SKRAĆENI ZAPISNIK
od 16. kolovoza 2017. godine
sa 3. 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: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137/22-17-5,
od 11. kolovoza 2017. godine.
PREDSJEDNICA: Utvrđujem da današnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Novo
Virje prisustvuje većina članova Općinskog vijeća i to:
PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Katarina Kozarić-Šabarić, predsjednica Općinskog vijeća,
Pero Čorba, potpredsjednik Općinskog vijeća,
Dražen Đuroci, član Općinskog vijeća,
Dario Ciganović, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća,
Marina Bušić, članica Općinskog vijeća,
Željko Šadek, član Općinskoga vijeća,
Ivan Mesarov, član Općinskog vijeća.

OSTALI PRISUTNI:

1. Željko Barberic, zamjenik općinskog načelnika Općine Novo Virje,
2. Miroslav Lukanec, pročelnik,
3. Đuro Grčić, Podravski list.
ODSUTNI:
1. Franjo Marčinko, član Općinskoga vijeća,
2. Željkica Kapitanić,članica Općinskoga vijeća,
3. Nenad Lukić, član Općinskoga vijeća.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Novo Virje otvorila je predsjednica Općinskog
vijeća Katarina Kozarić-Šabarić u 20,30 sati i pozdravila sve prisutne.
PREDSJEDNICA: Otvaram diskusiju po skraćenom zapisniku.
Budući da se nitko nije uključio u raspravu po skraćenom zapisniku, Općinsko vijeće
jednoglasno je sa 8 glasova ZA usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice.
PREDSJEDNICA: Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
1. Donošenje Rješenja o izboru i imenovanju ravnateljice – odgajateljice Dječjeg
vrtića ''Bregunica Novo Virje,
2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji
vrtić ''Bregunica'' Novo Virje za pedagošku 2017./2018. godinu,
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad
političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe
birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Novo Virje za razdoblje od
konstituiranja Općinskog vijeća do 31. prosinca 2017.,
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu općinskog
načelnika Općine Novo Virje za 2017. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2017. godine,
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske
zalihe Proračuna Općine Novo Virje za 2017. godinu za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2017. godine,
6. Donošenje Odluke o visini participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića
''Bregunica'' Novo Virje,
7. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave u Općini Novo Virje,
8. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave škollkih udžbenika i radnih
bilježnica učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Novo
Virje,
9. Rasprava o problematici vezanoj za štete od divljih svinja na području Općine
Novo Virje,
10. Razno.

Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 8 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Rješenja o izboru i imenovanju
ravnateljice – odgajateljice Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje.
Ima li pitanja vezamo na ovu točku dnevnog reda? Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 8 glasova ZA donijelo
RJEŠENJE
o izboru i imenovanju ravnateljice – odgajateljice Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo
Virje

Točka 2.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na
Odluku o upisu djece u Dječji vrtić ''Bregunica'' Novo Virje za pedagošku 2017./2018.
godinu.
Ima li pitanja vezamo na ovu točku dnevnog reda? Otvaram raspravu.
ŽELJKO ŠADEK: Dana 9. kolovoza 2017. godine održana je 1. konstituirajuća sjednica
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje. Od strane Upravnog vijeća izabran
sam za predsjednika tog istog vijeća, pa bih na temu ove Odluke naveo nekoliko stvari.
U jasličku grupu vrtića je upisano dvanaestoro djece, a u vrtićku devetnaestoro djece što
ukupno čini trideset i jedno dijete u vrtiću, dok je ukupni kapacitet trideset i četvero djece.
Zbog nepopunjenosti kapaciteta vrtića upisana su sva djeca koju su roditelji odlučili upisati,
pa zbog toga nisu provođeni postupci bodovanja. Roditelji mogu djecu upisivati u vrtić i
tokom godine, budući u vrtiću postoje slobodna mjesta.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 8 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić ''Bregunica'' Novo Virje
za pedagošku 2017./2018. godinu
Točka 3.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke. Molim pročelnika za
obrazloženje.
MIROSLAV LUKANEC: U proračunu Općine Novo Virje za 2017. godinu za redovito
godišnje financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskoga vijeća izabranima s liste
grupe birača predviđeno je 11.000,00 kuna. Od tog iznosa u prošlom sazivu vijećnicima je
raspodjeljeno 3.350,78 kuna, dok će se ostatak od 7.649,22 kuna članovima Općinskoga
vijeća rasporediti za razdoblje od konstituiranja sa zaključno 31. prosinca 2017. godine.
Raspored sredstava vršiti će se sukladno raspodjeli koja je navedena u ovoj Odluci.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 8 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i
članovima Općinskoga vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u
Općinskom vijeću Općine Novo Virje za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća
do 31. 12. 2017.

Točka 4.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Zaključka o usvajanju
Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Novo Virje za 2017. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine zajedno sa Polugodišnjim izvještajem.
Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 8 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Novo Virje
za 2017. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Točka 5.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Zaključka. Molim pročelnika za
obrazloženje.
MIROSLAV LUKANEC: Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene
namjene, za koje u proračunu nisu predviđena sredstva i mogu iznositi najviše 0,50 %
planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine nisu korištena sredstva proračunske
zalihe.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 8 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju Proračunske zalihe Proračuna Općine Novo Virje za
2017. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Točka 6.
PREDSJEDNICA: U materijalima smo primili prijedlog Odluke o visini participacije
roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje. Predlagatelji Odluke su
vijećnici Liste grupe birača, Mreže nezavisnih lista i Hrvatske demokratske zajednice.
Smisao Odluke je da Dječji vrtić bude što više popunjen, odnosno da ima što više djece u
vrtiću. Smanjenje cijene po svakoj godini vezano je uz neprekidno pohađanje djece u vrtić.
Otvaram raspravu.
ŽELJKO ŠADEK: Nismo protiv toga, ali moj je stav da bi se sa donošenjem ove Odluke
ipak trebalo malo pričekati. Smatram da bi se trebalo dogovoriti sa načelnikom vezano za
financiranje, budući da ova Odluka podrazumjeva i financijska sredstva iz proračuna
Općine prilikom provedbe.

PREDSJEDNICA: Načelnik ne želi predložiti Izmjene i dopune Proračuna radi toga što
vijeće nije izglasalo Odluku o početku postupka i imenovanju ovlaštenih osoba naručitelja
za pripremu i provedbu jednostavne nabave za projekt rekonstrukcije Kulturno –
edukacijskog centra ''Miroslav Dolenec – Dravski''.
Za provedbu ove odluke ima financijskih sredstava, i to na stavci za sufinanciranje obrtnika,
na stavci za plaću općinskog načelnika koja je smanjena i na stavci sa koje se isplaćuju
naknade za prisustvovanje sjednicama Općinskoga vijeća koje smo ukinuli.
Općinski načelnik treba predložiti rebalans proračuna budući je jedini ovlašteni
predlagatelj.
ŽELJKO ŠADEK: Trebalo bi se ići na dogovor sa načelnikom.
IVAN MESAROV: Slažem se da se općinski načelnik i predsjednica vijeća dogovore oko
financiranja vezano na ovu temu, jer moje je mišljenje da ovakav način nije u redu, te da ne
ide na ugled Općini Novo Virje.
DRAŽEN ĐUROCI: U materijalima smo primili i Rješenje o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Bregunica'', koje je donio općinski načelnik.
Smatram da se trebao konzultirati i sa vijećnicima većine, pa da se u dogovoru predlože
kandidati za članove Upravnog vijeća.
PERO ČORBA: Načelnik je imao to pravo, ali mislim da to nije korektno.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje sa 6 glasova ZA i 2
SUZDRŽAN donijelo
ODLUKU
o visini participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje
Točka 7.
PREDSJEDNICA: U materijalima smo primili prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o
provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Novo Virje. Predlagatelji Odluke su
vijećnici Liste grupe birača, Mreže nezavisnih lista i Hrvatske demokratske zajednice.
Molim pročelnika za obrazloženje.
MIROSLAV LUKANEC: Ovom izmjenom Pravilnika Općinskom vijeću daje se veća
kontrola nad nabavama čije su vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od
200,000,00, odnosno 500.000,00 kuna.
Jednostavna nabava čija je vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna započinje danom
donošenja Odluke o početku postupka jednostavne nabave koju donosi Općinsko vijeće.
Isto tako, u postupcima jednostavne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00
kuna Općinsko vijeće daje prethodnu suglasnost na Obavijest o odabiru ponude i na
slapanje Ugovora o nabavi.

Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 8 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Novo Virje
Točka 8.
PREDSJEDNICA: Predlagatelji Odluke su vijećnici Liste grupe birača, Mreže nezavisnih
lista i Hrvatske demokratske zajednice.
Odlukom o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima
osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Novo Virje utvrđuje se visina novčane
pomoći i način ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika i radnih
bilježnica učenicima osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Novo
Virje. Roditelji bi ostvarivali pravo na sufinanciranje u iznosu od 300,00 kuna po učeniku,
uz priloženu dokumentaciju koja je navedena u Odluci.
ŽELJKO ŠADEK: Nismo protiv ove Odluke, ali budući da za istu nisu osigurana sredstva
u Proračunu Općine za ovu godinu biti ćemo suzdržani.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje sa 6 glasova ZA i 2
SUZDRŽAN donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih
škola s prebivalištem na području Općine Novo Virje
Točka 9.
PREDSJEDNICA: Vezano na ovu temu bili smo na Šumariji, te razgovarali o
mogućnostima za smanjenje broja divljih vinja na području naše Općine. Dogovoreno je da
Općina može poslati zahtjev prema šumariji da se ogradi dio šume od strane Medvedičke.
PERO ČORBA: Bojim se obećanja, električne pastire ne smijemo prihvatiti, na tu temu
razgovarao sam i sa načelnikom Općine Ferdinandovac. Predlažem da se napravi dopis
prema Ministarstvu poljoprivrede, treba pozvati ministra poljoprivrede gospodina Tolušića
da izađe na teren, te da se to konačno riješi. Šumarija nije napravila prebrojavanje,
prijavljuje se manji broj divljači nego li je stvarno stanje, djelomično su i naši mještani sami
krivi jer ne prijavljuju divljač. Sva šteta se mora prijavljivati. Te stvari moraju krenuti od
općinskih načelnika, oni moraju inicirati rješavanje tih problema, a u što se treba uključiti i
županija.
PREDSJEDNICA: Na razgovoru sa upraviteljem postavila sam i pitanje koliko je na
terenu prijavljeno divljih svinja, na što se on nije htio izjasniti, već mi je rečeno da se treba
za tu informaciju poslati pismeni zahtjev.
PERO ČORBA: Može se poslati pismeni zahtjev.

PREDSJEDNICA: Smatram da treba ići sa obje stvari, i sa ogradom, ali i sa pritiskom od
strane općinskih načelnika.
IVAN MESAROV: Šumarija ne dozvoljava da divljač nema migraciju.
PERO ČORBA: Populaciju divljih svija treba svesti na manji broj. U Općini Gola je
potpisivana i peticija pa mislim da bi se to moglo i kod nas.
ŽELJKO ŠADEK: Prisustvovao sam jednom sastanku u Ministarstvu poljoprivrede
vezanom za problematiku divljih svinja, ali vidjela se velika nezainteresiranost u rješavanju
tog problema, ali smatram da se trebamo svi angažirati da se ti problemi riješe.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje sa 8 glasova ZA
jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o pokretanju peticije za smanjenje broja divljih svinja
te
ZAKLJUČAK
da se prema šumariji pošalje zahtjev da se ogradi
dio šume na području Općine Novo Virje sa fiksnom ogradom
Zaključci se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Točka 10.
ŽELJKO ŠADEK: Razgovarao sam sa načelnikom vezano za elementarnu nepogodu –
sušu koja nas je zahvatila ove godine, da probamo to odraditi.
PERO ČORBA: Trebalo bi čim prije poslati zahtjev za proglašenjem, treba se čuti sa
gospođom Snježanom Babok Grgić i krenuti sa time.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, Katarina Kozarić- Šabarić završava sjednicu u 21,45 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNICA:
Katarina Kozarić-Šabarić

