SKRAĆENI ZAPISNIK
od 14. studenoga 2013. godine
sa 5. 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: 2137/22-13-7
od 8. studenoga 2013. godine.
PREDSJEDNIK: UtvrĎujem da današnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine
Novo Virje prisustvuje većina članova Općinskog vijeća i to:

PRISUTNI:
1. Ivan Baruškin, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ţeljko Šantić, potpredsjednik Općinskog vijeća,
3. Vjekoslav Lukanec, član Općinskog vijeća,
4. Stjepan Ciganović, član Općinskog vijeća,
5. Pero Čorba, član Općinskog vijeća,
6. Vjekoslav Marčinko, član Općinskog vijeća,
7. Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća,
8. Lidija Cik, član Općinskog vijeća,
9. Ţeljko Šadek, član Općinskog vijeća,
10. Vladimir Kovač, 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,
4. LJiljana Vugrinec, voditeljica Ţupanijske matične sluţbe Knjiţnice i čitaonice
''Fran Galović'' Koprivnica,
5. Mladen Tudić - knjiţničar,
6. Ivo Trepotec - vozač,
7. Ţeljka Hrţenjak, ravnateljica Dječjeg vrtića ''Bregunica'',
8. Lidija Levačić-Mesarov, mještanka Općine Novo Virje.
ODSUTNI:
1. Draţen Đuroci, član Općinskog vijeća, opravdano.
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 usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice.
PREDSJEDNIK: Za današnju sjednicu predlaţem sljedeći:

DNEVNI RED
1. Razmatranje ponude Knjiţnice i ĉitaonice Fran Galović iz Koprivnice
vezano za uvoĊenje bibliobusnog stajališta u Općini Novo Virje za 2014.
godinu i donošenje Zakljuĉka,
2. Izvješće Mandatne komisije, stavljanje mandata Općinskog vijećnika u
mirovanje i polaganje sveĉane prisege,
3. Razmatranje Prijedloga Proraĉuna Općine Novo Virje za 2014. godinu i
Projekcija za 2015. i 2016. godinu,
4. Razmatranje Prijedloga Financijskog plana Djeĉjeg vrtića Bregunica Novo
Virje za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu i donošenje
Zakljuĉka o davanju suglasnosti,
5. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru ĉlana Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Novo Virje,
6. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru ĉlana Odbora za financije i
proraĉun Općinskog vijeća Općine Novo Virje,
7. Donošenje Odluke o rasporeĊivanju redovitih sredstava za rad politiĉkih
stranaka i ĉlanova izabranih s liste grupe biraĉa zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Novo Virje od njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2013.
godine,
8. Donošenje Plana o izmjenama Plana zaštite od poţara Općine Novo Virje,
9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o prikljuĉenju na komunalne
vodne graĊevine za javnu vodoopskrbu na podruĉju Općine Novo Virje,
10. Donošenje Zakljuĉka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića ''Bregunica'' Novo
Virje,
11. Razmatranje prijedloga Grada ĐurĊevca o ureĊenju vlasniĉkih udjela u
Trgovaĉkom društvu Komunalne usluge ĐurĊevac d.o.o. i donošenje
Zakljuĉka,
12. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza uĉenicima srednjih
škola s podruĉja Općine Novo Virje,
13. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana
Hrvatskog crvenog kriţa Gradskog društva Crvenog kriţa ĐurĊevac za
2014. godinu,
14. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju planova rada i financijskih planova
udruga s podruĉja Općine Novo Virje,
15. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na
podruĉju postaje Graniĉne policije Koprivnica za kolovoz, rujan i listopad
2013. godine,

16. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog
reda i mira i druge prekršajne problematike na podruĉju Policijske postaje
ĐurĊevac za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2013. godine,
17. Razmatranje zamolbi:
- Udruga zaštite, pomoći i spašavanja na vodama Koprivniĉko-kriţevaĉke
ţupanije,
18. Razno.
Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Toĉka 1.
PREDSJEDNIK: Pozdravljam naše goste, predstavnike Ţupanijske matične sluţbe
Knjiţnice i čitaonice ''Fran Galović'' Koprivnica, te molim gospoĎu Ljiljanu Vugrinec
da nam odrţi prezentaciju vezano za uvoĎenje stajališta bibliobusa u Općini Novo
Virje u 2014. godini.
LJILJANA VUGRINEC: Zahvaljujem se na pozivu na ovu sjednicu Općinskog
vijeća. Prvi puta u Novom Virju bili smo još 2005. godine, 2012. godine bio je drugi
posjet, a sada nam je ovo već treći posjet Općini, koji će nadam se biti i najuspješniji.
Naša sluţba je osnovana još 1979. godine, ali je pokrivala mjesta koja su bliţe
Koprivnici. Sada smo se proširili na područje cijele naše ţupanije.
Od 2009. godine u projekt bibliobusa uključene su sve Općine na području
Koprivničko-kriţevačke ţupanije, osim Novog Virja i Molvi.
Bibliobusnom uslugom mogu se koristiti svi, i stari i mladi, ima knjiga vezanih uz
medicinu, poljoprivredu, knjiga namjenjenih djeci, te sa raznih ostalih područja.
Bibliobus je potreban radi ostvarivanja prava graĎana na informiranje, a takoĎer prema
Zakonu o knjiţnicama svaka Općina ima obavezu svojim graĎanima osigurati
knjiţničnu uslugu, a ovo je najprihvatljiviji oblik. Mi potičemo sve Općine da to učine.
Treba naglasiti kako općine i gradovi - korisnici bibliobusa u našoj ţupaniji
sufinanciraju ukupno samo 40% troškova pokretne knjiţnice dok veći dio troškova
(60%) pokriva Koprivničko-kriţevačka ţupanija.
Bibliobusni autobus dolazio bi u Novo Virje prema utvrĎenom rasporedu dva puta
mjesečno tijekom 11 mjeseci u godini. Godišnja suma kojim bi Općina Novo Virje
trebala sudjelovati u sufinanciranju knjiţnične usluge bibliobusa, odnosno godišnja
cijena dolaska bibliobusa na stajalište u Novom Virju iznosila bi 7.000,00 kuna.
U okviru iste cijene uvela bi se tri bibliobusna stajališta plus mogućnost da se uvede i
stajalište kod dječjeg vrtića.
Nadam se da ćete ovaj puta prihvatiti našu ponudu.
PREDSJEDNIK: Zahvaljujem na prezentaciji Vaše usluge. Ima li kakvih pitanja
vezano na ovu točku dnevnog reda?

OPĆINSKI NAĈELNIK: Da li bi stajanje bibliobusa kraj područnih škola i vrtića
bilo sve kao jedno stajalište?
LJILJANA VUGRINEC: Da, bilo bi kao jedno stajalište, ista cijena, znači 7.000,00
kuna.
MLADEN TUDIĆ: Ako se odlučite za stajalište prvo bi trebali doći pogledati gdje bi
bibliobus pristao, budući da se mora negdje parkirati.
PREDSJEDNIK: Ima li još pitanja? Ako ne, predlaţem da prihvatimo tu ponudu na
godinu dana, a tako ćemo ispuniti i zakonsku obvezu.
PERO ĈORBA: Da li to moramo baš sada odlučiti, ili moţemo i na drugom vijeću?
PREDSJEDNIK: Moramo radi proračuna.
PERO ĈORBA: Smatram da bi to drţava nekako drugačije to trebala urediti, a ne
nametati samo obaveze.
VLADIMIR KOVAĈ: Mišljenja sam da bi se to moglo isfinancirati, moj prijedlog je
da se vijećnici odregnu jedne svoje naknade, a ostalo da se namakne iz Proračuna
Općine Novo Virje.
ŢELJKO ŠADEK: Nisam protiv toga da se to tako učini.
Nakon kratke rasprave izmeĎu vijećnika prihvaćen je prijedlog Vladimira Kovač, da se
vijećnici odreknu jedne naknade od vijeća, a za potrebe financiranja bibliobusnog
stajališta u Općini Novo Virje. Ostatak će se podmiriti iz Proračuna Općine Novo
Virje. Sastaviti će se spisak vijećnika koji će se odreći jedne naknade, što će oni i
potpisati.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju ponude Knjiţnice i ĉitaonice Fran Galović iz Koprivnice
vezano za uvoĊenje bibliobusnog stajališta u Općini Novo Virje za 2014. godinu
Toĉka 2.
PREDSJEDNIK: Molim predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće.
Vjekoslav Marčinko podnosi izvješće Mandatne komisije.
(Izvješće se prilaţe ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio)

PREDSJEDNIK: U skladu s poslovnikom Općinskog vijeća, zamjenik člana kada
počinje obnašati duţnost daje prisegu.
Tekst prisege dan je Lidiji Cik prije početka sjednice.
Molim člana Lidiju Cik da nakon čitanja potpiše prisegu i preda je nakon polaganja
predsjedniku Općinskog vijeća.
Dozvolite mi da u ime Lidije Cik izgovorim prisegu. Molim da član Lidija Cik ustane.
(Čita tekst prisege).
''Priseţem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno
radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine Novo Virje i Rebublike Hrvatske, da
ću se u obavljanju duţnosti člana pridrţavati Ustava Republike Hrvatske, zakona i
Statuta Općine Novo Virje, te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.''
(''Član odgovara: ''PRISEŢEM'').
Toĉka 3.
SANJA ŢIDOVEC: Prihodi i primici za 2014. godinu planirani su u iznosu od
2.590.130,00 kuna. Proračun je praktično bez investicija, večina stvari su tekući
rashodi.
Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 320.000,00 kuna, prihodi od pomoći iz
drţavnog i ţupanijskog proračuna 340.000,00 kuna, od rente 1.582.130,00 kuna, te
prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 313.000,00 kuna.
Što se tiče rashoda planirani su u iznosu od 2.590.130,00 kuna od čega je 2.180.130,00
kuna planiran za rashode poslovanja, dok je 300.000,00 kuna za izdatke za financijsku
imovinu i otplate zajmova.
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 663.650,00 kuna, materijalni rashodi u
iznosu od 685.270,00 kuna, dok su financijski rashodi planirani u iznosu od
173.210,00 kuna. Plan za 2014. godinu za subvencije je 190.00,00 kuna, dok su
naknade graĎanima i kućanstvima planirane u iznosu od 165.700,00 kuna. Rashodi za
nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se
na opremanje dječjeg vrtića. U proračunu je planiran i izdatak za otplatu glavnice
primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu od 300.000,00
kuna za otplatu kredita za gradnju dječjeg vrtića u Novom Virju.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Što se tiče proračuna naš investicijski potencijal je
potrošen za kredit, 300.000,00 kuna za otplatu glavnice, a 160.000,00 kuna za kamate.
Još planiramo izraditi grijanje u vatrogasnim domovima u Crncu i Medvedički u
iznosu od 80.000,00 kuna.
Sve detalje imate u obrazloţenju proračuna.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja? Ako nema moţete dostaviti amandmane u pisanom
obliku, pa će o njima raspravljati Odbor za financije i proračun na svojoj sjednici.

Toĉka 4.
SANJA ŢIDOVEC: Rashodi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 627.810,00
kuna, od čega je 366.260,00 kuna planirano za rashode za zaposlene, 155. 250,00 kuna
za marterijalne rashode, dok je 100.000,00 kuna planirano za nabavu nefinancijske
imovine. Pod nefinancijskom imovinom smatra se iznos predviĎen za nabavu opreme
za vanjsko igralište dječjeg vrtića.
Svi rashodi će se financirati iz prihoda koji su planirani u iznosu od 627.810,00 kuna
od čega je 326.810,00 kuna osigurano u Proračunu Općine Novo Virje, a 200.000,00
kuna je planirano od participacije roditelja djece korisnika dječjeg vrtića.
Još će tu biti i drugih obveza, HACCAP, Zavod za javno zdravstvo i druge.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Sve mora biti po standardu, jer ako se nešto dogodi onda
odgovorni imaju probleme.
ŢELJKO ŠADEK: Postoji odgovornost, ako se nešto desi odmah se utvrĎuje tko je
odgovoran.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Bitno je da smo mi ostvarili svoj cilj, vrtić je izgraĎen po
najnovijim pedagoškim standardima, sve dozvole postoje i radi.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
ZAKLJUĈAK
o davanju suglasnosti na
Prijedlog Financijskog plana Djeĉjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje za 2014. i
projekcija Plana za 2015. i 2016. godinu
Toĉka 5.
PREDSJEDNIK: Budući da je dosadašnji član Općinskog vijeća Petar Ivančan stavio
svoj mandat u mirovanje, istog trebamo razrješiti duţnosti člana Mandatne komisije, a
takoĎer Općinsko vijeće treba izabrati novog člana Mandatne komisije Općinskog
vijeća koji će zamijeniti dosadašnjeg člana. Molim predsjednika Odbora za izbor i
imenovanja da dade prijedlog za člana Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine
Novo Virje.
PERO ĈORBA: Odbor za izbor i imenovanja predlaţe za člana Mandatne komisije
Lidiju Cik.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloţeni kandidat prihvaća kandidaturu, dajem
ovaj prijedlog na glasovanje.

Nakon toga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
R J E Š E NJ E
o razrješenju i izboru ĉlana Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Novo
Virje
Toĉka 6.
PREDSJEDNIK: Budući da je dosadašnji član Općinskog vijeća Petar Ivančan stavio
svoj mandat u mirovanje, istog ćemo razriješiti duţnosti člana Odbora za financije i
proračun, a takoĎer Općinsko vijeće će izabrati novog člana Odbora za financije i
proračun Općinskog vijeća koji će zamijeniti dosadašnjeg člana. Molim predsjednika
Odbora za izbor i imenovanja da dade prijedlog za člana Odbora za financije i
proračun Općinskog vijeća Općine Novo Virje.
PERO ĈORBA: Odbor za izbor i imenovanja predlaţe za člana Odbora za financije i
proračun Lidiju Cik.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloţeni kandidat prihvaća kandidaturu, dajem
ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon toga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
R J E Š E NJ E
o razrješenju i izboru ĉlana Odbora za financije i proraĉun Općinskog vijeća
Općine Novo Virje
Toĉka 7.
PREDSJEDNIK: Ovom Odlukom rasporediti će se redovita godišnja sredstva za rad
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Novo Virje od njegovog konstituiranja pa do 31. prosinca 2013. godine.
U odluci Vam je naveden iznos za svakog člana, odnosno za stranke. Sredstva se
doznačuju na ţiro-račun političke stranke i poseban račun člana izabranog s liste grupe
birača tromjesečno u jednakim iznosima.
Ima li pitanja vezano na ovu točju dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo

ODLUKU
o rasporeĊivanju redovitih sredstava za rad politiĉkih stranaka i ĉlanova
izabranih s liste grupe biraĉa zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Novo
Virje od njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2013. godine.
Toĉka 8.
MIROSLAV LUKANEC: Predstavničko tijelo Općine u cilju praćenja izvršenja
Plana zaštite od poţara najmanje jednom godišnje preispituje njegov sadrţaj te
ocjenjuje usklaĎenost plana sa novonastalim uvjetima. Iz tog razloga radimo izmjene
plana zaštite od poţara za 2013. godinu.
Izmjene plana zaštite od poţara ne donose suštinske promjene Plana već predstavljaju
aţuriranje postojećih podataka iz Plana (promjena opreme, brojevi mobitela,
odgovorne osobe). Za 19. studenoga 2013. godine najavio nam se i vatrogasni
inspektor.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo

PLAN
o izmjenama Plana zaštite od poţara Općine Novo Virje
Toĉka 9.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Kod ove točke dnevnog reda bitno je naglasiti da nam je
zakonskim promjenama onemogućeno naplaćivati naknadu za priključenje na
komunalne vodne graĎevine koja je iznosila 1919,00 kuna za jedan priključak. Ima još
nekih promjena, sve moţete vidjeti u materijalima koje ste dobili.
Mi smo investirali u mreţu, a Komunalije upravljaju mreţom. Općina plaća bušenje
ispod ceste za ona kućanstva koja se nalaze sa suprotne strane ceste od strane gdje se
nalazi vodovodna mreţa.
PERO ĈORBA: Ako su sve preuzeli zašto onda i to ne financiraju, to mi nije jasno.
PREDSJEDNIK: Treba ispitati da li je to Općina Novo Virje duţna plaćati.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Zanima me koliko je domaćinstava priključeno na
vodovodnu i plinsku mreţu u Općini Novo Virje?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Ima oko 160 priključaka na vodovodnu i oko 100
priključaka na plinsku mreţu.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo

ODLUKU
o izmjenama Odluke o prikljuĉenje na komunalne vodne graĊevine za javnu
vodoopskrbu na podruĉju Općine Novo Virje
Toĉka 10.
MIROSLAV LUKANEC: Sukladno članku 41. Stavku 1. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju Općinsko vijeće daje prethodnu suglasnost na Pravilnik 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
treba na njega dati suglasnost. Na idućoj sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića taj
Pravilnik će biti i donesen.
Pravilnikom se ureĎuje ustrojavanje rada, uvjeti i način rada, potreban broj, zadaće,
odgovarajuća stručna sprema pojedinih radnika/ca, te druga pitanja u vezi s
ustrojstvom, djelokrugom i načinom rada Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada
Djeĉjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje
Toĉka 11.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili dopis vezan uz prijedlog ureĎenja
vlasničkih udjela u trgovačkom društvu Komunalne usluge ĐurĎevac d.o.o. Molim
općinskog načelnika da nam pojasni problematiku dopisa.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Tvrtka komunalne usluge d.o.o. ĐurĎevac opterećena je
značajnim financijskim obvezama, imaju manjak oko 800.000,00 kuna. Tvrtka se
sukladno zakonskim propisima morala izdvojiti iz Komunalija ĐurĎevac. Dok ta
tvrtka nije bila samostalna pokrivala je svoje gubitke preko plina koji je bio u plusu, te
vode, a nakon izdvajanja počela je poslovati sa gubitkom.
Budući da Komunalne usluge d.o.o. ostvaruju prihod na području grada ĐurĎevca od
preko 90%, a i posluju s gubitkom prijedlog je da Grad u cijelosti preuzme vlasničke
udjele, sanira tvrtku, stime da bi svaka Općina zadrţala ili dobila jedan posto
temeljnog kapitala kako bi u slučaju eventualne suradnje bilo moguće direktno
ugovaranje komunalnih poslova. Trenutna vlasnička struktura je da Općina Novo Virje
ima 2% vlasničkog udjela u Komunalnim uslugama d.o.o. Predlaţem da dademo
suglasnost, odnosno da donesemo Odluku kojom će Općina Novo Virje u
Komunalnim uslugama d.o.o. ĐurĎevac imati 1% vlasničkog udjela.
Sa Komunalnim uslugama mi imamo ugovoren posao javne rasvjete.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU
o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovaĉkom društvu Komunalne usluge
ĐurĊevac d.o.o. ĐurĊevac
Toĉka 12.
MIROSLAV LUKANEC: Odlukom o sufinanciranju troškova prijevoza učenicima
srednjih škola s područja Općine Novo Virje utvrĎuje se visina sredstava za
sufinanciranje troškova prijevoza učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda
srednjih škola koji polaze srednje škole izvan ĐurĎevca, a koji su sa područja Općine
Novo Virje. Srednjoškolcima se odobrava 200,00 kuna mjesečno. Iz stare odluke
izbačeno je sufinanciranje troškova prijevoza učenika do ĐurĎevca, što Općina više ne
sufinancira.
Za sufinanciranje studenata imamo vaţeću odluku.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju troškova prijevoza uĉenicima srednjih škola s podruĉja Općine
Novo Virje
Toĉka 13.
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2014. godinu za
Gradsko društvo Crvenog kriţa Đurevac osigurava se 1.600,00 kuna.
Isto tako provedena je Akcija za Crveni kriţ gdje je sakupljeno 4.146,00 kuna. Imam
saznanja da je u nekim većim Općinama sakupljeno manje financijskih sredstava.
Akciju su provodila Dobrovoljna vatrogasna društva.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Hrvatskog Crvenog kriţa
Gradskog društva Crvenog kriţa ĐurĊevac za 2014. godinu
Toĉka 14.
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2014. godinu za
Vatrogasnu zajednicu Općine Novo Virje osigurava se 12.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana VZO Novo Virje
za 2014. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2014. godinu za DVD
Drenovica Novo Virje osigurava se 12.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana DVD Drenovica Novo Virje
za 2014. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2014. godinu za DVD
Medvedička Novo Virje osigurava se 12.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana DVD Medvediĉka Novo Virje
za 2014. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2014. godinu za DVD
Crnec Novo Virje osigurava se 20.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana DVD Crnec Novo Virje
za 2014. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2014. godinu za
Udrugu ţena Medvedička osigurava se 2.400,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Udruge ţena Medvediĉka
za 2014. godinu

OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2014. godinu za ŠRK
Drava osigurava 17.600,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana ŠRK Drava
za 2014. godinu

OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2014. godinu za KUD
«Širine» osigurava 12.000,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana KUD – a «ŠIRINE»
za 2014. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK:U Proračunu Općine Novo Virje za 2014. godinu za udrugu
ratara, stočara i mljekara «Drava» osigurava se 800,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana udruge ratara, stoĉara i mljekara
«Drava» za 2014. godinu
OPĆINSKI NAĈELNIK: U Proračunu Općine Novo Virje za 2014. godinu za ŠŠK
''Konaki'' osigurava se 9.600,00 kuna.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana ŠŠK ''Konaki''
za 2014. godinu

Toĉka 15.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izviješće o stanju sigurnosti na
područjupostaje Granične policije Koprivnica za kolovoz, rujan i listopad 2013.
godine.
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 kolovoz, rujan i listopad 2013. godine
Toĉka 16.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izviješće o stanju kriminaliteta, javnog
reda i mira na području Policijske postaje ĐurĎevac za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan
2013. godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira
i druge prekršajne problematike na podruĉju Policijske postaje
ĐurĊevac za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2013. godine
Toĉka 17.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Od Udruge zaštite, pomoći i spašavanja na vodama
Koprivničko-kriţevačke ţupanije primili smo zamolbu za odobravanje financijskih
sredstava za opremanje udruge (plovila, gorivo).
Od strane više Općina kupljen je čamac za koji se brine ta udruga.
PERO ĈORBA: Zašto ne organiziraju neku voţnju, naplate kartu, neka tako sakupe
novac.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Gdje se nalazi čamac za spašavanje o kojem se oni brinu?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Nalazi se u čuvarnici u Repašu.
Nakon kratke rasprave općinsko vijeće donijelo je zaključak da se Udruzi zaštite,
pomoći i spašavanja na vodama ne odobre financijska sredstva.

Toĉka 18.
ŢELJKO ŠADEK: Molim da se rebalansom za ŠRK - u Drava osiguraju dodatna
financijska sredstva za ovu godinu u iznosu od 5.000,00 kuna (izletište Čarda- radovi
na krovištu).
Imali smo dosta troškova, 1.200,00 kuna za geodetu, bili smo duţni još 1.500,00 kuna,
trebali smo kupiti ciglu koja je kuna po komadu, te je bilo još raznih troškova.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Kolko ima otprilike kvadrata to krovište?
ŠADEK ŢELJKO: Ima oko 200 kvadrata.
PREDSJEDNIK: To će se staviti u rebalans prilikom slaganja njegovog prijedloga za
iduću sjednicu Općinskog vijeća.
VJEKOSLAV MARĈINKO: Obavještavam Vas da Vatrogasni kombi DVD -a
Crnec koristi nogometni klub za prijevoz na utakmice, DVD im ne naplaćuje ništa
jedino se plati gorivo.
Ja se ograĎujem od odgovornosti, neka preuzme odgovornost onaj koji će taj kombi
voziti.
PREDSJEDNIK: Trebalo bi sklopiti Ugovor izmeĎu DVD-a i Nogometnog kluba, ili
da se svi učlane u vatrogasce.
VLADIMIR KOVAĈ: Zanima me što se planira sa sredstvima od grobne naknade?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Na groblju ima toga dosta za izgraditi i urediti, od zida na
prednjoj strani groblja, treba posaditi zelenu ogradu sa strane, staze urediti po groblju,
kovana ograda. Treba odrediti što će se prvo raditi.
Do sada smo sakupili oko 30.000,00 kuna. Moglo bi se i preko javnih radova da
uzmemo jednoga zidara, pa bi napravili dupli posao.
ŢELJKO ŠADEK: Koliko posto od grobne naknade je naplaćeno?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Nešto više od pola.
Budući da se više nitko nije javio za rijeĉ, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Novo Virje, Ivan Baruškin završava sjednicu u 22,00 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIĈAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

