SKRAĆENI ZAPISNIK
od 16. listopada 2017. godine
sa 4. 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: 2137/22-17-6,
od 10. listopada 2017. 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. Dario Ciganović, član Općinskog vijeća,
5. Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća,
6. Marina Bušić, članica Općinskog vijeća,
7. Nenad Lukić, član Općinskog vijeća,
8. Ivan Mesarov, član Općinskog vijeća,
9. Željkica Kapitanić, članica Općinskog vijeća,
10. Franjo Marčinko, 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 i zapisničar,
4. Željka Bosorić Baruškin, referent za računovodstvene poslove.
ODSUTNI:
1. Željko Šadek, član Općinskoga vijeća, opravdano.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Novo Virje otvorila je predsjednica Općinskog
vijeća Katarina Kozarić-Šabarić u 20,00 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 od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog reda.

Predsjednica vijeća predložila je dopunu dnevnog reda.
1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i
radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Novo Virje
Općinsko vijeće Općine Novo Virje je sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN usvojilo dopunu
dnevnog reda.
PREDSJEDNICA: Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih
udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s prebivalištem na
području Općine Novo Virje,
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Novo Virje
za 2017. godinu,
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne
djelatnosti čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama u zimskom periodu
2017./2018. godina na području Općine Novo Virje,
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova
deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području
Općine Novo Virje na vrijeme od četiri godine,
5. Zahtjev članova Općinskoga vijeća prema Općinskom načelniku da predloži
Izmjene i dopune proračuna Općine Novo Virje za 2017. godinu,
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2017.
godine,
7. Razmatranje zamolbe Pčelarske Udruge ''Bagrem'' Đurđevac – Đurđevečki
medveni den,
8. Razno.
Dnevni red je usvojen sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o
sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s
prebivalištem na području Općine Novo Virje. Predlagatelji Odluke su vijećnici Liste grupe
birača, Mreže nezavisnih lista i Hrvatske demokratske zajednice.
Promjena u ovoj Odluci u odnosu na osnovnu je da će se isplata vršiti zaključno do 31.
prosinca 2017. godine.
Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Temeljna Odluka donesena je 16. kolovoza 2017. godine.
Upozorio sam predsjednicu Općinskoga vijeća da se takva Odluka ne donosi, te da je ona
mrtvo slovo na papiru.

PREDSJEDNICA: Nisam ja donijela Odluku, već Općinsko vijeće. Odluka je zakonski
valjana, te bi bilo u redu da se ona stavi u rebalans proračuna, a ukoliko nema sredstava
onda se neće sprovesti.
DRAŽEN ĐUROCI: Smatram da ima mogućnosti da se to proba naći na nekim stavkama.
IVAN MESAROV: Smatram da se ova odluka ne smije forsirati, predlažem da se sa istom
pričeka, te neka to ide u proračun za iduću godinu. Treba se spustiti na zemlju budući da
sada nema sredstava za tu namjenu.
PREDSJEDNICA: Zahtjev za sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica mogli su
podnijeti svi, obavijest je bila i na Podravskom radiu. Ukoliko se izmjena ove Odluke
donese isplata bi se vršila zaključno sa 31. prosinca 2017. godine.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje sa 6 glasova ZA i 4
SUZDRŽAN donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica
učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Novo Virje
Točka 2.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Novo Virje za 2017. godinu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Proračun za 2017. godinu je realno planiran i realno ostvaren.
U prilogu imate i obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.
PREDSJEDNICA: Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je sa 6 glasova ZA i 4
SUZDRŽAN donijelo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Novo Virje za 2017. godinu
Točka 3.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude za obavljenje komunalne djelatnosti čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama u
zimskom periodu 2017./2018. godine na području Općine Novo Virje.
OPĆINSKI NAČELNIK: Odabranim ponuditeljima poslani su pozivi za dostavu ponuda
za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama u zimskom
periodu 2017/2018 godina. U roku za dostavu ponuda zaprimljena je jedna ponuda i to
ponuda tvrtke Živko d.o.o., Crnec 18, Novo Virje, sa svom potrebnom dokumentacijom.

Cijena ponude se nije mijenjala u odnosu na prošlu godinu, te iznosi 180,00 kuna plus PDV
po satu usluge čišćenja snijega i za posipavanje soli.
PREDSJEDNICA: Otvaram raspravu.
PREDSJEDNICA: Zanima me tko je imenovao članove stručnog povjerenstva za ove
nabave?
MIROSLAV LUKANEC: Imenovao je općinski načelnik.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je jednoglasno sa 10
glasova ZA donijelo
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega
na nerazvrstanim cestama u zimskom periodu 2017./2018. godina na području Općine
Novo Virje.
Točka 4.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na
području Općine Novo Virje na vrijeme od četiri godine.
OPĆINSKI NAČELNIK: Odabranim ponuditeljima poslani su pozivi za dostavu ponuda
za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na
području Općine Novo Virje na vrijeme od četiri godine.
U roku za dostavu ponuda zaprimljene su dvije ponude i to tvrtke Sanitacija d.o.o.
Hrvatskih branitelja 1, Koprivnica i tvrtke Asanator d.o.o., Kralja Tomislava 109,
Višnjevac. Ponuda tvrtke Sanitacija d.o.o. Koprivnica zadovoljava sve elemente dokaza
sposobnosti te je najpovoljnija za ponuditelja, Općinu Novo Virje. Cijena ponude se nije
mijenjala u odnosu na prošli javni poziv, te iznosi 27,00 kuna plus PDV za jedno
domaćinstvo u proljetnom i jesenskom tretmanu.
PREDSJEDNICA: Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina,
stambenih i poslovnih prostora na području Općine Novo Virje na vrijeme od četiri
godine

Točka 5.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili zahtjev Općinskoga vijeća Općine Novo
Virje za izmjenama i dopunama Proračuna Općine Novo Virje za 2017. godinu koji je
upućen prema općinskom načelniku Općine Novo Virje, Branku Mesarovu.
Tražimo da općinski načelnik predloži izmjene i dopune proračuna Općine Novo Virje za
2017. godinu na način da se u njemu predvide i sredstva za provedbu Odluke o
sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s
prebivalištem na području Općine Novo Virje.
Isto tako tražimo da se općinski načelnik o ovome zahtjevu pismeno očituje.
OPĆINSKI NAČELNIK: Vezano za ovaj zahtjev za izmjenama i dopunama proračuna za
2017. godinu, o njemu ću se očitovati pismenim putem kao što je to i traženo.
Točka 6.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2017. godine.
OPĆINSKI NAČELNIK: Predlažem da se prihvati ova točka dnevnog reda.
PREDSJEDNICA: Otvaram raspravu.
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 lipnja, srpnaj, kolovoz i rujan 2017. godine
Točka 7.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili zamolbu Pčelarske udruge ''Bagrem''
Đurđevac, a vezano za donaciju sredstava.
OPĆINSKI NAČELNIK: Predlažem da im se ne odobri donacija, budući nemamo
predviđenih sredstava u proračunu za tu namjenu.
PREDSJEDNICA: Ta udruga nema ni članove sa područja Općine Novo Virje, a nemamo
niti sredstava.
Nakon kratke rasprave između članova Općinskoga vijeća jednoglasno je donešena Odluka
da se Pčelarskoj udruzi ''Bagrem'' Đurđevac ne odobre financijska sredstva sukladno
njihovoj zamolbi od 20. rujna 2017. godine.

Točka 8.
ŽELJKA BOSORIĆ BARUŠKIN: Molim sve nove članove Općinskoga vijeća da donesu
čim prije brojeve žiro računa radi isplate naknade za prisustvovanje sa sjednica Općinskoga
vijeća, te da se utvrdi da li se nalaze u drugom stupu mirovinskog osiguranja, a radi
obračuna.
PREDSJEDNICA: Vezano za spomenuto odričem se naknada za prisustvovanje
sjednicama Općinskoga vijeća (tri naknade).
MIROSLAV LUKANEC: Pripremili smo izjave o odricanju od gore spomenute naknade,
ukoliko ima još netko tko se planira odreći od zadnje tri vijećnićke naknade može potpisati
izjavu.
Izjave o odricanju potpisali su još i Dražen Đuroci, Marina Bušić, Vjekoslav Mesarov i
Dario Ciganović.
DRAŽEN ĐUROCI: Zanima me kakav je odnos Općine Novo Virje sa HT – om, a vezano
za naknadu za pravo puta?
OPĆINSKI NAČELNIK: Napravljen je Elaborat vodova, dobili smo rješenje HAKOM –a
da HT Općini Novo Virje treba platiti 90.000,00 kuna godišnje, od čega 30% sredstava ide
odvjetniku, a sukladno sklopljenom ugovoru.
Odvjetnički ured je napravio posao, od strane HAKOM-a izdano je Rješenje da se to Općini
i uplati, što je i učinjeno ove godine. Trebalo je biti plaćeno još 180.000,00 kuna. Sada je
situacija da HT tuži HAKOM, za koji tvrdi da nije izdao dobro rješenje. Dok je tužba
podignuta Općini Novo Virje to neće biti isplaćeno, a ta sredstva u iznosu od 180.00,00
kuna planirali smo kao realni prihod. To će biti sada naš financijski problem.
DRAŽEN ĐUROCI: Zanima me zašto to nije bilo na sjednici Općinskoga vijeća?
OPĆINSKI NAČELNIK: Imali smo Rješenje HAKOM –a da će to biti plaćeno.
DRAŽEN ĐUROCI: Bitno je da li je to trebalo biti na vijeću ili ne.
PREDSEDNICA: Isto tako smatram da nije bilo u redu što je općinski načelnik u Upravno
vijeće vrtića imenovao sve svoje predstavnike.
DRAŽEN ĐUROCI: Bilo bi u redu da je i nama omogućeno imenovati jednoga
predstavnika u spomenuto Upravno vijeće.

PREDSJEDNICA: Isto tako molim da mi se ubuduće odobri slanje obavijesti na Podravski
radio, a vezano za rad Općinskoga vijeća, te da me se ne stopira u radu.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, Katarina Kozarić- Šabarić završava sjednicu u 21,15 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNICA:
Katarina Kozarić-Šabarić

