SKRAĆENI ZAPISNIK
od 11. rujna 2018. godine
sa 13. 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: 2137/22-18-7,
od 31. kolovoza 2018. godine.
PREDSJEDNICA: Utvrđujem da današnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Novo
Virje prisustvuje većina članova Općinskog vijeća i to:
PRISUTNI:
1. Katarina Kozarić-Šabarić, predsjednica Općinskog vijeća,
2. Pero Čorba, potpredsjednik Općinskog vijeća,
3. Dražen Đuroci, član Općinskog vijeća,
4. Željkica Kapitanić, članica Općinskog vijeća,
5. Dario Ciganović, član Općinskog vijeća,
6. Marina Bušić, članica Općinskog vijeća,
7. Franjo Marčinko, član Općinskog vijeća,
8. Ivan Mesarov, član Općinskog vijeća,
9. Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća,
10. Nenad Lukić, član Općinskoga vijeća.
OSTALI PRISUTNI:

1. Branko Mesarov, općinski načelnik Općine Novo Virje,
2. Marijan Blažok, rukovoditelj poslovnih funkcija u tvrtki Piškornica Sanacijsko
odlagalište d.o.o.,
3. Dinko Borozan – novinar Podravskog lista,
4. Miroslav Lukanec, pročelnik i zapisničar,
5. Željka Bosorić Baruškin, referent za računovodstvene poslove.
ODSUTNI:
1. Željko Šadek, 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.
Budući da se nitko nije uključio u raspravu po skraćenom zapisniku, Općinsko vijeće
jednoglasno je sa 10 glasova ZA usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice.

PREDSJEDNICA: Želi li tko dati izmjenu ili dopunu dnevnog reda.
Predsjednica vijeća predložila je dopunu dnevnog reda.
1. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Drava-kom d.o.o.
Dosadašnje točke dnevnog reda od 1. do 15. postaju točke od 2. do 16.
Predložena dopuna dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno.
PREDSJEDNICA: Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Drava-kom d.o.o.,
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Novo Virje
za 2018. godinu,
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu,
4. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje u 2018. godini,
5. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na području Općine Novo Virje u 2018. godini,
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
''Rekonstrukcija postojeće (stambene) građevine i prenamjena iste u građevinu
javne i društvene namjene – Kulturno edukacijski centar ''Miroslav Dolenec
Dravski'',
7. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom
u vlasništvu Općine Novo Virje za razdoblje od 2018. do 2025. godine,
8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Novo Virje za 2019. godinu,
9. Donošenje Odluke o refundaciji (povratu sredstava) za nabavu školskih
udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s prebivalištem na
području Općine Novo Virje,
10. Donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Općine Novo Virje,
11. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Novo Virje,
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu općinskog
načelnika Općine Novo Virje za 2018. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2018. godine,
13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske
zalihe Proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2018. godine,
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti na području
Granične policije Koprivnica za svibanj, lipanj i srpanj 2018. godine,

15. Rasprava o nastavku korištenja Programa pomoć u kući starijim osobama
''Gerontoprogram'' i informacija o programu ''ZAŽELI'' – program
zapošljavanja žena.
16. Razno.
Dnevni red je usvojen sa 10 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
PREDSJEDNICA: Vezano za ovu točku dnevnog reda riječ daje općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK: Pozdravljam gosta Marijana Blažok, te predstavnika medija
Dinka Borozan.
Javila se ideja da se osnuje trgovačko društvo za gospodarenje otpadom čiji bi vlasnici bili
dio općina s područja Koprivničko-križevačke županije. Za ovu točku dnevnog reda
dogovoreno je da će doći gospodin Marijan Blažok iz Piškornice – Sanacijsko odlagalište
d.o.o. Molim gospodina Blažok da predstavi prijedlog osnivanja trgovačkog društva Dravakom d.o.o.
MARIJAN BLAŽOK: Tema je gospodarenje otpadom. Promjenom uprave Piškornice
došlo je i do promjene ukupnog modela poslovanja društva. Bitna nam je izgradnja
regionalnog centra koji bi trebao profunkcionirati u lipnju 2022. godine. Više nema
preuzimanja otpada iz Rijeke. Odvoz i skupljanje otpada za sada nam je sporedna
djelatnost.
Vezano za skupljanje i odvoz otpada postoji princip koncesionara, kod kojega jedinice
lokalne samouprave nisu u fokusu, koncesionar traži svoj profit, postoji briga da će se jedan
dio otpada prikazati kao industrijski otpad, koncesionara ne zanima puno gospodarenje
otpadom.
Drugi pristup je da se ide nekom komunalnom društvu, no međutim kod glavnih i ključnih
odluka, sa svojim malim udjelom općina nema utjecaja.
Kod trećeg pristupa, kojega ja ovdje i zastupam više općina bi bilo vlasnici trgovačkog
društva, općine same donose odluke jer su vlasnici, dolazi do kontinuiranog povećanja
postotka razvrstavanja otpada. Cijena treba biti ravna objektivnoj cijeni. Mislimo da je
cjenik koji ćemo Vam ponuditi održiv. Početni kapital bi uplatile sve općine osnivači.
Ne financira se nabava kanti, reciklažnih dvorišta, opremanje zelenih otoka, nabava
mobilnih reciklažnih dvorišta, a svaka općina ima autonomiju u formiranju cjenika.
Cjenik predviđa određeni standard usluga. Javna usluga obuhvaća dva odvoza miješanog
komunalnog otpada mjesečno, četiri odvoza biorazgradivog otpada mjesečno, jedan odvoz
oporabivog otpada, odvoz glomaznog otpada jedanput godišnje.
Što se tiče cjenika za fizičke osobe postoji fiksni dio i to za korisnike javne usluge koji
kompostiraju vlastiti biorazgradivi otpad, kao što će biti u Vašoj općini slučaj, te će ta
cijena iznositi 36,61 kuna sa PDV – om (spremnik 120 litara).
Što se tiče varijabilnog dijela koji se odnosi pražnjenje spremnika cijena je 2,32 kn sa
PDV- om.

Što se tiče cijena one su različite po cijeloj Hrvatskoj, a smatram da je predloženi cjenik
održiv.
Što se tiče društvenog ugovora, jedinice lokalne samouprave su uvijek u većinskom
vlasništvu, ako koja od njih želi prodati svoj udio, prvo prodaje ostalim članovima društva,
a zatim trećim osobama. Predviđen je nadzorni odbor, u početku ga ne bude, već će za te
poslove biti zadužena Skupština društva.
OPĆINSKI NAČELNIK: Vezano za gospodarenje otpadom općina je donijela Plan
gospodarenja otpadom, od Ministarstva graditeljstva dobili smo 50.000,00 kuna za nabavu
kanti za mješani komunali otpad, te od Fonda za zaštitu okoliša 125.000,00 kuna za nabavu
kanti za reciklabilni otpad.
Smatram da bi trebali donijeti ovu Odluku, imali bi kontrolu nad tvrtkom i nad cijenom.
PREDSJEDNICA: Otvaram raspravu.
PERO ČORBA: Molio bih da se ponovi cijena skupljanja otpada. I zanima me što znači
kompostirani otpad. Oni koji doma kompostiraju biorazgradivi otpad, da li moraju imati
kakav dokument da to doma rješavaju. Moraju li imati kante, a neće predavati otpad.
MARIJAN BLAŽOK: Cijena je 36,61 kuna sa PDV-om za fiksni dio i 2,32 kuna sa PDVom za varijabilni dio. Svako domaćinstvo potpiše izjavu. U toj će se izjavi odlučiti da li će
se bio razgradivi otpad kompostirati u okviru domaćinstva ili će ga davati nama.
PERO ČORBA: Bez dokaza?
MARIJAN BLAŽOK: To je izjava. Bez dokaza.
VJEKOSLAV MESAROV: Što se tiče firme i pravne osobe da li su cijene iste?
MARIJAN BLAŽOK: Za pravne je posebna cijena.
VJEKOSLAV MESAROV: A koje su cijene?
MARIJAN BLAŽOK: Za kantu od 120 litara cijena je 79,10 kuna mjesečno.
PERO ČORBA: Ako su jedinice lokalne samouprave osnivači zašto nebi trebalo biti
nadzornog odbora?
MARIJAN BLAŽOK: To je samo zamišljeno u početnoj fazi. To znači da bi umjesto
nadzornog odbora sve donosila skupština. A skupštinu čine predstavnici jedinica lokalne
samouprave.
PERO ČORBA: A nakon toga dok zaživi sve to nadzorni odbor ostaje na 5 članova ili se
proširuje na broj jedinica lokalne samouprave?

MARIJAN BAŽOK: Nadzornog odbora nebi bilo na početku. Predstavnici lokalne
samouprave bi donosili odluke. Problem je rotiranja članova.
PREDSJEDNICA: Koliko općina je iskazalo interes za to?
MARIJAN BLAŽOK: Bilo nas je 13 a otpao je Kloštar Podravski i Novigrad Podravski.
Za sad nas je 11.
PREDSJEDNICA: I u slučaju da se svi ne odluče?
MARIJAN BLAŽOK: Naš minimum je između 6-8. Mislim da je takvo društvo održivo.
PREDSJEDNICA: Imate li informacije koje je vijeće doneslo odluku do sad?
MARIJAN BLAŽOK: Nemamo.
OPĆINSKI NAČELNIK: Komunalne usluge se još nisu organizirale, odvoze Podravskim
Sesvetama i Kalinovcu za sada. Ako idemo na koncesionara pitanje je isto koju ćemo cijenu
dobiti.
DRAŽEN ĐUROCI: Ako sve funkcionira smatram da je to OK, sada ima puno obveza
vezano za otpad, a bilo je i problema.
PREDSJEDNICA: Nitko nema više pitanja. Možemo zatvoriti raspravu.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
10 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva Drava-kom d.o.o.
Točka 2.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu. Otvaram raspravu.
ŽELJKA BARUŠKIN: U polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna piše koliko je
planirano i koliko je izvršeno u prvih šest mjeseci. Ispada da smo u plusu 800.000,00 kuna.
OPĆINSKI NAČELNIK: Te novce već trošimo.
PERO ČORBA: Vezano za nabavu igrala na dječja igrališta, zanima me nadzor izvršenja
radova. Znamo da se svaki temelj bilo kojeg objekta diže iznad zemlje i mislim da je tako

trebalo biti i kod tih igrala. U školskom igralištu u Crncu temelj za ta igrala je 5 cm ispod
zemlje te će doći do propadanja šarafa. Mislim da su neadekvatno izvedeni radovi i mislim
da bi izvođač o svom trošku to trebao sanirati.
OPĆINSKI NAČELNIK: Temelji su napravljeni po planu projekta. Dobavljač igračaka je
nama poslao projekt temelja. Temelji su izvedeni po projektu kojeg nam je dostavio
dobavljač igrala.
VJEKOSLAV MESAROV: Koliko je garancija?
OPĆINSKI NAČELNIK: Ne znam, ne mogu znati sve ugovore napamet.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
10 glasova ZA donijelo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu
Točka 3.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog IV. izmjena i dopuna proračuna
Općine Novo Virje za 2018. godinu. Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Unutar prihoda i primitaka došlo je do povećanja na tekućim
pomoćima iz proračuna od strane HZZ za 3 djelatnika na javnim radovima do kraja godine
u iznosu 17.785,70 kuna te 784.843,23 kuna na tekućim pomoćima države temeljem
prijenosa iz EU fondova za adaptaciju kuće M.D.Dravski.
OPĆINSKI NAČELNIK: Unutar rashoda poslovanja došlo je do promjena na rashodima
za zaposlene, a odnose se na plaće za javne radove u iznosu 12.776,48 kuna, doprinosa za
iste u iznosu 2.197,62 kuna, te 11.374,28 kuna za ostale rashode za zaposlene od kojih je
963,28 kuna za djelatnike JUO-a za regres i dar za djecu, te 10.411,00 za zaposlene u
dječjem vrtiću za božićnicu, regres, dar za djecu novozaposlene djelatnice, te potpore za
neprekidno bolovanje duže od 90 dana za 2 djelatnice. Naknade troškova zaposlenima se
odnose na smanjenje za 1.000,00 kuna troškova polaganja stručnog ispita te povećanje za
2.811,60 kuna naknade za prijevoz za javne radove. Materijal i energija su umanjeni za
239,00 kuna. Povećani su troškovi usluga prijevoza 800,00 kn, liječnički 162,50 kuna,
ugovor o djelu 358,00 kuna, internet 10,00 kuna, te radovi na pripremi i izgradnji temelja za
igrala na dječjim igralištima Crnec i Medvedička za 6.750,00 kn, dok se opremanje igrališta
smanjilo za 3.500,00 kuna, za 3.400,78 kuna se umanjilo održavanje vage, sanacija
odlagališta otpada je manja za 43.250,00 kuna. Usluge izgradnje staza na groblju umanjuju
se za cijelokupni iznos i prenašaju na rashode za nabavu nefinancijske imovine (konto 4) u
istom iznosu radi knjiženja.Troškovi održavanja Dana općine su umanjeni za 5.701,00
kuna. Kamate po kreditu za dječji vrtić su smanjene za 5.864,00 kune.
Na rashodima za nabavu nefinancijske imovine je prenesen cjelokupni iznos za izgradnju
staza na groblju uvećan za 16.000,00 kuna koje čine projektant i nadzor gradnje, te dodano

784.843,23 kuna za adaptaciju kuće M.D. Dravski. Izdaci za financijsku imovinu su
povećani za 40.000,00 kuna koje se odnose na udio u temeljnom kapitalu trgovačkog
društva za gospodarenje otpadom Drava-kom d.o.o.
PREDSJEDNICA: Prihvatiti ćemo ove izmjene proračuna ako se izbaci na prihodu i na
rashodu Dravski van. Na natječaj se možemo javiti i ako to sada nije u proračunu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Zašto ste tako odlučili?
PREDSJEDNICA: Iz tog razloga jer je to jedini način da mi iskontroliramo izvođenje
projekta jer ne znamo koliko financijskih sredstva se bude dobilo. Ako ne dobijemo 100%
nismo sigurni da li ćemo ići u to.
MESAROV VJEKOSLAV: Ako se za taj projekt dobije 90 ili 100 posto sredstava onda će
se raditi izmjene i dopune proračuna da se to izrealizira.
PREDSJEDNICA: Dok smo mi odluku donosili nije bilo rečeno da će se trošak
udvostručiti.
PERO ČORBA: U troškovniku stoji da će se raditi pregradni zidovi s gipsom, što znači da
se ne vraćamo izvornom obliku kuće Miroslava Dolenca Dravskog. Ako se nešto vraća k
izvornome obliku onda to treba tako i biti.
PREDSJEDNICA: Projekt sada ne možemo mijenjati.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je sa 8 glasova ZA
i 2 SUZDRŽAN donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu
Točka 4.
OPĆINSKI NAČELNIK: Krajem prošle godine donijet je Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje u 2018. godini, te
njegove izmjene u ožujku ove godine. Budući da se sukladno izmjenama i dopunama
proračuna Općine Novo Virje sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture financiraju u ukupnoj svoti od 2.180.829,93 kuna potrebno je donijeti
izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Novo Virje u 2018. godini.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Novo Virje u 2018. godini

Točka 5.
OPĆINSKI NAČELNIK: Krajem prošle godine donijet je Program javnih potreba u
predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2018. godini, te njegove izmjene u
ožujku ove godine. 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 654,266,00 kuna 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 sa 10 glasova ZA donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području
Općine Novo Virje u 2018. godini
Točka 6.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja u projekt ''Rekonstrukcija postojeće (stambene) građevine i prenamjena
iste u građevinu javne i društvene namjene – Kulturno edukacijski centar ''Miroslav
Dolenec Dravski''.
OPĆINSKI NAČELNIK: Prijavu na ovaj natječaj radili smo u suradnju sa POROM, još je
potrebno donijeti ovu Odluku, sve je već rečeno prije.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 10
glasova ZA donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ''Rekonstrukcija postojeće
(stambene) građevine i prenamjena iste u građevinu javne i društvene namjene –
Kulturno edukacijski centar ''Miroslav Dolenec Dravski''
Točka 7.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Odluku o usvajanju Strategije upravljanja i
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje za razdoblje od 2018. do 2025.
godine.
MIROSLAV LUKANEC: Strategija se donosi na vrijeme od sedam godina, a njome su
određeni dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom. Strategija je izrađena prema
preporukama provedene revizije za Općinu Novo Virje a koja je navedena u izvješću o
obavljenoj reviziji – upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave na području KC – KŽ županije.

Na temelju Strategije radi se Godišnji plan upravljanja imovinom za pojedinu godinu. Isto
tako nakon izrade tih dokumenata krenuti će se i u izradu registra imovine sukladno
zakonskim odredbama.
PREDSJEDNICA: Stan nad školom je isto nešto što smo spominjali da bi se trebalo staviti
u funkciju. Znam da etažiranje košta, ali je besmisleno da se to ne napravi.
PERO ČORBA: Popis imovine nemamo?
MIROSLAV LUKANEC: Što se tiče registra imovine njega ćemo ustrojiti po usvajanju
ovih dokumenata, zatražili smo od katastra i gruntovnice podatke o imovini općine Novo
Virje.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 10
glasova ZA donijelo
ODLUKU
o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Novo
Virje za razdoblje od 2018. do 2025. godine
Točka 8.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Odluku o usvajanju Godišnjeg plana
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje za 2019. godinu.
MIROSLAV LUKANEC: Godišnjim planom se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice
upravljanja imovinom Općine Novo Virje, analiza stanja upravljanja imovinom,
provedbene mjere u svrhu provođenja Srategije upravljanja imovinom.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 10
glasova ZA donijelo
ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje za
2019. godinu
Točka 9.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o refundaciji (povratu
sredstava) za nabavu školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s
prebivalištem na području Općine Novo Virje.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 10
glasova ZA donijelo

ODLUKU
o refundaciji (povratu sredstava) za nabavu školskih udžbenika i radnih bilježnica
učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Novo Virje
Točka 10.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Pravilnik o zaštiti i obtadi arhivskog i
registraturnog gradiva Općine Novo Virje. Otvaram raspravu.
MIROSLAV LUKANEC: Navedenim Pravilnikom uređuje se uredsko poslovanje,
prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada i izlučivanje, zaštita i uporaba
arhivskog i registraturnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u radu i
poslovanju općine te predaja gradiva ovlaštenom arhivu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 10
glasova ZA donijelo
PRAVILNIK
o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Novo Virje
Točka 11.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Odluku o mjerama za sprječavanje
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području
Općine Novo Virje.
MIROSLAV LUKANEC: Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Novo
Virje.
Gore navedene mjere su kontrola lokacija putem komunalnog redarstva, postavljanje
znakova zabrane odbacivanja otpada, objava informacija na internetskim stranicama
Općine, distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem davatelja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog
otpada, te periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Općine.
MESAROV VJEKOSLAV: Grad Đurđevac ima pet odlagališta građevnog otpada, a kod
nas ne može biti niti jedno?
OPĆINSKI NAČELNIK: Kod nas je netko prijavio.
PERO ČORBA: Zanima me gdje se sada može odlagati građevni otpad?
OPĆINSKI NAČELNIK: Takva mjesta više ne postoje.
PERO ČORBA: Komunalni redar je trebao više raditi, a nije niti pogledao odlagalište,
zanima me tko je to prijavio? Ja to nisam napravio. Dali smo obavezu da se provjeri prijava.

OPĆINSKI NAČELNIK: Prijava je anonimna.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 10
glasova ZA donijelo
ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području Općine Novo Virje
Točka 12.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Zaključka o usvajanju
Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Novo Virje za 2018. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Izvještaj je napisan, dobili ste ga u materijalima.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 10
glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Novo Virje
za 2018. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
Točka 13.
OPĆINSKI NAČELNIK: U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine nisu
korištena sredstva proračunske zalihe.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju Proračunske zalihe Proračuna Općine Novo Virje za
2018. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Točka 14.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za svibanj, lipanj i srpanj 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 10 glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije
Koprivnica za svibanj, lipanj i srpanj 2018. godine
Točka 15.
OPĆINSKI NAČELNIK: Na program ZAŽELI prijavili smo se sa još pet općina. Na
natječaju smo prošli, a sljedeći korak je raspisivanje natječaja za djelatnice. Natječaj bi se
raspisivao za dvije osobe. U sadašnjem gerontoprogramu gerontodomaćica vodi brigu o
jedanaest osoba.
U početku Gerontoprograma nije bilo puno prijava, kako je krenula kampanja za ZAŽELI
ljudi su se počeli prijavljivati. Sada je trenutno sedam ljudi na čekanju, a u
Gerontoprogramu više nama mjesta za niti jednog korisnika. Pred godinu dana naš popis je
bio prazan, a sada bi bilo korisnika i za jedan i za drugi program.
Moj prijedlog je da zadržimo Gerontoprogarm, a uz njega da funkcionira i program
ZAŽELI.
Za to ima nekoliko razloga, recimo u program ZAŽELI nitko ne može naknadno ući kao u
gerontoprogram, odnosno ako netko umre automatski u programu ima manje korisnika. Isto
tako ako Željka uđe u program ZAŽELI, korisnici bi ostali bez mogućnosti korištenja tog
programa.
PREDSJEDNICA: Postoji mogućnost da program ZAŽELI bude samo dvije godine, pa da
nam nakon toga onda ostane veći trošak.
DRAŽEN ĐUROCI: Zanima me da li ima kakvih kriterija za ljude koji to traže? To me
podsijeća na ona drva koja smo davali, valjda postoje neki kriteriji?
OPĆINSKI NAČELNIK: Voditelj projekta je Općina Kalinovac, a u projekt će biti
uključen i centar za socijalnu skrb.
MESAROV IVAN: Tu se radi o političkoj igri.
PERO ČORBA: Marina, reci kada je bio zadnji sastanak socijalnoga vijeća.
MARINA BUŠIĆ: Htjela sam pitati načelnika zašto još nije sazvano Socijalno vijeće.
OPĆINSKI NAČELNIK: Zato jer ga predsjednik tog vijeća još nije sazvao.
PERO ČORBA: Molim pročelnika da kaže na koga je naslovljena pošta koja dolazi na
općinske odbore.
MIROSLAV LUKANEC: Na općinu
PERO ČORBA: Dok sam ja bio predsjednik socijalnoga vijeća bio je barem jedan
sastanak godišnje, vezano za drva ili za gerontoprogram, i o tome me pročelnik obavijestio,
a smatram da to treba i sada raditi.

MIROSLAV LUKANEC: Nisam obaviješten da je bilo promjena vezano za
gerontoprogram, da je netko umro ili da su se korisnici promijenili.
ŽELJKA KAPITANIĆ: Zadnja je umrla gospođa Babec, inače nije bilo promjena.
OPĆINSKI NAČELNIK: Što se tiče drva, sada moramo korisnicima davati novce, a ne
može se niti ubaciti novi korisnik, budući drva mogu dobiti samo korisnici zajamčene
minimalne naknade. Što se tiče gerontoprograma na zadnjem sastanku je dogovorena i lista
na kojoj je navedeno ko dalje ulazi u program pa nije bilo potrebe za sastancima.
PREDSJEDNICA: Socijalno vijeće bi se trebalo sastajati jednom godišnje.
PREDSJEDNICA: Zanima me kakva je situacija sa programom ZAŽELI.
OPĆINSKI NAČELNIK: Na natječaju smo prošli, prvo bude natječaj za zaposlenike, a
dalje ne znamo.
Uslijedila je kratka rasprava o programu ZAŽELI između nekoliko vijećnika Općinskoga
vijeća, a zaključeno je da je ovo samo rasprava, te se o ničemu ne treba sada odlučiti,
Sporazum o gerontoprogramu je zaključen do kraja godine, a kada ćemo imati više
informacija onda će se o tome dalje raspravljati.
Točka 16.
OPĆINSKI NAČELNIK: Primili smo zamolbu od Povjerenstva za ravnopravnost spolova
za dodjelu financijskih sredstava za festival žena ruralnog prostora.
PREDSJEDNICA: Mislim da to trebamo podržati, ne treba biti veliki iznos, ali da nešto
dademo.
Nakon kratke rasprave dogovoreno je da se za festival žena ruralnih područja uplati 500,00
kuna.
VJEKOSLAV MESAROV: Zanima me naplata komunalne naknade. Ima pojedinaca koji
ne plaćaju, što s time? Zašto neki plaćaju a drugi ne.
OPĆINSKI NAČELNIK: Imamo jednu od najboljih naplata u našoj županiji.
PERO ČORBA:Mislim da načelnik nije sposoban reći ljudima da to moraju plaćati. Nije u
redu da ne plaća netko tko ima.
DRAŽEN ĐUROCI: Imam pitanje za pročelnika, nije ušlo u zapisnik što je rečeno da ja i
Pero Čorba imamo firmu, mutne poslove, da imamo i istragu.
PERO ČORBA: Ja sam od toga odustao, neću prepričavati povijest.

ĐUROCI DRAŽEN: Molim da se napiše ono što je rečeno.
PERO ČORBA: Zanima me što je sa vatrogasnim domovima, izmjenom krovišta, da li su
napravljeni troškovnici, lokalne ceste, LED rasvjeta. Općina Ferdinandovac se javila na
natječaj gdje smo se mi javili za kante i dobila 70% sredstava za LED rasvjetu. Zašto se mi
ne javljamo na takve stvari.
OPĆINSKI NAČELNIK: Što se tiče vatrogasnih domova, o tome trebam razgovarati sa
predsjednicima vatrogasnih udruga. Što se tiče LED rasvjete, postoji mogućnost da se kupe
LED žarulje i stave u gamaluks. Kod LED rasvjete nije to baš kako se priča, ima tu dosta
problema.
Lokalne ceste geodeti snimaju.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, Katarina Kozarić- Šabarić završava sjednicu u 22:45 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNICA
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