SKRAĆENI ZAPISNIK
od 11. srpnja 2017. godine
sa 2. 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: 2137/22-17-4,
od 4. srpnja 2017. godine.
PREDSJEDNICA: Utvrđujem da današnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Novo
Virje prisustvuju svi članovi 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. Dario Ciganović, član Općinskog vijeća,
5. Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća,
6. Marina Bušić, članica Općinskog vijeća,
7. Željko Šadek, član Općinskoga vijeća,
8. Franjo Marčinko, član Općinskoga vijeća,
9. Nenad Lukić, član Općinskog vijeća,
10. Željkica Kapitanić, članica Općinskog vijeća,
11. Ivan Mesarov, član Općinskog vijeća.
OSTALI PRISUTNI:
1. Branko Mesarov, općinski načelnik Općine Novo Virje,

2. Željko Barberic, zamjenik općinskog načelnika Općine Novo Virje,
3. Miroslav Lukanec, pročelnik,
4. Andreja Vranić, viši referent za računovodstvene poslove,
5. Lidija Levačić Mesarov, predstavnica Udruge ‘’KONAK’’ Novo Virje,
6. Krešimir Šadek, predstavnik Udruge ‘’KONAK’’ Novo Virje,
7. Željka Hrženjak, predstavnica Udruge ‘’KONAK’’ Novo Virje.
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 11 glasova ZA usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice.
PREDSJEDNICA: Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća
Općine Novo Virje,
2. Izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća
Općine Novo Virje,
3. Donošenje Rješenja o osnivanju Općinskoga povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda na području Općine Novo Virje i imenovanju
predsjednika i članova,
4. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća
Općine Novo Virje,
5. Donošenje Rješenja o osnivanju povjerenstva za ravnopravnost spolova i
imenovanju predsjednika i članova,
6. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Novo Virje za 2017. godinu i
projekcija za 2018. i 2019. godinu,
7. Donošenje Odluke o početku postupka i imenovanju ovlaštenih osoba
naručitelja za pripremu i provedbu jednostavne nabave za projekt
rekonstrukcije Kulturno – edukacijskog centra ''Miroslav Dolenec – Dravski'',
8. Donošenje Izmjena Plana zaštite od požara Općine Novo Virje,
9. Donošenje Odluke o plaći općinskog načelnika Općine Novo Virje,
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama troškova članovima
Općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Novo Virje,
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti na području
Granične policije Koprivnica za travanj i svibanj 2017. godine,
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda
i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje
Đurđevac za travanj 2017. godine,
13. Razmatranje zamolbe Bezjak Darka iz Novog Virja,
14. Razno.
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 11 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
PREDSJEDNICA: Prema odredbama Statuta i Poslovnika Općinsko vijeće bira
predsjednika i članove Odbora za financije i proračun. Odbor ima predsjednika i dva člana.
Da li ima tko kakav prijedlog?
IVAN MESAROV: Odbor za izbor i imenovanja predlaže za predsjednika Odbora za
financije i proračun Daria Ciganović, dok za članove odbora predlaže Katarinu Kozarić –
Šabarić i Željka Šadek.
PREDSJEDNICA: Da li netko ima drugačiji prijedlog?

Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu, dajem
ovaj prijedlog na glasovanje.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
11 glasova ZA donijelo
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora
za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novo Virje
Točka 2.
PREDSJEDNICA: Prema odredbama Statuta i Poslovnika Općinsko vijeće bira
predsjednika i članove odbora za statut i poslovnik. Odbor ima predsjednika i dva člana.
Da li ima tko kakav prijedlog?
IVAN MESAROV: Odbor za izbor i imenovanja predlaže za predsjednika Odbora za statut
i poslovnik Dražena Đuroci, dok za članove odbora predlaže Peru Čorba i Ivana Mesarov.
PREDSJEDNICA: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu, dajem
ovaj prijedlog na glasovanje.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
11 glasova ZA donijelo
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora
za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Novo Virje
Točka 3.
PREDSJEDNICA: Prema odredbama Statuta i Poslovnika Općinsko vijeće bira
predsjednika i članove radnih tijela Općinskog vijeća. Molim predsjednika odbora za izbor i
imenovanja da dade prijedlog za predsjednika i članove Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda na području Općine Novo Virje.
IVAN MESAROV: Odbor za izbor i imenovanja predlaže za predsjednika Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda Peru Čorba, dok za članove Povjerenstva predlaže
Željka Turčić i Nenada Lukić.
PREDSJEDNICA: Da li netko ima drugačiji prijedlog?

Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu, dajem
ovaj prijedlog na glasovanje.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
11 glasova ZA donijelo
RJEŠENJE
o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području Općine Novo Virje i imenovanju predsjednika i članova
Točka 4.
PREDSJEDNICA: Prema odredbama Statuta i Poslovnika Općinsko vijeće bira
predsjednika i članove radnih tijela Općinskog vijeća. Molim predsjednika odbora za izbor i
imenovanja da dade prijedlog za predsjednika i članove Socijalnog vijeća Općine Novo
Virje.
IVAN MESAROV: Odbor za izbor i imenovanja predlaže za predsjednika Socijalnog
vijeća Marinu Bušić, dok za članove Povjerenstva predlaže Nataliju Levačić, Katarinu
Čorba, Željkicu Kapitanić i Ivana Mesarova.
PREDSJEDNICA: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu, dajem
ovaj prijedlog na glasovanje.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
11 glasova ZA donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Novo Virje
Točka 5.
PREDSJEDNICA: Prema odredbama Statuta i Poslovnika Općinsko vijeće bira
predsjednika i članove radnih tijela Općinskog vijeća. Molim predsjednika odbora za izbor i
imenovanja da dade prijedlog za predsjednika i članove Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Općine Novo Virje.
IVAN MESAROV: Odbor za izbor i imenovanja predlaže za predsjednika Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Katarinu Kozarić-Šabarić, dok za članove Povjerenstva predlaže
Mariju Baruškin Štefinec, Nadicu Markov, Franju Marčinka i Katarinu Levačić.

PREDSJEDNICA: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Budući da nema drugih prijedloga, a predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu, dajem
ovaj prijedlog na glasovanje.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
11 glasova ZA donijelo
RJEŠENJE
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i imenovanju predsjednika i
članova
Točka 6.
PREDSJEDNICA: U materijalima smo primili prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Novo Virje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
ANDREJA VRANIĆ: Unutar prihoda primitaka došlo je do izmjena na prihodima od
poreza koji su uvećani za 5.000,00 kuna (porez na potrošnju), zatim na tekućim pomoćima
iz proračuna koji su umanjeni za 129.770,00 kuna te sada plan ovih prihoda iznosi
3.217.113,00 kuna, a odnosi se na smanjenje za 73.860,00 kuna za projektiranje cesta
(općina nije prošla na natječaju-ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja), zatim
smanjenje od 60.910,00 kuna od HZZ-a za radnike na javnim radovima (odobreno 3
radnika na 4 mjeseca), i povećanje od 5.000,00 kuna od županije za lokalne izbore. Ukupni
prihodi i primici umanjeni za preneseni manjak iznose 5.044.696,60 kuna. Ukupni rashodi i
izdaci po prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu su umanjeni za
124.770,00 kuna te sada iznose 5.044.696,60 kuna. Rashodi poslovanja su umanjeni za
124.770,00 kuna.Rashodi za zaposlene su umanjeni za 63.100,00 kuna te plan ovih rashoda
iznosi 839.668,00 kuna a odnose se na troškove plaća za radnike na javnim radovima jer je
planirano 5 radnika na 5 mjeseci, a odobreno je 3 radnika na 4 mjeseca. Materijalni rashodi
su umanjeni za 73.300,00 kuna te sada iznose 1.010.698,00 kuna a odnose se na isplatu
putnih troškova na posao i s posla javnim radovima u iznosu od 1.810,00 kuna, uredski
materijal za lokalne izbore 200,00 kuna, 680,00 kuna za osobu na stručnom
osposobljavanje, 26.020,00 kuna za biračke odbore, stalni i prošireni birački sastav te
stručni tim na lokalnim izborima (dva kruga), objava rezultata lokalnih izbora u iznosu od
3.500,00 kuna, smanjenje za 105.510,00 kuna projektna dokumentacija za ceste (nismo
prošli na natječaju ministarstva). Subvencije su umanjenje za 5.370,00 kuna te sada iznose
189.630,00 kuna a to smanjenje se odnosi na stjecanje znanja u poljoprivredi. Naknade
građanima i kućanstvima su uvećane za 10.000,00 kuna i sada iznose 167.950,00 kuna, to
povećanje se odnosi na bušenje ispod ceste. Ostali rashodi su uvećani za 7.000,00 kuna te
plan ovih rashoda iznosi 236.400,00 kuna, a to povećanje se odnosi na 5.000,00 kuna
financiranje lokalnih izbora (kandidati za načelnika) i 2.000,00 kuna za kapelicu u Bukevju.
PREDSJEDNICA: 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 11 glasova ZA donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Novo Virje za 2017. godinu
i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Točka 7.
PREDSJEDNICA: U materijalima smo primili prijedlog Odluke o početku postupka i
imenovanju ovlaštenih osoba naručitelja za pripremu i provedbu jednostavne nabave za
projekt rekonstrukcije Kulturno-edukacijskog centra ''Miroslav Dolenec – Dravski''. Dajem
riječ predlagatelju Odluke – općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK: Kuću Miroslava Dolenca Dravskog Općina Novo Virje kupila
je 2008. godine sa namjerom da se stambena građevina rekonstruira i pretvori u Kulturno –
edukacijski centar ''Miroslav Dolenec Dravski''. Njezina cijena bila je 30.000,00 kuna.
2015. godine izrađen je glavni projekt sa troškovnikom, a 2016. je izdana građevinska
dozvola. Trošak izrade projektne dokumentacije i konzultanta za prijavu na natječaj je
25.000,00 kuna, te 10.000,00 kuna za uređenje okoliša kuće. Sveukupno je u projekt do
sada uloženo 65.000,00 kuna. U veljači 2017. godine javili smo se na natječaj Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova europske unije na natječaj prema Programu održivog razvoja
lokalne zajednice.
Prema tom natječaju odobrena su nam sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna te sam sa
Ministarstvom potpisao Ugovor o sufinanciranju. Procijenjena vrijednost nabave za taj
projekt je 475.640,00 kuna bez PDV-a. Postoji i javni poziv Koprivničko-križevačke
županije za poticanje ravnomjernog razvoja županije, prema kojem za taj projekt možemo
dobiti još 175.000,00 kuna, tako da bi trošak Općine za taj projekt iznosio oko 175.000,00
kuna. S time bi bila zatvorena financijska konstrukcija tog projekta.
PREDSJEDNICA: Dajem riječ gospođi Lidiji Levačić Mesarov, predstavnici Udruge
KONAK Novo Virje.
LIDIJA LEVAČIĆ MESAROV: Na ovom projektu Udruga KONAK radi već deset
godina, kao što ste već čuli ove godine Općina se javila na natječaj i sa Ministarstvom
regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju kojim se
Ministarstvo obvezuje sufinancirati projekt sa 250.000,00 kuna.
Miroslav Dolenec Dravski je hrvatski pripovjedač i etnograf. Objavljivao je svoja djela u
knjigama i časopisima. Isto tako bio je i leksikograf, izradio je kajkavski riječnik na 2000
stranica. 1992. godine dobio je nagradu Grigor Vitez – za najuspješnija literalna djela.
U sklopu dana Općine Novo Virje već se šest godina održavaju susreti mladih recitatora i
glumaca ''Pri Dravskom''. Što se tiče samog projekta rekonstrukcijom zgrade prostor bi bio
u funkciji edukacijskog centra sa informativnim i edukacijskim sadržajima, u jedan dio
kuće bi se smjestile pjesnikove stvari, dok bi druga prostorija bila za razna kulturna
događanja. Nadam se da će Općinsko vijeće usvojiti ovu Odluku i omogućiti realizaciju
ovoga projekta.

KREŠIMIR ŠADEK: Navodi da projekt ima višestruku vrijednost - kulturnu, promiđbenu,
te edukativnu. Nakon kratkog izlaganja o gore navedenom zahvaljuje se svima na
utrošenom vremenu, te izražava nadu da će ovaj projekat ići u realizaciju.
DRAŽEN ĐUROCI: Meni je drago što su na sjednicu vijeća došli i predstavnici Udruge
''KONAK'' Novo Virje, te napravili ovu prezentaciju o Miroslavu Dolencu Dravskom.
Vidim da je u to utrošeno mnogo truda, ali ovdje se radi o cca 500.000,00 kuna i naš stav je
da nećemo podržati ovu odluku. Smatram da se sa tim sredstvima mogu napraviti velike
stvari, prioriteti su smanjenje cijene dječjeg vrtića, čija cijena je roditeljima previsoka, treba
asfaltirati neke puteve, sufinanciranje udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih
škola.
OPĆINSKI NAČELNIK: U Ugovoru o sufinanciranju stoji da je rok za dovršetak svih
aktivnosti na projektu 31. ožujka 2018. godine i financijska sredstva su predviđena za tu
namjenu. Isto tako ako ne donesemo ovu odluku uskratili smo si i mogućnost od
Koprivničko – križevačke županije da nam dodijeli bespovratna sredstva prema Javnom
pozivu za ravnomjeran razvoj županije koji je objavljen u ožujku ove godine.
DRAŽEN ĐUROCI: Zanima me na koje se natječaje Općina javljala i potrošila novčana
sredstva, a da na natječaju nije prošla?
BRANKO MESAROV: Nije bilo takvih natječaja, na natječaj za asfaltiranje Ulice
Trepčanska se nismo stigli prijaviti, ali novi natječaj se planira za listopad 2017. godine, i tu
planiramo aplicirati.
PERO ČORBA: Zanima me sa kojim iznosom bi Koprivničko-križevačka županija
sufinancirala ovaj projekt, odnosno koliko sredstava za taj projekt možemo dobiti od
županije, da li je PDV opravdan trošak?
OPĆINSKI NAČELNIK: Od Koprivničko – križevačke županije bi mogli dobiti
175.000,00 kuna, ukupni trošak je cca 600.000,00 kuna, 250.000,00 kuna bi dobili od
Ministarstva, ostalo bi 350.000,00 kuna, te bi od tog iznosa 50% sufinancirala županija. U
to je uračunat i PDV.
ŽELJKO ŠADEK: Moj je prijedlog da se dogovorimo, idemo probati da nam već dobiveni
novci ne propadnu, molim da podržite ovu Odluku.
PREDSJEDNICA: Da li je projekt moguće realizirati u fazama?
OPĆINSKI NAČELNIK: Projekt se ne može realizirati u fazama, nabava motra biti za
cijeli projekt.
DARIO CIGANOVIĆ: Nismo protiv projekta, ali smo u materijalima za vijeće dobili
nepotpunu dokumentaciju, molim da nam se odobri uvid u glavni projekt, troškovnik
građevinsku dozvolu, Ugovor o sufinanciranju od Ministarstva. Od svega je najbitniji
troškovnik.

PREDSJEDNICA: Kako da donesemo pravilnu odluku o ovoj točki dnevnog reda kada
nismo imali sve potrebne materijale.
Nakon kratke rasprave dogovoreno je da se zainteresiranim vijećnicima odobri uvid u gore
navedene dokumente, odnosno da se dogovori termin uvida.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje sa 5 glasova ZA i 6
PROTIV nije donijelo
ODLUKU
o početku postupka i imenovanju ovlaštenih osoba naručitelja za pripremu i
provedbu jednostavne nabave za projekt rekonstrukcije Kulturno – edukacijskog
centra ''Miroslav Dolenec – Dravski''
Točka 8.
MIROSLAV LUKANEC: Prema Zakonu o zaštiti od požara predstavničko tijelo Općine u
cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara najmanje jednom godišnje preispituje
njegov sadržaj te ocjenjuje usklađenost plana sa novonastalim uvjetima. Iz tog razloga
radimo izmjene plana zaštite od požara za 2017. godinu.
Izmjene plana zaštite od požara ne donose suštinske promjene Plana već predstavljaju
ažuriranje postojećih podataka iz Plana (promjena opreme, brojevi mobitela, odgovorne
osobe).
PREDSJEDNICA: 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 11 glasova ZA donijelo
PLAN
o izmjenama Plana zaštite od požara Općine Novo Virje
Točka 9.
PREDSJEDNICA: U materijalima smo primili prijedlog Odluke o plaći općinskog
načelnika Općine Novo Virje. Predlagatelji odluke su vijećnici Liste grupe birača, Mreže
nezavisnih lista i Hrvatske demokratske zajednice.
Ovom Odlukom predlaže se smanjenje koeficijenta za obračun plaće općinskom načelniku
sa 1,94 na 1,59.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
OPĆINSKI NAČELNIK: Moje pitanje prema predsjednici Općinskog vijeća je zbog čega
mi se smanjuje koeficijent za obračun plaće, odnosna plaća?
PREDSJEDNICA: Smanjuje se zbog toga jer smatramo da nije opravdana, a sredstva koja
će se namaknuti tom uštedom trebaju se utrošiti na stvati koje su potrebnije.

OPĆINSKI NAČELNIK: Isto pitanje postavio bih i gospodinu Draženu Đuroci?
DRAŽEN ĐUROCI: Slažem se sa predsjednicom vijeća u rečenom, isto takoj probaj
zaslužiti plaću kao veterinar, na terenu.
Naši prioriteti su smanjenje cijene dječjeg vrtića, koji je preskup, u našoj županiji imamo
najskuplji vrtić, osim Križevaca koji je jedino skuplji, potrebno je asfaltirati puteve, nabava
školskog pribora i udžbenika za osnovnoškolce i još razne druge potrebne stvari.
OPĆINSKI NAČELNIK: Također isto pitam i gospodina Daria Ciganović i Vjekoslava
Mesarov?
DARIO CIGANOVIĆ: Sve je rečeno i slažem se sa time.
VJEKOSLAV MESAROV: Slažem se sa svime rečenim.
ŽELJKO ŠADEK: Moje mišljenje je da idete u krivom smjeru.
OPĆINSKI NAČELNIK: Smanjenje plaće je pitanje i za gospodina Peru Čorba. Da li si
za smanjenje moje plaće iz razloga što sma ti zaposlio kćer ili zbog toga što sam ti 2008.
godine asfaltirao prilazni put prema kući i gospodarskim objektima?
PERO ČORBA: Nisi ti zaposlio moju kćer, ona je potpisala Ugovor sa HZZ-om, odnosno
sa javnim bilježnikom.
OPĆINSKI NAČELNIK: Dao sam preporuku za taj posao.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je sa 6 glasova ZA
i 5 PROTIV donijelo
ODLUKU
o plaći općinskog načelnika Općine Novo Virje
Točka 10.
PREDSJEDNICA: U materijalima smo primili prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o
naknadama troškova članovima Općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika Općine Novo Virje. Predlagatelji odluke su vijećnici Liste grupe
birača, Mreže nezavisnih lista i Hrvatske demokratske zajednice.
Navedenom odlukom ukidaju se naknade za prisustvovanje sjednicama Općinskoga vijeća
koje su do sada iznosile 120,00 kuna neto i to za članove Općinskoga vijeća, općinskom
načelniku, zamjeniku općinskog načelnika i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela.
IVAN MESAROV: Moj je prijedlog da se kazne sa sto kuna oni koji ne dođu na sjednicu
vijeća.
DRAŽEN ĐUROCI: Tko hoće neka dođe, a tko ne neka ne dođe.

Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
11glasova ZA donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadama troškova Općinskog vijeća, općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika Općine Novo Virje
Točka 11.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za travanj i svibnaj 2017. godine.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 11 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije
Koprivnica za travanj i svibanj 2017. godine
Točka 12.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i
mira i druge prekršajne problematike na području PP Đurđevac za travanj 2017 godine.
MIROSLAV LUKANEC: Tijekom mjeseca travnja 2017. godine u Općini Novo Virje
zabilježen je jedan prekršaj nasilničkog ponašanja u obitelji.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 11
glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području PP Đurđevac za travanj 2017. godine
Točka 13.
PREDSJEDNICA: U materijalima smo primili zamolbu za donacijom od strane Darka
Bezjak iz Novog Virja.
Ima li prijedloga vezano za donaciju?
DRAŽEN ĐUROCI: Susret tamburaških sastava ''Tamburijada v Novom Virju'' je lijepo
organiziran, bilo je prisutno oko 700 ljudi. Moj prijedlog je da se za tu namjenu odobre
financijska sredstva. Nkaon kratke rasprave između članova Općinskoga vijeća isto je
donijelo odluku da se Darku Bezjak za organizaciju ''Tamburijade u Novom Virju'' odobre
financijska sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna.

Točka 14.
Nije bilo rasprave.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, Katarina Kozarić Šabarić završava sjednicu u 22,00 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNICA:
Katarina Kozarić-Šabarić

