SKRAĆENI ZAPISNIK
od 13. oţujka 2014. godine
sa 8. 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: 023-01/14-01/03, URBROJ: 2137/22-14-1,
od 7. oţujka 2014. 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. Vjekoslav Lukanec, član Općinskog vijeća,
3. Stjepan Ciganović, član Općinskog vijeća,
4. Pero Čorba, član Općinskog vijeća,
5. Vjekoslav Marčinko, član Općinskog vijeća,
6. Draţen Đuroci, član Općinskog vijeća,
7. Lidija Cik, članica Općinskog vijeća,
8. Ţeljko Šadek, član Općinskog vijeća,
9. Vladimir Kovač, član Općinskog vijeća,
10. Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća.
OSTALI PRISUTNI:
1. Branko Mesarov, općinski načelnik Općine Novo Virje,

2. Sanja Ţidovec, viši referent za računovodstvene poslove.
ODSUTNI:
1. Ţeljko Šantić, 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. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proraĉuna Općine Novo Virje
za 2013. godinu,
2. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju na podruĉju Općine Novo Virje u 2013.
godini,
3. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
odrţavanja komunalne infrastrukture na podruĉju Općine Novo Virje u
2013. godini,
4. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih
potreba u socijalnoj skrbi na podruĉju Općine Novo Virje u 2013. godini,
5. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi na podruĉju Općine Novo Virje u 2013. godini,
6. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u sportu na podruĉju Općine Novo Virje u 2013. godini,
7. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa na podruĉju Općine Novo Virje u 2013.
godini,
8. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proraĉunske zalihe Proraĉuna Općine Novo Virje za razdoblje od 1. srpnja
do 31. prosinca 2013. godine,
9. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na podruĉju
Općine Novo Virje u 2014. godini,
10. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava iz postupka
ozakonjenja nezakonito izgraĊenih zgrada na podruĉju Općine Novo Virje
u 2014. godini,
11. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog
naĉelnika Općine Novo Virje za 2013. godinu za razdoblje od 1. srpnja do
31. prosinca 2013. godine,
12. Donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Novo Virje za 2013. godinu,
13. Razmatranje Pisma namjere BioEner AG (u osnivanju) Rijeka vezano za
izgradnju kogeneracijskog postrojenja na krutu biomasu na podruĉju
Općine Novo Virje i donošenje Zakljuĉka,
14. Razmatranje Pisma namjere Bistre do.o. ĐurĊevac vezano za izgradnju
Doma za starije i nemoćne osobe na podruĉju Općine Novo Virje i
donošenje Zakljuĉka,
15. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na podruĉju
Općine Novo Virje,
16. Donošenje Odluke o rasporeĊivanju redovitih godišnjih sredstava za rad
politiĉkih stranaka i ĉlanova izabranih s liste grupe biraĉa zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Novo Virje,
17. Donošenje Zakljuĉka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za
podruĉje Općine Novo Virje,

18. Donošenja Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Općine
Novo Virje u 2013. godini,
19. Donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na
podruĉju Graniĉne policije Koprivnica za prosinac 2013., sijeĉanj 2014. i
veljaĉu 2014. godine,
20. Razmatranje zamolbi:
- Poĉasni Bleiburški vod
21. Razno.
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 10 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Toĉka 1.
SANJA ŢIDOVEC: Prihodi i primici za 2013. godinu planirani su u ukupnom iznosu od
5.691.772,60 kuna, a ostvareni su u iznosu od 5.624.728,72 kune, što je 98% planiranoga
iznosa. Prihodi od poreza, zajednički i vlastiti koje čine prihodi od poreza na dohodak,
poreza na promet nekretnina, poreza na potrošnju i poreza na tvrtku planirani su u
ukupnom iznosu od 330.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 305.404,71 kuna.
Prihodi od pomoći iz drţavnog i ţupanijskog proračuna planirani su u ukupnom iznosu
od 423.400,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 425.780,26 kuna. Prihodi od imovine
planirani su u iznosu od 1.632.427,60 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.590.599,38 kuna.
Oni se odnose na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina u iznosu od 1.533.511,18
kuna, od legalizacije 16.521,30 kuna, 9.079,06 kuna za koncesije, te ostale. Prihodi od
upravnih i administartivnih pristojbi za 2013. godinu planirani su u iznosu od 301.000,00
kuna, a ostvareni u iznosu od 298.209,22 kuna. Primici od financijske imovine su
planirani u iznosu od 3.001.000,00 kuna, a odnose se na povrat kredita kućanstvima i na
podizanje kredita za financiranje gradnje dječjeg vrtića.
Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 5.691.772,60 kuna, od čega je 1.163.330,00 kuna
planirano za rashode poslovanja, 388.710,00 kuna za rashode za nabavu nefinancijske
imovine, 75.000,00 kuna za izdatke za financijsku imovinu, dok je iznos od 3.064.732,60
kuna preneseni manjak iz 2012. godine. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od
2.576.905,10 kuna.
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 433.060,00 kuna, a ostvareni u iznosu od
433.050,84 kune. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 855.840,00 kuna, a
ostvareni su u iznosu od 822.154,29 kuna. Subvencije (sufinanciranje osjemenjivanja
krava i krmača te analiza sabirališta mlijeka Zavoda za javno zdravstvo) su planirani u
iznosu od 187.500,00 kuna , a ostvareni u iznosu od 188.448,67 kuna.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 388.710,00 kuna a o
stvareni su u iznosu od 388.650,44 kune.
VLADIMIR KOVAĈ: Molim pojašnjenje povećanja stavki za prijevoz na posao i s
posla, putnih troškova, u odnosu na 2012. godinu.
DRAŢEN ĐUROCI: Na temelju čega se odreĎuje visina prijevoza na posao i s posla i
tko ima pravo na to.

SANJA ŢIDOVEC: Pravo imaju svi koji imaju više od 1 km do radnog mjesta.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Od Koprivničko-kriţevačke ţupanije dobiveno je 310.000,00
kuna, što je značajan iznos i najvećim dijelom smo za to zasluţni načelnik i ja, ali je
ţalosno da od kapitalnih pomoći iz drţavnog proračuna nije ostvareno ništa.
OPĆINSKI NAĈELNIK: U proračunu se ne vidi da je općina dobila sredstva za
vodovod.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
10 glasova ZA donijelo
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proraĉuna Općine Novo Virje za 2013. godinu za razdoblje od 1. sijeĉnja
do 31. prosinca 2013. godine
Toĉka 2.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u predškolskom odgoju u 2013. godini utrošeno je
ukupno 267.776,02 kuna što se moţete vidjeti iz Izviješća o izvršenju Programa koje
donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnoga reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
na podruĉju Općine Novo Virje u 2013. godini
Toĉka 3.
PREDSJEDNIK: Za odrţavanje komunalne infrastrukture na području Općine Novo
Virje u 2013. utrošeno je ukupno 248.370,29 kuna što se moţete vidjeti iz Izviješća o
izvršenju Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnoga reda?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Od komunalne naknade nam fali još oko 100.000,00 kuna da
bi se pokrili svi ovi troškovi.
PREDSJEDNIK: Poduzima li se što da bi se prešlo na alternativne izvore energije?
OPĆINSKI NAĈELNIK: Nije se još ništa poduzimalo po tom pitanju, premalo je
iskustva s tim i preskupo je zamjeniti gamalukse s LED ţaruljama koje su dva puta

skuplje. Iz Fonda se mogu dobiti sredstva ako se ţarulje postave na svaku banderu, a
čime nebi došlo do uštede u trošenju električne energije jer bi bilo duplo više rasvjetnih
tijela.
PREDSJEDNIK: Trebalo bi traţiti ponudu pa će se vidjeti moţe li se promjenom
dobavljača nešto uštediti.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa odrţavanja komunalne infrastrukture
na podruĉju Općine Novo Virje u 2013. godini
Toĉka 4.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u
2013. utrošeno je ukupno 137.431,15 kuna što se moţete vidjeti iz Izviješća o izvršenju
Plana koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnoga reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na
podruĉju Općine Novo Virje u 2013. godini
Toĉka 5.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u kulturi na području Općine Novo Virje u 2013.
utrošeno je ukupno 23.400,00 kuna što se moţete vidjeti iz Izviješća o izvršenju
Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnoga reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju
Općine Novo Virje u 2013. godini

Toĉka 6.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u sportu na području Općine Novo Virje u 2013.
utrošeno je ukupno 64.145,00 kuna što se moţe vidjeti iz Izviješća o izvršenju Programa
koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnoga reda?
STJEPAN CIGANOVIĆ: Kakvi su uspjesi naših klubova?
PREDSJEDNIK: Što se tiče šahista kadeti i juniori su 7. u ligi, seniori su trenutno u 2.
ligi.
ŢELJKO ŠADEK: Treće mjesto u ţupanijskoj ligi, uzastopna pobjeda na kupu
Podravke koji je najjači kup u ovom dijelu Hrvatske. Hvala općinskom načelniku i vijeću
na financiranju koje nam puno znači.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je
sa10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na podruĉju
Općine Novo Virje u 2013. godini
Toĉka 7.
PREDSJEDNIK: Za ostvarivanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
području Općine Novo Virje u 2013. godini utrošeno je 67.271,70 kuna što se moţe
vidjeti iz Izviješća o izvršenju Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili
u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnoga reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
podruĉju Općine Novo Virje u 2013. godini
Toĉka 8.
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. srpnja do 31. prosinca 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 sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izviješća o korištenju sredstava proraĉunske zalihe Proraĉuna
Općine Novo Virje za 2013. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2013. godine
Toĉka 9.
PREDSJEDNIK: Program obuhvaća izgradnju komunalne infrastrukture na području
Općine Novo Virje u iznosu od 50.000,00 kuna.
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 10 glasova ZA donijelo
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa na podruĉju Općine Novo Virje u 2014.
godini
Toĉka 10.
PREDSJEDNIK: Program obuhvaća redovno odrţavanje nerazvrstanih cesta i ulica
(šodrenje) na području Općine Novo Virje u iznosu od 20.000,00 kuna.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano za ovu točku dnevnog reda?
ŢELJKO ŠADEK: Koliko ide Općini od kazne, a koliko od vodnog doprinosa?
OPĆINSKI NAĈELNIK: 30 % od kazne, a 8% od vodnoga doprinosa.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
10 glasova ZA donijelo
PROGRAM
o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito
izgraĊenih zgrada na podruĉju Općine Novo Virje u 2014. godini

Toĉka 11.
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. srpnja do
31. prosinca 2013. godine.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano uz ovu točku dnevnoga reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izviješća o radu općinskoga naĉelnika Općine Novo
Virje za 2013. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine
Toĉka 12.
PREDSJEDNIK: Ovaj Zaključak donosi se sukladno članku 20. Zakona o odrţivom
gospodarenju otpadom. U materijalima ste primili Izvješće za 2013. godinu.
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 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Novo Virje za
2013. godinu
Toĉka 13.
PREDSJEDNIK: Od tvrtke Bio Ener AG (u osnivanju) iz Rijeke primili smo pismo
namjere za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na krutu biomasu na području Općine
Novo Virje. Moj prijedlog je da se to ne odbaci samo tako, predlaţem prvo da vidimo što
će oni poduzeti po tome pitanju.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Mi naţalost nismo bogata općina da bismo mogli
sufinancirati dio jednog takvog projekta pa zbog toga nismo atraktivni kao npr. Općina
Molve, ali u svakom slučaju to bi bila dobra stvar za općinu.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Njima je naša zona atraktivna zato jer nije izgraĎena, pa je
mogu prilagoditi sebi, a i uz zonu su veće površine koje mogu koristiti nego u drugim
općinama.

Nakon kratke rasprave vijećnici su prihvatili Pismo namjere te podrţali da se krene u
daljnje razgovore sa tom tvrtkom oko realizacije toga projekta.
Toĉka 14.
PREDSJEDNIK: Od tvrtke Bistra d.o.o. ĐurĎevac primili smo Pismo namjere za
izgradnju doma za stare i nemoćne osobe na području Općine Novo Virje.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Bistra je to poslala i još nekim općinama. Izgradili bi
nekoliko domova i osnovali poduzeće za tu djelatnost pa ih zanima ima li općina kakvu
lokaciju za to. Moj prijedlog je bio ribnjak i objekt Bušić Ţeljka pa ćemo vidjeti što će
odlučiti. Lokacija je idealna.
Nakon kratke rasprave vijećnici su iskazali svoju zainteresiranost te su podrţali projekt, i
sloţili se da se kao lokacija predloţi ribnjak gospodina Ţeljka Bušića.
Toĉka 15.
PREDSJEDNIK: Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Novo
Virje odreĎuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova fizičkoj ili pravnoj osobi na području
Općine Novo Virje, utvrĎuju se uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili
provedbu javnog natječaja za povjeravanje tih poslova te kriteriji za odabir najpovoljnije
ponude za obavljanje poslova na temelju pisanog ugovora.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Odluka je vezana i uz nalaz revizije, gdje ja navedeno da je
moramo korigirati.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova na podruĉju Općine Novo Virje
Toĉka 16.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Trebamo donijeti Odluku u rasporeĎivanju redovitih
godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u
Općinskom vijeću Općine Novo Virje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine.
Ukupan iznos za raspodjelu je 11.000,00 kuna, a sredstva se pojedinoj stranci rasporeĎuju
razmjerno broju njezinih članova, odnosno broju članova članova izabranih s liste grupe
birača.
Raspodjelu moţete vidjeti u Odluci.

Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ODLUKU
u rasporeĊivanju redovitih godišnjih sredstava za rad politiĉkih stranaka i ĉlanova
izabranih s liste grupe biraĉa zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Novo Virje
Toĉka 17.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Od upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti
primili smo obavijest da je Branimir Pristov, dr. med. podnio zahtjev za razrješenjem
duţnosti obavljanja mrtvozorstva za područje Općine Novo Virje.
Interes za obavljanjem mrtvozorstva iskazala je Valentina Kranjec Bukovčan, te bi je
trebali predloţiti za novog mrtvozornika tako da je Ţupanijska skupština moţe imenovati
za mrtvozornika za područje Općine Novo Virje.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika
za podruĉje Općine Novo Virje
Toĉka 18.
OPĆINSKI NAĈELNIK:: Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju Općina Novo Virje
treba donijeti Analizu stanja zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje u 2013.
godini. Sukladno članku 28. navedenoga zakona jedinice lokalne samouprave najmanje
jednom godišnje analiziraju i razmatraju stanje zaštite i spašavanja na svome području. U
materijalima ste dobili navedenu Analizu stanja.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano uz ovu točku dnevnog reda?
STJEPAN CIGANOVIĆ: Predlaţem da se članovi civilne zaštite sastanu te da se
upoznaju sa novostima vezano za to područje.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
10 glasova ZA donijelo
ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Općine Novo Virje
u 2013. godini

Toĉka 19.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste primili Izviješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za prosinac 2013. godine i siječanj i veljaču 2014.
godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti na podruĉju postaje Graniĉne policije
Koprivnica za prosinac 2013. godine i sijeĉanj i veljaĉu 2014. godine.
Toĉka 20.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Od Počasnog bleiburškog voda i Hrvatskog Caritasa iz
Zagreba primili smo zamolbe za financijska sredstva.
Nakon kratke rasprave općinsko vijeće donijelo je Odluku da se Počasnom bleiburškom
vodu i Hrvatskom Caritasu ne odobre nikakva financijska sredstva.
Toĉka 21.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Od strane Adriane Ivurin dobili smo upit za obavljanje
stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Novo Virje. Da
bi mogli uopće uzeti nekog moramo imati sistematizirano to radno mjesto, jer nemamo
nikoga sa srednjom spremom,te za to radno mjesto mora biti odreĎen i koeficijent.
Iz tog razloga trebamo donijeti Odluku o koeficijentima za obračun plaće sluţbenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novo Virje.
PREDSJEDNIK: Ona ne zasniva radni odnos sa Općinom i nije općinski trošak.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Isto to će se napraviti i u dječjem vrtiću radi porodiljnog
dopusta.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o koeficijentima za obraĉun plaće sluţbenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Novo Virje
OPĆINSKI NAĈELNIK: Koprivničko-kriţevačka ţupanija osnovala je Partnersko
vijeće Koprivničko-kriţevačke ţupanije za razdoblje 2014-2020. godine. Njegova zadaća
je da odobrava projekte za apliciranje. Kao čelnik tijela moram imenovati predstavnika u
partnersko vijeće. Predlaţem da to budem ja, Branko Mesarov.

Vijeće se sloţilo sa prijedlogom da to bude općinski načelnik Branko Mesarov.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Vezano za projektiranje kanalizacije - Općina Novo Virje,
Ferdinandovac, Kloštar Podravski i Sesvete zajednički bi trebali projektirati kanalizaciju.
Cilj je da zajednički pokušamo povući sredstva za projektiranje i za izgradnju budući da
će nam to zajednički biti lakše.
Što se tiče sanacije Trepčanske ulice nije bilo vaţno da cesta bude u vlasništvu Općine
Novo Virje, ali sada da bi se apliciralo na mjere ruralnoga razvoja mora cesta biti u
vlasništvu Općine Novo Virje, a kod nas je situacija sa vlasništvom skroz nerješena. Bio
sam u Geoconsultu i oni su to već radili za nekoga i budu nam dali ponudu za rješavanje
te situacije. Moj je prijedlog da idemo u to da bi mogli aplicirati na projekte.
ŢELJKO ŠADEK: Moţda bi bilo dobro da i ulicu Tepče prebacimo na Općinu iako je
pod ţupanijskom upravom.
OPĆINSKI NAĈELNIK: To je ţupanijska cesta i oni to trebaju odrţavati. Ţuc je u
svom planu za 2014. godinu uvrstio popravljanje ceste u dijelu ulice Širine u vrijednosti
od 500.000,00 kuna.
ŢELJKO ŠADEK: Moţda bi zbilja bilo dobro da se ova cesta ipak prebaci na Općinu
jer bi postojala mogućnost da se iz Fondova EU povuku neka sredstva.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Ja se nadam da će to ŢUC popraviti.
PERO ĈORBA: Primjetio sam da je koncesionar PRIZMA VV podijelio vreće za
razvrstavanje otpada, ali svejedno te vreće završavaju na smetlištu, pa mi nije jasno čemu
onda ljudi razvrstavaju, ako to sve završava na istom mjestu.
DRAŢEN ĐUROCI: Kada će se završiti asfaltiranje u Ločici, prilazi nisu rješeni,
bankine nisu riješene, kada će tamo svi dobiti asfalt. Sve je spomenuto za rješavanje
drugih cesta i apliciranje na neke mjere, a ovo se više ne spominje.
STJEPAN CIGANOVIĆ: Ako je u Loćici isto kao i u Trepčanskoj, neka se onda i to
riješi zajedno sa Trepčanskom.
ŢELJKO ŠADEK: Postoji li mogućnost da se iz EU povuku sredstva za sreĎivanje
gruntovnice.
OPĆINSKI NAĈELNIK: Da budem iskren, nisam upoznat s time.
Budući da se više nitko nije javio za rijeĉ, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Novo Virje, Ivan Baruškin završava sjednicu u 21,15 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIĈAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

