SKRAĆENI ZAPISNIK
od 29. srpnja 2013. godine
sa 3. 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: 2137/22-13-5
od 25. srpnja 2013. godine.
PREDSJEDNIK: UtvrĎujem da današnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine
Novo Virje prisustvuje većina članova Općinskog vijeća i to:

PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ivan Baruškin, predsjednik Općinskog vijeća,
Ţeljko Šantić, potpredsjednik Općinskog vijeća,
Vjekoslav Lukanec, član Općinskog vijeća
Stjepan Ciganović, član Općinskog vijeća,
Petar Ivančan, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Marčinko, član Općinskog vijeća,
Vladimir Kovač, član Općinskog vijeća,
Draţen Đuroci, član Općinskog vijeća.

OSTALI PRISUTNI:
1. Miroslav Lukanec, zapisničar.
ODSUTNI:
1. Ţeljko Šadek - opravdano odsutan.
2. Pero Čorba - opravdano odsutan,
3. Vjekoslav Mesarov - 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. Donošenje Odluke o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika
Djeĉjeg vrtića ''Bregunica'',
2. Donošenje Odluke o utvrĊivanju ekonomske cijene za korištenje programa
Djeĉjeg vrtića ''Bregunica'',
3. Donošenje Pravilnika o naĉinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Djeĉji
vrtić ''Bregunica'',
4. Razno.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Toĉka 1.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o visini iznosa
participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje.
Obaviještavam Vas da smo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobili
suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo
Virje, gdje smo mijenjali privremenog ravnatelja. Sljedeći korak koji moramo učiniti
je upis djece u vrtić, te raspisati natječaj za djelatnike.
Imamo sve pretpostavke da bi vrtić mogao raditi. Još moramo donijeti ove tri Odluke
koje imamo danas na dnevnom redu.
Vezano na iznos participacije roditelja, imamo kalkulativnu cijenu vrtića. Prava
ekonomska cijena vrtića će se znati tek na kraju godine. I po staroj Odluci je Općina
sufinancirala 60 %. Roditelj djeteta korisnika usluga duţan je sudjelovati u cijeni
programa Dječjeg vrtića za djecu s prebivalištem na području Općine Novo Virje u
iznosu od 600,00 kuna, a za djecu koja nemaju prebivalište u Općini Novo Virje u
iznosu od 1.500,00 kuna. Za drugo dijete u vrtiću roditelj sudjeluje sa 300,00 kuna, a
za treće i svako sljedeće dijete u vrtiću roditelj se oslobaĎa od plaćanja. Roditelji s
dvoje i više djece koji nemaju prebivalište u Općini Novo Virje ne ostvaruju pravo na
umanjenje.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano za ovu točku dnevnog reda?
DRAŢEN ĐUROCI: Da li se ta cijena ne moţe smanjiti, a ako netko planira dati
dijete u drugi vrtić?
PREDSJEDNIK: Krajem godine će se točnije moći reći kolika je stvarna ekonomska
cijena vrtića, za sada će cijena biti 600,00 kuna za prvo dijete, 300,00 za drugo, a za

treće i svako sljedeće Općina financira u cijelom iznosu. Ne moţemo si dopustiti da
plaćamo vrtićima u okolici, a imamo svoj vrtić koji bi bio prazan. Moţda će se kasnije
raspravljati i o smanjenju cijene, to će se vidjeti.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
ODLUKU
o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika Djeĉjeg vrtića ''Bregunica''
Toĉka 2.
PPERSJEDNIK: U materijalima ste primili Odluku o utvrĎivanju ekonomske cijene
za korištenje programa Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje. Kao što sam rekao to je
kalkulativna cijena, prava ekonomska cijena će se znati krajem godine kada će se
vidjeti stvarni troškovi.
Ekonomska cijena za korištenje redovnih programa njege, odgoja, naobrazbe,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji se provode u Dječjem vrtiću
''Bregunica'' iznosi 1500,00 kuna.
Općina Novo Virje sufinancirati će boravak djece koji imaju prebivalište na području
Općine Novo Virje u vrtiću sa iznosom od 900,00 kuna za prvo dijete, sa iznosom od
1.200,00 kuna za drugo dijete, te sa iznosom od 1.500,00 kuna za treće i svako
sljedeće dijete.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje bez rasprave
jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika Djeĉjeg vrtića ''Bregunica''
Toĉka 3.
PREDSJEDNIK: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi Općinsko vijeće
duţno je donijeti Pravilnik o načinu ostarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić
''Bregunica''. Pravilnikom su ureĎeni kriteriji koji će se primjenjivati prilikom upisa
djece. U slučaju nepopunjenosti kapaciteta Dječjeg vrtića upisuju se sva djeca koju
roditelji/skrbnici odluče upisati, a u dobi su od jedne do sedam godina, odnosno u
godini prije polaska u osnovnu školu. Sa roditeljima će se zaključiti ugovori za
razdoblje od pedagoške godine kada se dijete prvi puta upisuje u vrtić pa sve do ispisa,
odnosno do mogućih promjena u Ugovoru vezanih uz odluke Upravnog vijeća i
Općine Novo Virje kao osnivača vrtića.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Da li će prednost pri upisu imati djeca sa područja naše
Općine?

PREDSJEDNIK: Da, imati će prednost.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
PRAVILNIK
o naĉinu ostvarivanja prednosti pri upisu u djeĉji vrtić ''Bregunica''
Toĉka 4.
VLADIMIR KOVAĈ: Jeste li razmišljali da za javne radove uzmemo neku osobu, to
se u zadnje vrijeme prakticira u drugim općinama i gradovima.
PREDSJEDNIK: Do sada smo bili oprezni prema tome, općinski načelnik je bio na
razgovoru na Zavodu za zapošljavanje, ali nismo se za sada za to odlučili. Moţe s
kontaktirati sa Zavodom pa će se opet vidjeti tko bi na to imao pravo.
ŢELJKO ŠANTIĆ: Zanima me što je sa asfaltiranjem u ulici Trepčanska, te sa
strujom koja ima loši napon?
PREDSJEDNIK: Na recenziji je prošlo, nominirani jesmo, o tome sve ovisi, ako
tamo proĎe, biti će i financijskih sredstava. Što se tiče struje, to ne mogu odgovoriti,
načelnik će Vas o tome izvjestiti na idućoj sjednici Općinskog vijeća.
PETAR IVANĈAN: Smatram da treba reagirati, treba se čuti sa Elektrom da se taj
problem riješi, plaća se struja a nema dobrog napona.
DRAŢEN ĐUROCI: Što je sa asfaltiranjem Ločice?
PREDSJEDNIK: Ako proĎe asfaltiranje Trepčanske, onda će uz to biti asfaltirana i
Ločica.
ŢELJKO ŠANTIĆ: Postoje primjedbe na košnju groblja, da se grobovi ne mogu
očistiti nakon košnje groblja, budući da se trava zasuši pa je to onda problem.
Nakon kratke rasprave vijeće je zaključilo da bi trebalo ljude obavijestiti dok se pokosi
dio groblja da ljudi mogu očistiti grobove, prije nego se ta pokošena trava već zasuši.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Pokrenuo bi pitanje klaonica za prisilno klanje, budući da
takve u našoj ţupanije više nema, to će se trebati rješavati na višem nivou.
DRAŢEN ĐUROCI: To će riješiti direktive Europske unije. U Austriji je to
drugačije, tamo svatko moţe zaklati i sam, ali sve mora biti po standardu. I kod nas će
to doći.

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

