako se učlanimo u tu Udrugu.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Mislim da se trebamo učlaniti u tu Udrugu, radi pravne pomoći,
ali i radi toga što je to jedina organizacija koja ima kapaciteta da uspješno zastupa interese
svih općina na području Republike Hrvatske.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je sa 7 glasova ZA,
1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN donijelo
ODLUKU
o pristupanju u članstvo Udruge općina u Republici Hrvatskoj
Točka 2.
MIROSLAV LUKANEC: Člankom 17. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
smaouprave u postupku donošenja Proračuna razmatra i usvaja Plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na Stožer civilne zaštite, Postrojbe civilne
zaštite, Povjerenike civilne zaštite, vatrogastvo, Udruge građana od značaja za civilnu
zaštitu, te službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti. Cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava
Proračuna Općine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo

PLAN RAZVOJA
sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje za 2016. godinu
Točka 3.
OPĆINSKI NAČELNIK: Prema Zakonu o zaštiti od požara predstavničko tijelo Općine u
cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara najmanje jednom godišnje preispituje
njegov sadržaj te ocjenjuje usklađenost plana sa novonastalim uvjetima. Iz tog razloga
radimo izmjene plana zaštite od požara za 2016. godinu.
Izmjene plana zaštite od požara ne donose suštinske promjene Plana već predstavljaju
ažuriranje postojećih podataka iz Plana (promjena opreme, brojevi mobitela, odgovorne
osobe).
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 9 glasova ZA donijelo
PLAN
o izmjenama Plana zaštite od požara Općine Novo Virje
Točka 4.
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 zadržavanja broja zaposlenih radnika
Općina Novo Virje sufinancira dio troškova zaposlenih radnika.
Svi podnosioci zahtjeva trebaju podmiriti obveze prema općinskom proračunu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na području Općine Novo Virje
Točka 5.
OPĆINSKI NAČELNIK: Za provedbu odluke o sufinanciranju obrtnika i malih
poduzetnika na području Općine Novo Virje potrebno je imenovati komisiju. U komisiju se
predlažu Branko Mesarov, Miroslav Lukanec te Andreja Vranić.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o imenovanju Komisije za provedbu Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih
poduzetnika na području Općine Novo Virje
Točka 6.
ŠADEK ŽELJKO: Kao predsjednik Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda obavještavam vas da je Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda Općine Novo Virje utvrdilo konačnu procjenu štete od elemantarne nepogode –
mraza na području Općine Novo Virje koja iznosi ukupno 576.726,85 kuna. Povjerenstvo je
potpisalo svu potrebnu dokumentaciju i ista je upućena nadležnim Ministarstvima.
Točka 7.
PREDSJEDNIK: Financijski izvještaj za 2015. godinu Udruge žena Crnec Novo Virje
primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.

Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvještaja Udruge žena Crnec
PREDSJEDNIK: Izvještaj o radu za 2015. godinu ŠŠK-a „Konaki“ Novo Virje primili ste
u materijalima. Otvaram raspravu.
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 radu ŠŠK „Konaki“
PREDSJEDNIK: Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Udruge žena
Medvedička Novo Virje primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.
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 radu i Financijskog izvještaja Udruge žena Medvedička
PREDSJEDNIK: Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Udruge žena
Drenovica Novo Virje primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.
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 radu i Financijskog izvještaja Udruge žena Drenovica
PREDSJEDNIK: Financijsko izvješće za 2015. godinu DVD-a Medvedička primili ste u
materijalima. Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD Medvedička

PREDSJEDNIK: Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu DVD Crnec
primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.
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 radu i Financijskog izvješća DVD Crnec
PREDSJEDNIK: Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu VZO Novo Virje
primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.
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 radu i Financijskog izvješća VZO Novo Virje
PREDSJEDNIK: Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu DVD Drenovica
Novo Virje primili ste u materijalima. Otvaram raspravu.
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 radu i Financijskog izvješća DVD Drenovica Novo Virje
PREDSJEDNIK: Financijski izvještaj za 2015. godinu NK Graničar Novo Virje primili ste
u materijalima. Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvještaja NK Graničar Novo Virje
PREDSJEDNIK: Izvještaj o radu za 2015. godinu Udruge „Konak“ Novo Virje primili ste
u materijalima. Otvaram raspravu.
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 radu Udruge ''KONAK''

PREDSJEDNIK: Financijski izvještaj za 2015. godinu 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 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvještaja ŠRK DRAVA Novo Virje
Točka 8.
OPĆINSKI NAČELNIK: Vezano na ovu točku dnevnog reda obaviještavam Vas da nam
nasljednici pokojnog Ivana Vitelića, njegova supruga i sestra nude prodaju svoje kuće koja
se nalazi uz naše mjesno groblje u Širinama, odnosno da se sa tim sredstvima od prodaje
napravi spomenik za pokojnika Ivana Vitelić. Naš interes je da nam se proširi groblje,
odnosno da sa sadašnjeg groblja maknemo smetlište. Vlasnici bi porušili drveće sa parcele
te srušili kuću prije prodaje. Od porezne uprave tražiti ćemo procjenu vrijednosti zemljišta
pa ćemo vidjeti koliko bi nas to trebalo koštati, mislim da to neće biti više od 15.000,00 –
20.000,00 kuna.
ŽELJKO ŠADEK: Prvo treba vidjeti kakva je situacija sa vlasništvom na toj parceli,
smatram da je dobro da oni urede parcelu prije eventualne kupnje od strane Općine.
VJEKOSLAV LUKANEC: Ja bih se složio da se kupi ta parcela za proširenje groblja, to
je dosta veliki komad zemlje, a najviše radi smetlišta.
Nakon kraće rasprave između vijećnika Općine Novo Virje zauzet je stav da se krene u
postupak za kupnju kuće, a radi proširenja groblja. Još se ne donosi odluka o kupnji kuće,
budući da se još postoje stvari koje prije toga treba rješavati i dogovarati. Odluka o tome će
se donijeti na nekoj od sljedećih sjednica Općinskoga vijeća, nakon što se dogovore detalji
sa nasljednicima.
Točka 9.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za ožujak i travanj 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 ožujak i travanj 2016. godine

Točka 10.
OPĆINSKI NAČELNIK: U razdoblju od prošle sjednice Općinskoga vijeća pa do sada
primili smo nekoliko zamolbi, i to sljedeće: Nakladništvo d.o.o. Zagreb, Osnovna škola
Molve, PŠ Medvedička, Udruga žena s bolestima dojke ''Nada'', Koprivnica, Hrvatski
domobran, Koprivnica i Udruga osioba s invaliditetom Mali Princ, Đurđevac.
Moj stav je da se Udrugama koje se nisu javile na natječaj za javne potrebe u civilnom
društvu, a za koje je bio raspisan natječaj u veljači 2016. godine ne odobravaju financijska
sredstva za ovu godinu.
VLADIMIR KOVAČ: Vezano za sufinanciranje prijevoza do nacionalnog parka Brijuni
za učenike PŠ Medvedička zanima me zašto djeci s područja Medvedičke nebi dali
financijska sredstva.
OPĆINSKI NAČELNIK: Ne možemo dati iz razloga što bi onda to trebali dati i
Drenovici i Crncu. Isto tako niti proračunska sredstva nam to ne dozvoljavaju.
VJEKOSLAV MARČINKO: O čemu se tu ustvari radi?
OPĆINSKI NAČELNIK: Učenici PŠ Medvedička sakupljali su plastične čepove u
humanitarne svrhe za pomoć djeci oboljeloj od leukemije. Sakupili su deset kilograma
čepova, poslali ih i kao nagradu dobili su trideset ulaznica za Nacionalni park Brijuni. Sada
traže općinu sufinanciranje troškova putovanja za taj put.
PERO ČORBA: Nisam za to da im se odobre sredstva, to nije obveza da se mora ići.
ŽELJKO ŠADEK: Mislim da bi trebalo dati financijska sredstva za takve namjene
ubuduće.
Nakon kraće rasprave između članova Općinskoga vijeća donijet je zaključak da se gore
navedenim podnositeljima zamolbi ne odobre financijska sredstva.
Točka 11.
OPĆINSKI NAČELNIK: Odluku o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta ''Priprema
projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja
vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski,
Virje i Podravsske Sesvete'' za Općinu Novo Virje primili ste u materijalima. Za Općinu
Novo Virje Odluka se odnosi na izgradnju vodospreme Čepelovac (potrebna za cjelokupni
vodoopskrbni sustav – dijeli se na sve Općine) i na izgradnju vodoopskrbnih priključaka.
Ukupna vrijednost investicije je 5.601.382,00 kuna od čega Općina Novo Virje treba
osigurati 560.138,00 kuna u periodu od 2018. do 2023. godine. Očekivano je i daljnje
sufinanciranje županije i Fonda za regionalni razvoj pa bi Općini ostalo 222.011,00 kuna.
Vezano za izradu Studije izvodljivosti, Općina Novo Virje nije održiva za izgradnju
kanalizacije, ima i drugih Općina ili dijelova Općina koji nisu održivi. Za nas je eventualno
moguć sustav septičkih jama.

Izdradnja vodospreme bitna je radi ujednačenijeg pritiska. Cijena vode će biti vjerojatno u
budućnosti viša radi toga što u cijenu nije bila uključena amortizacija, a što će u budućnosti
biti. EU plaća izgradnju sustava u 85% iznosa, ali morati ćemo održavati taj sustav. Plaćali
bi dok se sustav izgradi.
Nakon kratke rasprave između vijećnika Općinskoga vijeća na tu priblematiku i planiranje
financijskih sredstava u proračunu za gore navedenu investiciju od strane Općine Novo
Virje donijet je zaključak da se odgodi donošenje Odluke o potvrđuvanju obuhvata zahvata
projekta ''Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog
rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad
Podravski, Virje i Podravske Sesvete'' za Općinu Novo Virje za iduću sjednicu Općinskoga
vijeća.
Isto tako zaključeno je da se na tu sjednicu pozove i Milica Fuček ing. građ., voditeljica
gore navedenoga projekta, a radi detaljnog objašnjenja istog.
Točka 12.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Apeliram na rješavanje katastarskog i gruntovnog stanja
zemljišta na području naše Općine, da se to pokuša srediti, te da nam u tome pomogne
Europska unija i Koprivničko-križevačka županija. Trebali bi se objediniti katastarski i
gruntovni brojevi, molio bih da se napravi dopis prema Uredu za katastar, odnosno da se
obavi razgovor za gospodinom Mičurin iz Ureda za katastar vezano za tu temu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Prihod od rudne rente drastično se smanjio, jednostavno
nemamo financijska sredstva za takvo što, iako bi to trebalo učiniti. Za reambulaciju bi
trebalo izdvojiti oko 600.000,00 kuna.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, Ivan Baruškin završava sjednicu u 21,45 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

