SK R A Ć E N I Z A P I S N I K
od 30. kolovoza 2013. godine
sa 4. 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: 2137/22-13-6
od 26. kolovoza 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,
Pero Čorba, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Marčinko, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća,
Draţen Đuroci, član Općinskog vijeća.

OSTALI PRISUTNI:
1. Branko Mesarov, općinski načelnik Općine Novo Virje,
2. Miroslav Lukanec, viši upravni referent i zapisničar,
3. Sanja Ţidovec, viši referent za računovodstvene poslove.
ODSUTNI:
1. Ţeljko Šadek - opravdano odsutan.
2. Petar Ivančan - opravdano odsutan,
3. Vladimir Kovač - opravdano odsutan.
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 usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice.

PREDSJEDNIK: Za današnju sjednicu predlaţem sljedeći:

DNEVNI RED
1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proraĉuna Općine Novo
Virje za 2013. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2013. godine,
2. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proraĉunske zalihe Proraĉuna Općine Novo Virje za 2013. godinu za
razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2013. godine,
3. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvještaja o zaduţivanju na domaćem i
stranom trţištu novca i kapitala za 2013. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja
do 30. lipnja 2013. godine,
4. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvještaja o danim jamstvima i izdacima
po jamstvima za 2013. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2013.
godine,
5. Donošenje Izmjena i dopuna Proraĉuna Općine Novo Virje za 2013.
godinu,
6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na podruĉju Općine Novo Virje u 2013. godini,
7. Donošenje Programa o izmjeni Programa odrţavanja komunalne
infrastrukture na podruĉju Općine Novo Virje u 2013. godini,
8. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na
podruĉju Općine Novo Virje u 2013. godini,
9. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na
podruĉju Općine Novo Virje u 2013. godini,
10. Donošenje Zakljuĉka o davanju suglasnosti na Financijski plan Djeĉjeg
vrtića ''Bregunica Novo Virje za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015.
godinu,
11. Donošenje Zakljuĉka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Djeĉjeg
vrtića ''Bregunica'' Novo Virje,
12. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice-odgojiteljice Djeĉjeg vrtića
''Bregunica'' Novo Virje,
13. Donošenje Zakljuĉka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u
Djeĉji vrtić ''Bregunica'' Novo Virje za pedagošku 2013./2014. godinu,
14. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjaĉarskih poslova na podruĉju
Općine Novo Virje,
15. Donošenje Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na
podruĉju Općine Novo Virje,
16. Donošenje Odluke o imenovanju komisije za provedbu Odluke o
sufananciranju obrtnika i malih poduzetnika na podruĉju Općine Novo
Virje,

17. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu
općinskog naĉelnika Općine Novo Virje za 2013. godinu za razdoblje od 1.
sijeĉnja do 30. lipnja 2013. godine,
18. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na
podruĉju postaje Graniĉne policije Koprivnica za lipanj i srpanj 2013.
godine,
19. Razmatranje zamolbe Udruge Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata,
20. Razno.
Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Toĉka 1.
SANJA ŢIDOVEC: Prihodi i primici su u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.
godine ostvareni u iznosu od 1.132.008,60 kuna što je 15% planiranog iznosa. Prihodi
od poreza, zajednički i vlastiti koji čine prihodi od poreza, poreza na promet
nekretnina, poreza na potrošnju i poreza na tvrtku planirani su u iznosu od 310.000,00
kuna, a ostvareni su u iznosu od 135.395,23 kune, što je ostvarenje od 43,68%
planiranog iznosa. Prihodi od pomoći iz drţavnog i ţupanijskog proračuna ostvareni su
u iznosu od 6,7% planiranog iznosa, prihodi od imovine u iznosu od 37,41% od plana,
a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 32,08 od planiranog
iznosa.
Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 7.151.097,60 kuna od čega je 2.198.240,00
kuna planirano za rashode poslovanja, a 1.288.125,00 kuna za rashode za nabavu
nefinancijske imovine, a preostali iznos od 3.064.732,60 kuna je preneseni manjak od
prethodne godine. Ukupni rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 1.010.208,65 kuna.
Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 169.866,50 kuna, materijalni rashodi u
iznosu od 468.073,06 kuna. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 3.254,29
kuna, subvencije umjetnog osjemenjivanja krava i krmača, te subvencije obrtnicima
ostvarene su u iznosu od 80.850,00 kuna, naknade graĎanima i kućanstvima ostvarene
su u iznosu od 118.314, 56 kuna.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Moram primjetiti da nam se ne ostvaruje sve onako kako
je bilo planirano u proračunu. To će se trebati uskladiti. Mislim da je u svim
jedinicama lokalne samouprave tako zbog teškog ekonomskog stanja. Ni Koprivničkokriţevačka ţupanija ne donira onoliko koliko bi trebala, a isto tako neizvjesno je i što
će biti sa rentom koju drţava planira smanjiti ili ukinuti.
Na rashodima se navodi stavka u iznosu od 30.112,57 kune, pa me zanima na što se to
odnosi i da li je to potrebno?
SANJA ŢIDOVEC: To se odnosi na putne troškove i dnevnice, seminare i tečaje, te
naknada za troškove prijevoza na posao i s posla.

MIROSLAV LUKANEC: Neki seminari su obvezni, radi obnove certifikata, kao što
je recimo javna nabava, koji se obavezno moraju polaziti, inače se ne moţe provoditi
postupak javne nabave.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proraĉuna Općine Novo Virje za 2013. godinu za razdoblje od 1.
sijeĉnja do 30. lipnja 2013. godine
Toĉka 2.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Zaključak o usvajanju Izviješća o
korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Novo Virje za 2013. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
Ima li pitanja vezano uz ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proraĉunske zalihe Proraĉuna Općine
Novo Virje za 2013. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2013. godine
Toĉka 3.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Zaključak o usvajanju Izvještaja o
zaduţivanju na domaćem i stranom trţištu novca i kapitala za 2013. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
Općina Novo Virje nije se zaduţivala na domaćem niti stranom trţištu novca i
kapitala.
Ima li pitanja vezano uz ovu točku dnevnog reda?

Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvještaja o zaduţivanju na domaćem i stranom trţištu novca i
kapitala za 2013. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2013. godine
Toĉka 4.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Zaključak o usvajanju Izvještaja o danim
jamstvima i izdacima po jamstvima za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2013. godine.
Općina Novo Virje nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima.
Ima li pitanja vezano uz ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za 2013.
godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2013. godine
Toĉka 5.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izmjene i dopune Proračuna Općine
Novo Virje za 2013. godinu. Molim Sanju Ţidovec da nam iste obrazloţi.
SANJA ŢIDOVEC: Izmjene Proračuna su raĎene radi vrtića, pa to treba uvrstiti u
Proračun.
Unutar prihoda i primitaka došlo je do izmjena na prihodima od poreza na imovinu jer
je već u prvom polugodištu 2013. godine realiziran planiran iznos za cijelu godinu
zbog čega je plan prihoda od poreza na imovinu uvećan za 30.000,00 kuna. Prihodi od
nefinancijske imovine su umanjeni za 108.755,00 kuna jer je procijenjeno da će se
ostvariti manji prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina s obzirom na
izvršenje za prvih šest mjeseci 2013. godine. Ovim izmjenama i dopunama, u Proračun
je uvršten prihod od prodaje proizvoda i roba u iznosu od 3.945,00 kuna koji se odnosi
na prodaju topola rušenih oko nogometnog igrališta, a prihod od prodaje će se uplatiti
NK Graničaru. Ukupni prihodi i primici sada iznose 7.076.287,60 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci po prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna za 2013. godinu su
planirani u iznosu od 7.076.287,60 kuna.

Od 23. kolovoza 2013. godine Općina Novo Virje ima proračunskog korisnika, Dječji
vrtić ''Bregunica''. Za 92.500,00 kuna uvećani su rashodi za zaposlene, a cijeli se iznos
odnosi na zaposlene u Dječjem vrtiću.
Materijalni rashodi su uvećani za 101.315,00 kuna te sada iznose 900.155,00 kuna. U
Proračun je uvršteno 20.000,00 kuna koji se odnose na ureĎivanje galerije Marijan
Jakubin, 15.485,00 kuna za osnivanje Dječjeg vrtića, 10.000,00 kuna za materijalne
rashode vrtića, 12.000,00 kuna za odrţavanje Dječjeg vrtića, te 8.150,00 kuna za
odrţavanje vaga. Naknade graĎanima i kućanstvima smanjene su za 251.600,00 kuna
zbog otvaranja dječjeg vrtića, pa više nije potrebno sufinanciranje boravka djece u
drugim vrtićima. Ostalim rashodima dodan je iznos od 28.445,00 kuna od čega je
5.000,00 kuna predviĎeno za DVD Crnec - namava stolova i stolica u vatrogasni dom,
18.500,00 kuna za naknade izborne promidţbe sudionicima lokalnih izbora, te
3.945,00 kuna NK Graničaru za topole koje su rušene oko nogometnog igrališta.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano uz ovu točku dnevnog reda?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Ukupni prihodi su manji jer je i renta manja.
DRAŢEN ĐUROCI: Zanima me koliko iznosi plaća općinskog načelnika bruto i
neto?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Bruto plaća iznosi 7.869,77 kuna, a neto plaća iznosi
6.295,82 kune.
DRAŢEN ĐUROCI: Koliko iznose putni troškovi načelnika?
SANJA ŢIDOVEC: Putni troškovi za razdoblje 1-6 mjesec 2013. godine iznose
9.260,00 kuna.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Putni troškovi ne pokrivaju troškove voţnje, dvije kune
nisu dostatne. MeĎu tri općinska načelnika sam u ţupaniji koji imaju najmanju plaću.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proraĉuna Općine Novo Virje za 2013. godinu
Toĉka 6.
PREDSJEDNIK: Krajem prošle godine donijet je Program javnih potreba u
predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2013. 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 299.298,93
kune 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 donijelo
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na podruĉju Općine
Novo Virje u 2013. godini
Toĉka 7.
PREDSJEDNIK: Krajem prošle godine donijet je Program odrţavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Novo Virje u 2013. godini. Budući da se sukladno
izmjenama i dopunama proračuna Općine Novo Virje sredstva za odrţavanje komunalne
infrastrukture financiraju u ukupnoj svoti od 274.500,00 kuna potrebno je donijeti
izmjene Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje
u 2013. godini.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
PROGRAM
o izmjeni Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na podruĉju Općine
Novo Virje u 2013. godini
Toĉka 8.
PREDSJEDNIK: Krajem prošle godine donijet je Program javnih potreba u kulturi na
području Općine Novo Virje u 2013. godini. Budući da se sukladno izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Novo Virje sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju
u svoti od 48.400,00 kuna potrebno je donijeti izmjene Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Novo Virje u 2013. godini.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
PROGRAM
o izmjeni Programa Program javnih potreba u kulturi na podruĉju Općine Novo
Virje u 2013. godini
Toĉka 9.
PREDSJEDNIK: Krajem prošle godine donijet je Program javnih potreba u sportu na
području Općine Novo Virje u 2013. godini. Budući da se sukladno izmjenama i

dopunama proračuna Općine Novo Virje sredstva za javne potrebe u sportu osiguravaju u
svoti od 60.745,00 kuna potrebno je donijeti izmjene Programa javnih potreba u sportu na
području Općine Novo Virje u 2013. godini.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na podruĉju Općine Novo Virje u
2013. godini
Toĉka 10.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Financijski plan Dječjeg vrtića ''Bregunica''
Novo Virje za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu, a koji će donijeti
Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost ovoga vijeća.
SANJA ŢIDOVEC: Rashodi za redovnu djelatnost za 2013. godinu planirani su u
iznosu od 195.250,00 kuna, od čega je 92.500,00 kuna planirano za rashode za zaposlene,
81.750,00 kuna za materijalne rashode, 1.000,00 kuna za financijske rashode, te
20.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine.
SANJA ŢIDOVEC: Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima,
rashode za uredski materijal za čišćenje i higijenu, nabavu namirnica, rashode za
energiju, rashode za nabavu sitnog inventara i radne odjeće, te rashode za usluge (pošta,
telefon, tekuće i investicijsko odrţavanje).
SANJA ŢIDOVEC: Svi rashodi će se financirati iz prihoda koji su planirani u iznosu od
195.250,00 kuna od čega je 142.050,00 kuna osigurano u Proračunu Općine Novo Virje,
53.000,00 kuna je planiran iznos od participacije roditelja djece korisnika dječjeg vrtića
''Bregunica'', te 200,00 kuna je planiran iznos od prihoda od financijske imovine.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
DRAŢEN ĐUROCI: Zanima me koliko će dječji vrtić koštati?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Gradnja košta 3.920.000,00 kuna, ali bilo je tu i drugih
troškova, nabava kuhinje, namještaja, igračke, uredski namještaj.
PREDSJEDNIK: Ukupni trošak za dječji vrtić biti će oko 4.280.000,00 kuna.
DRAŢEN ĐUROCI: Krenuli smo sa puno manjim iznosom, a sada smo već na preko 4
milijuna kuna.

PERO ĈORBA: Ako smatraš da nešto nije u redu, pošaljite nadleţne organe pa se to
lako provjeri u financijama.
VJEKOSLAV MESAROV: Ne vidim ništa loše u tome što je Draţen Đuroci postavio
to pitanje.
PREDSJEDNIK: Da li dajemo suglasnost na ovakav financijski plan Dječjeg vrtića
''Bregunica''?
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
ZAKLJUĈAK
o davanju suglasnosti na
Financijski plan Djeĉjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje za 2013. godinu
i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
Toĉka 11.
MIROSLAV LUKANEC: Statut je temeljni akt Dječjeg vrtića. Njime se ureĎuje naziv i
sjedište Dječjeg vrtića, zastupanje i predstavljanje, imovina vrtića i odgovornost za
njegove obveze, djelatnost, uvjeti način davanja usluga, unutarnje ustrojstvo, upravljanje
vrtićem, poloţaj i ovlasti stručnih tijela, poloţaj, prava i obveze roditelja i zaposlenika,
financijsko poslovanje vrtića, javnost rada, opći akti vrtića, te druga pitanja od vaţnosti
za obavljanje djelatnosti vrtića.
Dječji vrtić je javna ustanova koja u okviru predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o
djeci predškolske dobi ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene
zaštite, prehrane i socijalne skrbi sukladno zakonu. Vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.
Vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova.
Statutom je odreĎeno koje poslove obavlja Upravno vijeće, koje poslove Upravno vijeće
obavlja uz suglasnost Općinskog vijeća, te koje poslove obavlja ravnatelj.
Stručno tijelo u vrtiću je Odgojiteljsko vijeće.
Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog
kurikuluma kojeg donosi ministar nadleţan za obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića
kojeg donosi upravno vijeće dječjeg vrtića.
U slučajevima kada obavljanje poslova ne trpi odgodu ili kada potreba za obavljanjem
poslova ne traje dulje od 60 dana radni odnos moţe se zasnovati ugovorom o radu i bez
natječaja.
Statutom je takoĎer propisano da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića obvezno u roku od 60
dana od stupanja na snagu ovoga Statuta donijeti Pravilnike, Poslovnike i druge opće akte
koje upravno vijeće donosi sukladno zakonu.
Natječaji za radna mjesta objavljuju se na mreţnim stranicama i oglasnim pločama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mreţnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg
vrtića.

PREDSJEDNIK: Sukladno članku 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Statut Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača, Općine Novo Virje.
Općinsko vijeće treba dati suglasnost na Statut.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
ZAKLJUĈAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Djeĉjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje
Toĉka 12.
MIROSLAV LUKANEC: Sukladno članku 37. stavku 3. ravnatelja imenuje osnivač na
prijedlog Upravnoga vijeća Dječjeg vrtića.
PREDSJEDNIK: Natječaj za ravnatelja-odgojitelja raspisan je 12. kolovoza 2013.
godine, a rok za dostavu prijava je bio 20. kolovoza 2013. godine. Za to radno mjesto
pristigle su četiri prijave, od čega su tri prijave zadovoljavale uvjete natječaja. Upravno
vijeće na svojoj sjednici odrţanoj 22. kolovoza 2013. godine donijelo je Odluku o
prijedlogu za imenovanje ravnateljice-odgijiteljice Dječjeg vrtića ''Bregunica''. Za to
radno mjesto predloţena je Ţeljka Hrţenjak. Ţeljka je iz Novog Virja, te ima prego deset
godina iskustva kao odgojiteljica. U prilogu ste dobili i sve njezine dokumente.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
RJEŠENJE
o izboru i imenovanju ravnateljice-odgojiteljice Djeĉjeg vrtića ''Bregunica'' Novo
Virje
Toĉka 13.
MIROSLAV LUKANEC: Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača
odlučuje o upisu djece u Dječji vrtić. Prema podnesenim zahtjevima upisati će se
dvadesetsedmero djece, od toga devetero djece u jasličku skupinu, a osamnaestero djece
u vrtićku skupinu. I tijekom godine će se djeca moći upisati u vrtić.
Sukladno čalnku 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 donijelo
ZAKLJUĈAK
o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Djeĉji vrtić ''Bregunica'' Novo
Virje za pedagošku 2013./2014. godinu

Toĉka 14.
MIROSLAV LUKANEC: Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području
Općine Novo Virje ureĎuje se organizacija dimnjačarskih poslova na području Općine
Novo Virje, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, te nadzor nad obavljanjem
tih poslova, a u svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka poţara i opasnosti od plinova i
dima.
U članku 20. Odluke propisano je u kojim se rokovima dimovodni objekti moraju čistiti i
kontrolirati.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Zanima me tko odreĎuje cijene čišćenja dimnjaka?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Bio je natječaj na koji se svatko mogao javiti, i izabrana je
tvrtka Cro-stella iz ĐurĎevca. U tome natječaju je izmeĎu ostale dokumentacije bio i
cjenik.
VJEKOSLAV LUKANEC: Smatram da je dobro da se dimnjaci čiste nekoliko puta
godišnje radi starih ljudi, koji to ipak ne mogu činiti sami.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
ODLUKU
o obavljanju dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Općine Novo Virje
Toĉka 15.
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 zadrţavanja broja zaposlenih
radnika Općina Novo Virje sufinancira dio troškova zaposlenih radnika.
Svi podnosioci zahtjeva trebati će podmiriti obveze prema općinskome proračunu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na podruĉju
Općine Novo Virje
Toĉka 16.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Za provedbu Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih
poduzetnika na području Općine Novo Virje potrebno je imenovati komisiju. U komisiju
se predlaţu kao i prošle godine Branko Mesarov, Miroslav Lukanec te Sanja Ţidovec.

Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ODLUKU
o imenovanju komisije za provedbu Odluke o sufinanciranju obrtnika i
malih poduzetnika na podruĉju Općine Novo Virje
Toĉka 17.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Ovaj Zaključak donosi se sukladno Zakonu o lokalnoj i
područnoj samoupravi te Statutu Općine Novo Virje gdje ja kao općinski načelnik dva
puta podnosim polugodišnji izvještaj o svome radu Vama kao Općinskome vijeću.
U izvještaju koji ste dobili u materijalima opisao sam svoj rad u razdoblju od 1. siječnja
do 30. lipnja 2013. godine.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano uz ovu točku dnevnoga reda?
Budući da se više nitko nije javio, Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izviješća o radu općinskoga naĉelnika Općine Novo
Virje za 2013. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2013. godine
Toĉka 18.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izviješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za lipanj i srpanj 2013. godine. Ima li pitanja?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti na podruĉju postaje Graniĉne policije
Koprivnica za lipanj i srpanj 2013. godine
Toĉka 19.
PREDSJEDNIK: Od Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata primili smo
zamolbu za potporom u visini od 2.000,00 kuna. Predlaţem da je odbijemo.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće sloţilo se sa prijedlogom predsjednika Upravnog
vijeća te nije odobrilo sredstva Udruzi hrvatskih dragovoljaca.

Toĉka 20.
PREDSJEDNIK: Dat ću Vam informaciju i za ostale zaposlenike koji su izabrani po
natječajima koji su provedeni. Kriterij je bio da se odaberu ljudi iz Novog Virja, a koji
zadovoljavaju uvjete natječaja. Na radnom mjesu odgojitelja na odreĎeno puno radno
vrijeme od godinu dana raditi će Lidija Lukanec i Danijela Matekov. Bilo je dileme i oko
Valentine Kovačević, no budući da Lidija Lukanec ima više radnog staţa odabrali smo
nju.
Što se tiče kuharice tu je bilo osam prijava, iz Novog Virja nijedna osoba nije
zadovoljavala uvjete natječaja, pa smo uzeli Dinu Kovačić iz Ferdinandovca koja je
ispunjavala sve uvjete natječaja i ima preko dvadeset godina iskustva kao kuharica, a ima
i preporuku.
DRAŢEN ĐUROCI: Zanima me zašto je u natječaju bio uvjet poloţen majstorski ispit,
a ne samo godinu dana radnog iskustva?
OPĆINSKI NAĈELNIK: To je odgovoran posao, treba biti netko tko će moći preuzeti
odgovornost.
PREDSJEDNIK: Hraniti i kuhati za djecu nije isto što i raditi u restoranu, majstorski
ispit daje nam sigurnost, a i postoji iskustvo.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Pitao bih za elementarnu nepogodu, da li će biti što od toga?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Nitko ne pita niti razmišlja o tome za sada.
Budući da se više nitko nije javio za rijeĉ, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Novo Virje, Ivan Baruškin završava sjednicu u 21,45 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIĈAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

