SKRAĆENI ZAPISNIK
od 21. studenoga 2016.
godine
sa 22. 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: 2137/22-16-5,
od 14. studenoga 2016. godine.
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da današnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Novo
Virje prisustvuje većina članova Općinskog vijeća i to:
PRISUTNI:
1. Ivan Baruškin, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Željko Šantić, potpredsjednik Općinskog vijeća,
3. Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća,
4. Vjekoslav Lukanec, član Općinskog vijeća,
5. Vjekoslav Marčinko, član Općinskog vijeća,
6. Dražen Đuroci, član Općinskog vijeća,
7. Vladimir Kovač, član Općinskog vijeća,
8. Stjepan Ciganović, član Općinskog vijeća,
9. Pero Čorba, član Općinskog vijeća,
10. Željko Šadek, član Općinskog vijeća,
11. Lidija Cik, članica 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.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Novo Virje otvorio je predsjednik Općinskog
vijeća Ivan Baruškin u 19,30 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 11 glasova ZA usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice.

Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Novo Virje za 2017. godinu i
projekcije za 2018. i 2019. godinu,
2. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja s osnove komunalne naknade,
3. Donošenje Programa potpora za sufinanciranje obrtnika i malih poduzetnika
na području Općine Novo Virje za 2016. godinu,
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne
djelatnosti čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama u zimskom periodu
2016./2017. godine na području Općine Novo Virje,
5. Rasprava o Nacrtu Programa ukupnog razvoja Općine Novo Virje za razdoblje
od 2014. – 2020. godine,
6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bregunica Novo Virje,
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti na području
Granične policije Koprivnica za rujan i listopad 2016. godine,
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda
i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje
Đurđevac za srpanj, kolovoz i rujan 2016. godine,
9. Razmatranje zamolbi:
- Udruga mljekara ''Drava – Sava''
- Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva
10. Razno.

Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 11 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.

Točka 1.
OPĆINSKI NAČELNIK: Ovo je dvanaesti prijedlog proračuna kojega predlažem na
donošenje otkako sam općinski načelnik Općine Novo Virje, ali do sada još nisam bio u
ovakovoj situaciji. Sve je prouzrokovano parlamentarnim izborima. Porezna reforma koja
će se provesti ići će na štetu jedinica lokalne samouprave, odnosno na njih će djelovati
negativno. Neoporezivi dio plaće raste na 3.800,00 kuna, gubi se osnovica za oporezivanje,
u budućnosti će biti sve manji priliv sredstava od poreza na dohodak u proračun. Vjerojatno
ćemo na ime poreza na dohodak dobiti kompenzaciju od strane deržave, ali se nezna koliko
će to biti. Porez na promet nekretnina koji je jednim dijelom prihod općinskog proračuna
smanjuje se sa 5% na 4%. Ukida se porez na tvrtku. Prihodi od rente su prepolovljeni, o
visini pomoći koju dobivamo od države nemamo informacije. Ove godine pomoć je iznosila
oko 650.000,00 kuna, a prethodne oko 120.000,00 kuna.

DRAŽEN ĐUROCI: Vezano na izlaganje općinskog načelnika koji govori o smanjenju
priliva sredstava u općinski proračun zanima me kolika je njegova trenutna neto plaća.
OPĆINSKI NAČELNIK: Neto plaća je 6.580,00 kuna.
DRAŽEN ĐUROCI: Zašto se plaća općinskom načelniku ne smanji, najmanja smo općina,
proračun je mali, a po meni plaća načelnika velika?
OPĆINSKI NAČELNIK: Ja sam jedan od tri najmanje plaćena općinska načelnika u našoj
županiji, tako da smatram da plaća nije prevelika.
VLADIMIR KOVAČ: Smanjenje plaće općinskom načelniku neće nešto puno pomoći, tu
se radi o velikim sredstvima koja bi nam bila potrebna.
ŽELJKO ŠADEK: Smatram da nije potrebno dizati prevelike tenzije na tu temu, općina
smo sa malo zaposlenih, ja bih podržao ovaj prijedlog proračuna, vidjeti ćemo što će
situacija dalje donijeti, pa ako će se trebati što mijenjati imati ćemo izmjene proračuna.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Vezano za ranije spomenutu kompenzaciju na ime poreza na
dohodak smatram da je to vrlo upitno. Po meni se proračun treba staviti u realne granice.
Ne vrijedi napuhivati nešto što se realno ne može pokriti. Bojim se da ovo polako vodi
prema ukidanju općine, budući se općini nameće sve više izdataka koje sve teže pokriva sa
svojim sredstvima.
PREDSJEDNIK: Ukoliko će biti amandmana vezano za proračun za 2017, godinu molim
da se oni dostave u pismenom obliku kako bi se o njima moglo raspravljati na sjednici
Odbora za financije i proračun.
Točka 2.
OPĆINSKI NAČELNIK: U prilogu ste primili prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s
osnove komunalne naknade. Obveznicima koji su podnijeli zahtjev Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Novo Virje sa tvrdnjom da su potraživanja Općine Novo Virje prema njima u
zastari predlaže se otpis toga duga.
Otpis se predlaže u iznosu od 80.941,86 kuna, a prema Popisu dužnika koji se nalazi u
prilogu ove Odluke.
Isto tako, sjećate se da je donijeta i nova Odluka o komunalnoj naknadi, iduće godine
planiramo izdavati i nova Rješenja, te nabaviti i bolji softver za knjiženje i naplatu
komunalne naknade.
MIROSLAV LUKANEC: Prema zakonu o obveznim odnosima potraživanja po osnovi
komunalne naknade zastarijevaju za tri godine od dospijeća svakoga pojedinog davanja.
DRAŽEN ĐUROCI: Zanima me tko je kriv za to što su ta potraživanja otišla u zastaru,
zbog čega to nije prije naplaćeno, zašto se nije prije reagiralo. Ukoliko se donese Odluke o
otpisu molim molim da se moje pitanje pismeno obrazloži.

PERO ČORBA: Ima nekih ljudi na popisu koji su dobivali subvencije iz općinskoga
proračuna, a imaju dugove po osnovi komunalne naknade, to nije u redu.
ŽELJKO ŠANTIĆ: Zašto se kršila Odluka Općinskoga vijeća, te su se dozvoljavale razne
subvencije, smatram da je time poslana loša poruka prema drugim ljudima koji su plaćali.
OPĆINSKI NAČELNIK: Smatram da su najviše krivi sami obveznici plaćanja koji nisu
izvršili svoju obvezu. Ukupna naplata komunalne naknade je oko 95%, s time da zadnjih
pet godina naplaćujemo komunalne naknade više nego li je zaduženje, a razlog je što
naplatimo i dugove iz prošlih razdoblja.
Nakon daljnje rasprave između vijećnika Općinskoga vijeća na tu priblematiku sa 6 glasova
ZA i 5 PROTIV donijet je zaključak da se odgodi donošenje Odluke o otpisu potraživanja s
osnove komunalne naknade za iduću sjednicu Općinskoga vijeća.
Točka 3.
MIROSLAV LUKANEC: Programom potpora za sufinanciranje obrtnika i malih
poduzetnika na području Općine Novo Virje utvrđuju se mjere, kriteriji i postupak dodjele
potpora male vrijednosti za sufinanciranje obrtnika i malih poduzetnika na području Općine
Novo Virje za 2016. godinu. Općina Novo Virje će u ukupnoj svoti od 20.000,00 kuna
subvencionirati dio troškova zaposlenih radnika poduzetnicima i obrtnicima sa sjedištem na
području Općine Novo Virje. Na temelju ovoga Programa općina će raspisati Javni poziv za
subvencioniranje na koji će se prijavljivati podnositelji zahtjeva. Radi se o de minimis
potporama.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 11 glasova ZA donijelo
PROGRAM
potpora za sufinanciranje obrtnika i malih poduzetnika na području
Općine Novo Virje za 2016. godinu
Točka 4.
MIROSLAV LUKANEC: Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanoga ugovora na adrese trojice ponuditelja poslani su pozivi za
dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega u zimskom periodu
2016/2017. godine. U roku za dostavu ponuda zaprimljena je jedna ponuda i to ponuditelja
ŽIVKO d.o.o., Crnec 18, Novo Virje.
Povjerenstvo je nakon uvida u natječajnu dokumentaciju i pregleda iste, zaključilo da je ta
ponuda u potpunosti prihvatljiva.
Cijena usluge čišćenja snijega je 180,00 kuna + PDV i nije se mijenjala od prošle godine.
Ako se donese ova Odluka sa ponuditeljem će se sklopiti Ugovor o čišćenju snijega u
zimskom periodu 2016./2017. godine.

Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 11 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega
na nerazvrstanim cestama u zimskom periodu 2016./2017. godina na području Općine
Novo Virje
Točka 5.
BRANKO MESAROV: U materijalima ste primili prijedlog Programa ukupnoga razvoja
Općine Novo Virje za razdoblje od 2014. – 2020. godine. Program će se financirati u 100%
iznosu iz Mjere 7.1. Programa ukupnoga razvoja. Program ukupnoga razvoja je temeljni
dokument općine, neophodan za daljnje prijave na projekte. Za tu namjenu odobreno nam je
48.750,00 kuna. Na ovoj sjednici ne donosimo Program već se samo raspravlja o Nacrtu tog
domumenta. Program ćemo donositi na idućoj sjednici Općinskoga vijeća, pa ukoliko imate
kakve prijedloge ili primjedbe vezano na dokument možete ih izložiti.
Točka 6.
MIROSLAV LUKANEC: Sukladno članku 41. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju Općinsko vijeće daje prethodnu suglasnost na Izmjene Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića. Upravno vijeće dječjeg vrtića ''Bregunica'' na svojoj
sjednici donijelo je Prijedlog tog Pravilnika, a sada ovo vijeće na njega treba dati
suglasnost. Na idućoj sjednici Upravnoga vijeća dječjeg vrtića taj Pravilnik će biti i
donesen. Radi se o tome da prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te
državnom pedagoškom standardu svaki dječji vrtić treba imati pedagoga. Pedagog bi osim u
Dječjem vrtiću ''Bregunica'' bio zaposlen i u vrtićima u Virju, Molvama i Ferdinandovcu, a
satnica bi ovisila o broju grupa u pojedinom vrtiću.
DRAŽEN ĐUROCI: Po meni bi trebalo tražiti sredstva od Koprivničko-križevačke
županije za tu namjenu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Prema državnom pedagoškom standardu pedagog je obveza
svakoga vrtića, pa tako i našega. Prema izračunima to bi Općinu Novo Virje koštalo oko
1.700,00 kuna mjesečno.
PERO ČORBA: To je veliki izdatak za Općinu Novo Virje, općina smo koja je slabo
razvijena te ima male prihode.
DRAŽEN ĐUROCI: Predlažem da se pošalje dopis prema Koprivničko-križevačkoj
županiji, te da nam pomogne u financiranju pedagoga.
OPĆINSKI NAČELNIK: Tražili smo od Koprivničko-križevačke županije povrat
glavnice kredita, pa su nas odbili, a ista sudbinu bi doživio i ovaj zahtjev.

Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće općine Novo Virje je sa 7 glasova ZA i 4
SUZDRŽAN donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića Bregunica Novo Virje
Točka 7.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za rujan i listopad 2016. godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 11 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije
Koprivnica za rujan i listopad 2016. godine
Točka 8.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i
mira i druge prekršajne problematike na području PP Đurđevac za srpanj, kolovoz i rujan
2016. godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 11 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području PP Đurđevac za srpanj, kolovoz i rujan 2016. godine
Točka 9.
OPĆINSKI NAČELNIK: Od Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac primili smo
zamolbu za donacijom za mobilnost učenika u projektu Erasmus +.
Predlažem da po ovoj zamolbi ne odobravamo financijska sredstva.
Isto tako od Udruge mljekara ''Drava – Sava'' primili smo zamolbu za razmatranje
mogućnosti subvencija za proizvođačku organizaciju Udrugu mljekara ''Drava – Sava'' kao i
za članove proizvođačkih organizacija.
Predlažem da niti za ovu Udrugu ne odobravamo financijska sredstva. Udruga se može
javiti na natječaj za financiranje udruga koji će biti raspisan početkom 2017. godine.

ŽELJKO ŠADEK: Smatram da ova zamolba nema smisla, ovime se praktično prisiljava
ljude da se učlanjuju u proizvođačku organizaciju. Protiv sam toga da im se odobre
sredstva.
Nakon kraće rasprave između članova Općinskoga vijeća donijeta je jednoglasna odluka da
se ne odobravaju financijska sredstva po zamolbama Proizvođačke organizacije Udruga
mljekara ''Drava – Sava'' i Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

