SKRAĆENI ZAPISNIK
od 26. travnja 2018. godine
sa 10. 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: 023-01/18-01/01, URBROJ: 2137/22-18-4,
od 20. travnja 2018. 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,
Ivan Mesarov, član Općinskog vijeća,
Dario Ciganović, član Općinskog vijeća,
Marina Bušić, članica Općinskog vijeća,
Franjo Marčinko, član Općinskog vijeća,
Željkica Kapitanić, članica Općinskog vijeća.

OSTALI PRISUTNI:

1. Branko Mesarov, općinski načelnik Općine Novo Virje,
2. Miroslav Lukanec, pročelnik i zapisničar,
3. Željka Bosorić Baruškin, referent za računovodstvene poslove.
ODSUTNI:
1. Nenad Lukić, član Općinskog vijeća – opravdano,
2. Željko Šadek, član Općinskog vijeća – opravdano,
3. Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća, opravdano.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Novo Virje otvorila je predsjednica
Općinskog vijeća Katarina Kozarić-Šabarić u 20,30 sati, pozdravila sve prisutne te im
zaželila uspješan rad.
PREDSJEDNICA: Otvaram diskusiju po skraćenom zapisniku.
PERO ČORBA: Imam primjedbu na skraćeni zapisnik, u točki 3. stoji da sam izjavio
“Nebi bilo loše da se napravi da postoji neko vrijeme kada se važe.“, a rekao sam „Nebi
bilo loše da se napravi da postoji neko radno vrijeme kada se važe.“ pa molim da se to
ispravi.
Budući da se više nitko nije uključio u raspravu po skraćenom zapisniku, Općinsko vijeće
jednoglasno je sa 8 glasova ZA usvojilo skraćeni zapisnik sa prethodne sjednice.

PREDSJEDNICA: Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Novo Virje za
2017. godinu,
2. Dogovor oko proslave Dana Općine Novo Virje,
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti na području
Granične policije Koprivnica za ožujak 2018. godine,
4. Razno.
Dnevni red je usvojen sa 8 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Novo Virje za 2017. godinu. Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Godišnji izvještaj je izrađen prema zadnjim Izmjenama i
dopunama Proračuna za 2017. godinu, posložene su brojke. Posljednji ili pretposljedni dan
u 2017. godini uplaćena nam je renta pa je nešto veće izvršenje od samoga plana. Ostalo je
sve isto kako je planirano u proračunu za 2017. godinu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 8 glasova ZA donijelo
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Novo Virje za 2017. godinu
Točka 2.
PREDSJEDNICA: Pozvana sam na sastanak od strane općinskog načelnika vezano za
proslavu dana općine. Naš prijedlog je bio da se prvog svibnja poslije mise spremi grah i
organizira muzika tako da se ljudi zabave, a nogometni klub nešto zaradi.
OPĆINSKI NAČELNIK: Prihvatio sam prijedlog spremanja graha na igralištu NK
Graničara. Općina bi financirala grah i sav potreban materijal. Spisak mi je već složen od
strane kuhara, te radim na nabavci materijala. Svirali budu Čarli i Nena.
Što se tiče same proslave sve bi započelo polaganjem vijenaca pred središnji križ palima za
domovinu, na grob Stjepana Čadoića i Miroslava Dolenca Dravskog. U 11,00 sati
planirana je Sveta misa na kojoj bude prisutno više svećenika. Nakon mise biti će ručak na
župnom dvoru.
Isto tako, poslije mise ići će povorka vatrogasaca do igrališta NK Graničara gdje će biti
serviran grah uz muziku, a u 15,00 sati će se igrati utakmica između seniora i veterana NK
Graničara Novo Virje, te dalje nastavak druženja.

3. svibnja biti će organiziran Susret područnih škola u Drenovici, dok će 4. svibnja biti
organizirana proslava 5. obljetnice otvorenja Dječjeg vrtića Bregunica.
Susreti glumaca i recitatora ''Pri Dravskom'' održati će se 11. svibnja 2018. godine.
DRAŽEN ĐUROCI: Prijedlog načelnika je bio da ne bude svečane sjednice. Imali smo
sastanak i zanima me zašto je to tako?
OPĆINSKI NAČELNIK: Zato jer je to prilika da se govori o projektima koji nisu
provedeni. Imamo upropaštene projekte, i na toj sjednici bi trebao govoriti o tome tko ih je
upropastio.
DRAŽEN ĐUROCI: Nije mi onda jasno zašto se bojiš te sjednice?
OPĆINSKI NAČELNIK: Ne bojim se te sjednice.
DRAŽEN ĐUROCI: Reci zašto se bojiš te sjednice?
OPĆINSKI NAČELNIK: Nemam namjeru odgovarati.
DRAŽEN ĐUROCI: Nemoj svoju nesposobnost rješavati preko drugih ljudi.
PERO ČORBA: Na tome što neće biti svečane sjednice će se uštedjeti, ali ne održavanje
toga događaja znači da se pomalo odričemo općine. Ne mora biti svečani ručak. Svečana
sjednica se mogla održati u Novigradu Podravskom koja je bila u velikim dubiozama, no
međutim oni su otišli u Zagreb, zatražili su sredstva te smanjili svoja dugovanja. Zavadio si
se sa županom, u Đurđevcu su na Danima grada bila tri ministra, no međutim tebe tamo
nije bilo. Isto tako ni sa gradonačelnikom Đurđevca nisi u dobrim odnosima. Projekt
Dravski nije podržan radi malog sufinanciranja ministarstva. Nemaš suradnju ni sa
kolegama niti sa županijom. Problem je u tome što nemaš koga pozvati na svečanu
sjednicu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Na svečanu sjednicu u Đurđevac nisam išao iz razloga što u
prošlom mandatu nitko iz grada Đurđevca nije bio niti na našim svečanim sjednicama. Što
se tiče Novigrada Podravskog oni tonu dublje zbog sličnih gluposti kakve i vi radite.
Bivši načelnik Mladen Mađer pripremio je četiri projekta, vijećnici su ih skinuli
rebalansom i tako ih upropastili. I u Podravskim Sesvetama i Kloštru Podravskom je slična
situacija gdje su upropastili sto milijuna kuna na projektu vodokomunalne infrastrukture. U
Novigradu Podravskom je situacija gora nego je bila prije.
DRAŽEN ĐUROCI: Hvališ Mladena Mađera, a znaš da je on kazneno progonjen, nije se
mogao kandidirati na lokalnim izborima za općinskoga načelnika.
Što se tiče projekta za asfaltiranje Trepčanske ulice nisi napravio ništa. Na prošlom vijeću
bilo je rečeno da smo Mirko Hržanjak i ja krivci što nema asfalta u Trepčanskoj ulici.
Zanima me koliko ima načelnika u županiji, a koji nemaju svoje vijeće? Sa svima si se
posvađao.

OPĆINSKI NAČELNIK: Mladen Mađer je kažnjen jer je vršio iskop šodra i vozio ga na
općinske puteve, što smatram da i nije neki prekršaj. Neznam koliko ima načelnika, a da
nemaju svoje vijeće.
PERO ČORBA: Na proslavi Dana Grada Đurđevca skupilo se ugledno društvo, a tebe
tamo nije bilo, to si niti jedan općinski načelnik ne smije dopustiti, to je bila prilika da se
nešto dogovori, prilika za dobre savjete i slično.
Isto tako, za razliku od tebe načelnik Molvi Zdravko Ivančan nije nikoga napadao u
kampanji za lokalne izbore, svoj mandat u županijskoj skupštini stavio je u mirovanje, te
od županije povukao i sredstva.
OPĆINSKI NAČELNIK: Zašto to ne napravi Željko Šantić?
PERO ČORBA: To treba općinski načelnik, ima veću težinu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Predložiti ću da općina nabavi alkotest tako da svi ''pušu'' prije
sjednice.
PREDSJEDNICA: Neka načelnik pošalje prijedlog odluke, vijeće će o tome donijeti
odluku.
Vezano na temu dana općine smatram da je trebalo pozvati okolne načelnike i župana.
OPĆINSKI NAČELNIK: Nemam namjeru pripremati svečanu sjednicu.
PERO ČORBA: Sada za to više nema vremena.
MARČINKO FRANJO: O tome se trebalo razgovarati prije mjesec dana.
Točka 3.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za ožujak 2018. godine.
PREDSJEDNICA: Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Predlažem da se prihvati ova točka dnevnog reda.

Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 8 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije
Koprivnica za ožujak 2018. godine
Točka 4.
PERO ČORBA: Na prošlom vijeću dogovoreno je da će općinski načelnik kontaktirati
lovačko društvo i šumariju, a vezano za problematiku divljih svinja koje i sada vade
kukuruz. Razgovarao sam i sa odvjetnikom iz Koprivnice, on je spreman zastupati ljude i
ići pravnim putem u rješavanje problema. Bude organiziran sastanak. Isto tako
napominjem da će Općina Kalinovac vršiti će tretiranje komaraca na svojem području.
OPĆINSKI NAČELNIK: Nisam kontaktirao još ništa. Obavještavam Vas da je od strane
općine izvršen povrat sredstava za nabavu udžbenika roditeljima koji su podnijeli zahtjeve
u 2017. godini. Postoje tri dužnika, dva su se javili da bi podmirili dug, ali je rok za isplatu
prošao. Predlažem da se produži rok za isplatu do 1. lipnja 2018. godine, tako da se može i
njima isplatiti.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesena Odluka da se rok za isplatu za refindaciju
sredstava za nabavu udžbenika produži do 1. lipnja 2018. godine.
DRAŽEN ĐUROCI: Općinski načelnik je rekao na Podravskom radiu da se zahtjevi za
povrat sredstva ne predaju jer se neće isplatiti.
OPĆINSKI NAČELNIK: Predlagao sam da ove godine sufinanciramo nabavu udžbenika
sa 600,00 kuna, pa da se ponovno podnesu zahtjevi i za 2017. i 2018. godinu tako da
dobiju svi povrat.
PREDSJEDNICA: Prvo treba riješiti prošlu godinu.
DRAŽEN ĐUROCI: Sada trebaš roditeljima objasniti zašto neki ne budu dobili povrat
sredstava.
OPĆINSKI NAČELNIK: Prošle godine nije bilo stavke u proračunu pa se to nije moglo
platiti, ove godine imamo sredstva i to možemo platiti.
DRAŽEN ĐUROCI: Na Podravskom radiu si rekao da se zahtjevi za udžbenike ne
predaju jer se neće isplatiti. Molim da mi se to objasni.
OPĆINSKI NAČELNIK: Napuštam sjednicu Općinskog vijeća zbog istih pitanja
vijećnika Dražena Đuroci koji je pod vidnim utjecajem alkohola. Isto tako ukoliko i na
idućim sjednicama Općinskoga vijeća netko od vijećnika bude pod utjecajem alkohola opet
ću napustiti sjednicu.

Nakon daljnje kraće rasprave između vijećnika Općinskoga vijeća predsjednica
Općinskog vijeća Općine Novo Virje, Katarina Kozarić- Šabarić završava sjednicu u
21.25 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNICA:
Katarina Kozarić-Šabarić

