SKRAĆENI ZAPISNIK
od 23. rujna 2016. godine
sa 21. 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: 2137/22-16-4,
od 16. rujna 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,
Vjekoslav Mesarov, 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,
3. Andreja Vranić, viši referent za računovodstvene poslove,
4. Milica Fuček, ing. građ., voditeljica projekta Aglomeracije.
ODSUTNI:
1. Željko Šadek, 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 20,00 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.
Pozdravljam gospođu Fuček Milicu, voditeljicu projekta ‘’Priprema projektnog prijedloga
investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodokomunalne infrastrukture na
području Aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete’’.

Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta ''Priprema
projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja
vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad
Podravski, Virje i Podravske Sesvete za područje Općine Novo Virje,
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Novo Virje
za 2016. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine,
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Novo Virje za 2016. godinu i
projekcija za 2017. i 2018. godinu,
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na području Općine Novo Virje u 2016. godini,
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Novo Virje u 2016. godini,
6. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje u 2016. godini,
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske
zalihe Proračuna Općine Novo Virje za 2016. godinu za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2016. godine,
8. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Novo Virje,
9. Donošenje Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za izračun
visine komunalne naknade na području Općine Novo Virje,
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu općinskog
načelnika Općine Novo Virje za 2016. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2016. godine,
11. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Novo Virje,
12. Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite Općine Novo Virje,
13. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Novo Virje
za 2017. godinu,
14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji
vrtić ''Bregunica'' Novo Virje za za pedagošku 2016./2017. godinu,
15. Razmatranje inicijative Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničkokriževačke županije,
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti na području
Granične policije Koprivnica za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2016. godine,
17. Razno.
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 9 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.

Točka 1.
PREDSJEDNIK: Vezano za prvu točku dnevnog reda riječ dajem gospođi Milici Fuček.
MILICA FUČEK: Projekt ‘’Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s
ciljem cjelovitog rješavanja vodokomunalne infrastrukture na području Aglomeracije
Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete’’obuhvaća Grad Đurđevac i
sedam općina. Sastoji se od dvije faze, projektiranja i izgradnje sustava. Što se tiče
projektiranja to općine ne trebaju sufinancirati. Odmah je bitno naglasiti da za Općinu Novo
Virje ovim projektom nije predviđena izgradnja kanalizacije, budući da je Novo Virje
razvedeno naselje i to nije isplativo. Prema Studiji koja je napravljena za ovaj projekt za
Općinu Novo Virje predviđena je izgradnja septičkih jama te odvoz na najbliži pročistač, a
to bi bilo jedan dio na pročistač Molve, a drugi dio na pročistač u Ferdinandovcu. Septičke
jame može prazniti i koncesionar ili same Komunalije.
Novo Virje nije jedino mjesto koje ovim projektom neće dobiti kanalizaciju, već su to i
neka druga naselja koja imaju sličan tip razvedenosti kao i Novo Virje. Ovdje se radi o
izgradnji kanalizacije u Aglomeracijama sa više od 2000 stanovnika. Svi sustavi se trebaju
izgraditi do 2023. godine. Ovim projektom U Novom Virju neće biti izgrađena kanalizacija
već se on za našu općinu odnosi na izgradnju vodospreme Čepelovac koja je potrebna i za
cjelokupni vodoopskrbni sustav, te na izgradnju vodoopskrbnih priključaka na području
naše općine.
Vodosprema je bitna radi izjednačavanja tlakova, tako da uvjek bude jednak pritisak vode u
cijevima, ista djeluje na principu gravitacije. Što se tiče priključaka bitno je da ljudi postanu
korisnici vodovoda u što većem postotku, trebalo bi biti priključeno oko 90% kućanstava da
bi sustav bio samoodrživ. Isto tako u cijenu vode i odvodnje će morati biti ukljućena i
amortizacija suatava, što do sada nije bio slučaj. Komunalno poduzeće će tada sustav
održavati o svome trošku. Ukupna vrijednost ulaganja za područje Općine Novo Virje je
5.601.382,00 kuna od čega Općina Novo Virje treba osigurati 107.933,00 kuna i to u
periodu od 2018. do 2023. godine. Moguće je da taj iznos bude i manji jer se može još
tražiti i sufinanciranje od strane Koprivničko-križevačke županije. Prvi troškovi za Općinu
bili bi od 2018. godine.
PERO ČORBA: Vezano za odvoz na pročistač u Ferdinandovac, zanima me da li svi
moraju imati registrirane septičke jame?
MILICA FUČEK: Jame moraju biti nepropusne, i u njih se upušta samo voda iz
domaćinstva.
PERO ČORBA: Da li će postojati obveza izgradnje septičkih jama? Da li će otpadne vode
odvoziti samo koncesionar ili će to moći i sami građani sa cisternama?
MILICA FUČEK: Kućanstva će imati tu obvezu do 2040. godine. Vezano za drugo
pitanje, to još nije definirano, koncesionar to može odvoziti, a vjerojatno će to moći i sami
građani sa cisternama koje nisu opasne za okoliš.
PERO ČORBA: Da li će se zabraniti takozvani ‘’selski vodovodi’’?

MILICA FUČEK: To su vodovodi u sivoj zoni, njime nitko ne upravlja, pitanje je
vremena kada će se to morati legalizirati, a sa time će doći i razne obveze, PDV i drugo.
VLADIMIR KOVAČ: Po tome izlazi da smo mi svi živjeli u sivoj zoni.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Zahvaljujem se na izlaganju, ali sam mi tužan i zabrinut budući
da će kanalizacijski sustav ovim projektom dobiti i manja naselja od Novog Virja, a mi
nećemo. Molim Vas i apeliram na Vas da se zauzmete i za Novo Virje, te da mi kao i
Ferdinandovac dobijemo takav sustav. Smatram da je odvoz na pročistač skup i
neprihvatljiv. Smatram da bi se glavni magistralni vod mogao izgraditi iz ovoga projekta.
DRAŽEN ĐUROCI: Smatram da bi se taj cijeli projekt trebao zaokružiti tako da i Novo
Virje ima kanalizaciju, da se to protegne i na Novo Virje.
FUČEK MILICA: Razmatralo se i za Novo Virje, cijena bi bila oko milijun kuna po
kilometru, a to je jednostavno neisplativo, previše je razvedeno naselje.
Za Novo Virje će biti najbolje da se kandidira na natječaje za ruralni razvoj za projekte koji
se financiraju iz EU sredstava do 2000 stanovnika, a vezani su za odvodnju. Jedan takav
natječaj je u tijeku, i ide sufinanciranje 100%. Sada se ne možete jeviti jer nemate gotovu
projektnu dokumentaciju. Općina bi trebala uložiti svojih sredstava oko 250.000,00 kuna za
izradu projektne dokumentacije, za oko 7,5 km takve odvodnje.
Tu se radi o tkz. biorotorima, sa kojima se može obuhvatiti skup manjih gušće naseljenih
ulica, što bi za dio naselja Novo Virje sigurno bilo prihvatljivo.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Smatram da bi ovakvi manji sustavi bili prihvatljivi.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je sa 6 glasova ZA i
3 SUZDRŽAN donijelo
ODLUKU
potvrđivanju obuhvata zahvata projekta ''Priprema projektnog prijedloga
investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodokomunalne infrastrukture
na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete''
za područje Općine Novo Virje
Točka 2.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Novo Virje za 2016. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2016. godine. Isto tako u njemu imate i obrazloženje. 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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Novo Virje za 2016. godinu za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Točka 3.
ANDREJA VRANIĆ: Unutar prihoda i primitaka došlo je do izmjena kod prihoda od
poreza koji su uvećani za 50.000,00 kuna e sada plan iznosi 365.000,00 kuna, tekuće
pomoći iz proračuna koji su umanjeni za 90.000,00 kuna te sada plan ovih prihoda iznosi
741.800,00 kuna (neće biti uplaćeno za ratu kredi za vrtić). Tekuće pomoći HZZ su također
umanjene za 43.350,00 kuna te sada iznose 117.000,00 kuna, a odnose se na sredstva za
plaću i doprinose za radnike zaposlenim na Mjeri radom za zajednicu i sebe – Financiranje
u javnom radu u 100% iznosu (u Proračunu za 2016. godinu je planirano da će biti
zaposleno 6 radnika, a zaposleno je 3 radnika na 6 mjeseci i jedna radnica na 3 mjeseca, to
smanjenje se odnosi na razliku u obračunu).
Prihodi od imovine su umanjeni za 193.350,00 kuna, te sada iznose 1.318.110,24 kuna
(smanjen je mjesečni prihod od rente).
Ukupni prihodi i primici sada iznose 5.047.904,00 kuna
Ukupni rashodi i izdaci po prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu su
umanjeni za 276.700,00 kuna te sada iznose 5.047,904,00 kuna. Rashodi poslovanja su
uvećani za 39.300,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine su umanjeni za
316.000,00 kuna.
Rashodi za zaposlene uvećani su za 12.500,00 kuna te plan ovih rashoda iznosi 906.573,00
kuna, a odnose se na troškove ostalih rashoda za zaposlene (regres djelatnika u općini i
vrtiću). Pomoći su uvećane za 2.500,00 kuna a odnose se na pomoći Osnovnoj školi
Ferdinandovac te sada plan ovih rashoda iznosi 55.500,00 kuna. Naknada građanima i
kućanstvima je uvećana za 25.000,00 kuna te sada iznosi 151.330,00 kuna, a odnosi se na
naknadu za bušenje ispod ceste. ostali rashodi su umanjeni za 700,00 kuna te sada iznose
207.800,00 kuna (smanjenje 8.700,00 kuna udrugama koje nisu predale projekte Općini
Novo Virje, a povećanje 6.000,00 kuna – VZO Novo Virje, 2.000,00 kuna – članarina
udruzi općina).
U rashodima za nabavu nefinancijske imovine je došlo do smanjenja za 316.000,00 kuna, a
to smanjenje se odnosi 4.000,00 kuna za zelene otoke, 315.000,00 kuna za reciklažno
dvorište i povećanje od 3.000,00 kuna za prostorni plan.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Novo Virje za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
Točka 4.
PREDSJEDNIK: Krajem prošle godine donijet je Program javnih potreba u
predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2016. godini, te njegove izmjene 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 396.653,00 kuna potrebno je donijeti izmjene Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje.
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 2015. godini
Točka 5.
PREDSJEDNIK: Krajem prošle godine donijet je Program javnih potreba u kulturi 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 kulture
osiguravaju u svoti od 30.000,00 kuna potrebno je donijeti izmjene Programa javnih
potreba u kulturi na području Općine Novo Virje.
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 kulturi na području
Općine Novo Virje u 2016. godini
Točka 6.
PREDSJEDNIK: Krajem prošle godine donijet je Program o izmjenama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Novo
Virjeu 2016. godini. Budući da se sukladno izmjenama i dopunama proračuna Općine
Novo Virje sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
osiguravaju u svoti od 1.516.000,00 kuna potrebno je donijeti izmjene Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine NovoVirje.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Novo Virje u 2016. godini
Točka 7.
PREDSJEDNIK: U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine utrošeno je
10.384,13 kuna za izradu vodovodnog priključka na adresi Trepčanska 65, Novo Virje.

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 2016. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Točka 8.
OPĆINSKI NAČELNIK: Odluka je slična Odluci o komunalnoj naknadi u Općini Virje,
stavili smo dvije zone i to prva zona koja obuhvaća područje Općine na kojoj se vadi,
skladišti i prerađuje sirova nafta i zemni plin te druga zona koja obuhvaća područje naselja
Općine, osim područja koje je obuhvaćeno prvom zonom.
Plaćanje za građanstvo će ostati isto.
Isto tako napominjem da ćemo na nekoj od idućih sjednica Općinskoga vijeća trebati
donijeti i Odluku o otpisu zastarjelih dugovanja za komunalnu naknadu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o komunalnoj naknadi na području Općine Novo Virje
Točka 9.
OPĆINSKI NAČELNIK: Vrijednost obračunske jedinice – boda (B) za izračun visine
komunalne naknade na području Općine Novo Virje, a koja je jednaka mjesečnoj visini
komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni određuje se u
visini od 0,50 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za izračun visine
komunalne naknade na području Općine Novo Virje
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. siječnja do
30. lipnja 2016. 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
2016. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Točka 11.
MIROSLAV LUKANEC: Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Novo Virje uređuje se zasnivanje i prestanak zakupa, međusobna prava i
obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Općine Novo Virje kao i
kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Općine. U Odluci su detaljno opisani postupci
zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine.
Ako ima pitanja slobodno se možete obratiti.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Novo Virje
Točka 12.
MIROSLAV LUKANEC: Ova Odluka vezana je na inspekcijski nadzor Državne uprave
za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Koprivnica. Prilikom inspekcijskog nadzora
utvrđeno je da Općinsko vijeće treba donijeti Odluku o određivanju operativnih snaga i
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Novo Virje. U prilogu imate
prijedlog te Odluke, te ukoliko ima pitanja slobodno se možete obratiti.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Novo Virje
Točka 13.
MIROSLAV LUKANEC: Sukladno članku 56. Zakona o koncesijama Općina je obvezna
donijeti Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Novo Virje za 2017. godinu.
Općina Novo Virje u 2017. godini nema namjeru davati koncesije s obzirom da nema
djelatnosti koje se mogu obavljati dodjeljivanjem koncesije, a koje bi istekle tijekom 2017.
godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo

GODIŠNJI PLAN
DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO VIRJE
ZA 2017. GODINU
Točka 14.
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 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić ''Bregunica'' Novo Virje
za pedagošku 2016./2017. godinu
Točka 15.
OPĆINSKI NAČELNIK: Od strane Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničkokriževačke županije primili smo inicijativu da se uključimo u kampanju kojom se podržava
dojenje u parkovima, te da se u parkovima postave klupe za dojenje koje bi koristile majke
kada trebaju nahraniti svoje bebe, a zateknu se u središtu općine.
Nakon kratke rasprave između članova Općinskoga vijeća isto je jednoglasno donijelo
Odluku da ne podržava Inicijativu Povjerenstva za Ravnopravnost spolova o aktivnom
uključivanju u kampanju kojom se podržava dojenje, odnosno da se u parkovima na
području općine postave klupe za dojenje.
Točka 16.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 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 svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2016. godine

Točka 17.
OPĆINSKI NAČELNIK: U materijalima ste primili zamolbu Darka Bezjak iz Novoga
virja, a vezano za odobrenje financijskih sredstava za daljnje snimanje skladbi te promociju
Novoga Virja.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće donijelo je Odluku za se Darku Bezjak odobre
financijska sredstva u iznosu od 1.500,00 kuna, a za potrebe daljnjeg snimanja pjesama.
VLADIMIR KOVAČ: Zanima me što je moguće riješiti vezano za zapuštena imanja na
području naše općine, da se to počiste ili urede vlasnici? Isto tako, zašto se graba u
Širinama ne kosi, već je sva obrasla u korov? Postoji opasnost od divljih svinja.
OPĆINSKI NAČELNIK: Za to postoje ovlasti komunalnoga redara, ali problem su
nesređeni imovinsko pravni odnosi vlasnika imanja. Razgovarati ću za košnju sa
nadležnima.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, Ivan Baruškin završava sjednicu u 22,45 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

