SKRAĆENI ZAPISNIK
od 7. prosinca 2017. godine
sa 5. 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: 2137/22-17-7,
od 30. studenoga 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,
11. Željko Šadek, 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,
5. Dinko Borozan, novinar Podravskoga lista.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Novo Virje otvorila je predsjednica Općinskog
vijeća Katarina Kozarić-Šabarić u 19,30 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 11 glasova ZA usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice.
PREDSJEDNICA: Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju koncesije na području Općine Novo Virje,
2. Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Novo Virje
za 2018. godinu,
3. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Novo Virje,
4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje,
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za listopad 2017. godine,
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda
i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje
Đurđevac za listopad 2017. godine,
7. Razmatranje zamolbi:
- Osnovna škola Ferdinandovac,
- Auto – klub Đurđevac,
- Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Đurđevac,
8. Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu i
projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu,
9. Razno.
Dnevni red je usvojen sa 11 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Novo Virje.
Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju koncesije na području Općine Novo Virje određuju se komunalne djelatnosti
koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije te se utvrđuju pripremne radnje i postupak
davanja koncesije sukladno Zakonu o koncesijama.
Krajem godine izlazi nam Ugovor o koncesiji za skupljanje i odvoz komunalnog otpada sa
tvrtkom Piškornica iz Koprivničkog Ivanca. Moj je prijedlog da se maknemo iz Piškornice,
te da sklopimo Ugovor sa tvrtkom Komunalne usluge Đurđevac, koje bi nas bile spremne
preuzeti. Na taj način ugovorenu uslugu imaju i Općine Kalinovac i Podravske Sesvete.
Sukladno novoj Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom intencija je da se ide na
odvojeno sakupljanje otpada.
DARIO CIGANOVIĆ: Prvog studenoga na snagu je stupila nova Uredba o gospodarenju
komunalnim otpadom, za koju je rok prilagodbe tri mjeseca. Prema toj uredbi mora se
intenzivnije odvajati otpad kako bi se postigli ciljevi u količinama odloženog komunalnog
otpada. Cilj je do 2022. godine odvajati 50% otpada. U odnosu na Piškornicu cijena

skupljanja, odvoza i zbrinjavanja će biti manja radi bližega odvoza. Komunalne usluge
spremne su također pomoći vezano za izradu Plana gospodarenja otpadom, javnoj nabavi
posuda, izradi projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta i slično.
DRAŽEN ĐUROCI: Vezano na članak 4. i 5. gore spomenute odluke, piše da stručno
povjerenstvo ima tri člana, te da ga imenuje općinski načelnik, nadam se da ćemo imati
nekoga u povjerenstvu, jer dok su se imenovali članovi Upravnoga vijeća koje je imenovao
načelnik većina u vijeću nije dobila niti jednog predstavnika.
PERO ČORBA: U Upravno vijeće nije imenovan nijedan član većine, što nije bilo u redu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Prema Zakonu općinski načelnik imenuje Upravno vijeće
Dječjeg vrtića.
PREDSJEDNICA: Općinski načelnik ima to pravo.
MIROSLAV LUKANEC: Vezano za imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju
napominjem da se ovdje radi o imenovanju povjerenstva koje je vezano za komunalnu
djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova, a ne vezano za sklapanje Ugovora sa
Komunalnim uslugama.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa
11 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju koncesije na području Općine Novo Virje
Točka 2.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Programa potpora u poljoprivredi
na području Općine Novo Virje za 2018. godinu.
Otvaram raspravu.
MIROSLAV LUKANEC: Sukladno Programu potpora Općina Novo Virje će u 2018.
godini dodjeljivati potpore za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava,
nazimica i krmača, za edukacije, stručno osjemenjivanje i seminare poljoprivrednih
proizvođača, te za osiguranje ratarskih i povrtlarskih usjeva. Za navedene mjere u
proračunu za 2018. godinu predviđeno je 160.000,00 kuna. Trenutno se zaprimaju zahtjevi
za sufinanciranje za drugo polugodište 2017. godine, a rok za prijavu je 20. prosinca 2017.
godine. Nakon zaprimanja zahtjeva uslijediti će njihova obrada, pa dostava obavijesti o
dodjeli potpore, te na kraju isplata.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 11
glasova ZA donijelo

PROGRAM
potpora u poljoprivredi na
području Općine Novo Virje za 2018. godinu
Točka 3.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o određivanju pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Novo Virje.
Otvaram raspravu.
MIROSLAV LUKANEC: Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Novo Virje s ciljem priprema i sudjelovanja u
otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.
To su DVD Crnec, Drenovica i Medvedička, Javna vatrogasna postrojba Đurđevac i
Gradsko društvo crvenog križa Đurđevac. Iste se pozivaju, mobiliziraju i aktiviraju za
provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja
posljedica katastrofe i velikih nesreća.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 11
glasova ZA donijelo
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Novo Virje
Točka 4.
PREDSJEDNICA: U materijalina ste primili prijedlog Zaključka o davanju prethodne
suglasnosti na Izmjenu Pravilnika o unutarnjen ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
''Bregunica'' Novo Virje.
Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Radi se o tome da je kuharica u Dječjem vrtiću na bolovanju, te
je potrebno provesti natječaj za njezinu zamjenu, a da bi se to moglo učiniti potrebno je da
Općinsko vijeće dade suglasnost na Izmjenu pravilnika o unutarnjem redu. Ovim
prijedlogom smanjuju se uvjeti, na način da možemo zaposliti osobu sa manje iskustva na
tome radnom mjestu, te bez položenog majstorskog ispita.
ŽELJKO ŠADEK: Radi se o šest tjedana bolovanja za što bi se trebao provesti natječaj.
DRAŽEN ĐUROCI: Prilikom zapošljavanja kuhara na neodređeno vrijeme kada je vrtić
počeo raditi bio je uvjet majstorski ispit, a sada to nije potrebno, što smatram da je u redu,
odnosno da je tako trebalo biti i prilikom prvog natječaja.
PERO ČORBA: U prošlom sazivu bio sam član Upravnoga vijeća Dječjega vrtića, tada je
bio prijedlog da se u natječaj stavi uvjet za kuhara majstorski ispit i tri godine radnog
iskustva,bila je predložena jedna osoba, ali na kraju je ta osoba odustala. Smatram da je to
bilo prestandardizirano.

OPĆINSKI NAČELNIK: Nisam siguran da bi netko drugi bio izabran jer su bile sve
pomoćne kuharice. Sada je prijedlog da kuhar bude osoba bez majstorskoga ispita, radi se o
zamjeni za kuharicu, a teško bi pronašli u Novom Virju kuhara ili kuharicu koja bi
zadovoljavala takve kriterije.
ŽELJKO ŠADEK: 2013. godine se otvarao dječji vrtić, bio je sam početak rada vrtića,
onda se tražio majstorski ispit, na to je dobivena suglasnost Općinskoga vijeća, ravnateljica
se sada raspitala te se sada za to radno mjesto kao uvjet za zaposlenje ne predlaže
majstorski ispit, pa mislim da oko toga ne traba voditi polemiku.
DRAŽEN ĐUROCI: Sjećam se da je onda bilo rečeno da uvjet za radno mjesto kuhara,
odnosno kuharice obavezno mora bito majstorski ispit. Majstorski ispit se nije trebao tražiti
kao uvjet za natječaj, a radi tog uvjeta su neki kandidati bili u startu eliminirani. Molim
pisano obrazloženje.
OPĆINSKI NAČELNIK: Ovdje se radi o odgovornosti, da se nešto dogodi osoba sa
boljim stručnim specifikacijama može za više toga i odgovarati.
PERO ČORBA: Smatram da smo u natječaju 2013. godine pretjerali sa uvjetima.
Prestandardizirani smo, tako nam je servirano.
IVAN MESAROV: Smatram da je bespredmetno sada raspravljati što je bilo pred 5 ili
deset godina.
PREDSJEDNICA: Upravno vijeće je dalo Prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu na suglasnost ovome vijeću, pa ćemo o tome trebati donijeti i odluku. Nakon toga
će upravno vijeće donijeti tu izmjenu Pravilnika.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 10
glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića ‘’Bregunica’’ Novo Virje
Točka 5.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za listopad 2017. 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 11 glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije
Koprivnica za listopad 2017. godine
Točka 6.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i
mira i druge prekršajne problematike na području PP Đurđevac za listopad 2017 godine.
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 listopad 2017. godine
Točka 7.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili zamolbe Osnovne škole Ferdinandovac,
Autokluba Đurđevac, te Udruge Hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Đurđevac.
OPĆINSKI NAČELNIK: Predlažem da se Osnovnoj školi Ferdinandovac odobre
sredstva u iznosu i za namjene kako je to već predloženo u Proračunu za 2018. godinu, za
Autoklub da se odobri 780,00 kuna, dok za Udrugu hrvatskih vojnih invalida predlažem da
se jave na natječaj za sredstva koji će se raspisati u siječnju 2018. godine.
Nakon kratke rasprave između članova Općinskoga vijeća prihvaćen je prijedlog
općinskog načelnika te je zaključeno da se Osnovnoj školi Ferdinandovac odobre sredstva
u iznosu i za namjene kako je to već predloženo u Proračunu za 2018. godinu, za Autoklub
da se odobri 780,00 kuna, dok se za Udrugu hrvatskih vojnih invalida napiše dopis i da ih
se uputi da se jave na javni natječaj za dobivanje sredstava koji će biti raspisan u siječnju
2018. godine.
Točka 8.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Proračuna Općine Novo Virje za
2018. godinu. Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Sukladno Zakonu o proračunu primili ste prijedlog proračuna
Općine Novo Virje sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu, sa detaljnim obrazloženjem.
Država nam je obećala nešto veće prihode, te smo u skladu sa time izradili i prijedlog
proračuna za 2018. godinu. Isto tako povećale su nam se i obaveze.
Do 31. 12. 2018. godine potrebno je sanirati odlagalište komunalnoga otpada, nametnute
su nam obveze kontrole mikročipiranja pasa, izrada Plana gospodarenja otpadom, Procjene
i plana zaštite od požara, Programi civilne zaštite, ima dosta stvari koje smo već trebali
napraviti, a nismo radi malih sredstava u proračunu. Ukoliko imate kakvih pitanja
slobodno možete pitati.

PREDSJEDNICA: Zanima me stavka kupnja kuće Vitelić Ivana, za što se planira
izdvojiti 20.000,00 kuna, o čemu se tu radi, i zašto to nije već riješeno?
OPĆINSKI NAEČLNIK: Vezano za kupnju kuće Vitelić Ivan, koja bi služila za
proširenje groblja u Novom Virju, dogovorili smo da vlasnici te kuće istu sruše te očiste
parcelu, a nakon toga bi općina tu parcelu kupila. Ukoliko bi kupili parcelu u ovakvom
stanju imali bi još trošak za uređenje parcele, što nam ne odgovara. Dok se parcela uredi
općina će kupiti kuću. Sa tim novcima od prodaje obitelj planira napraviti spomenik
pokojniku na groblju.
PREDSJEDNICA: U proračunu je planiran rashod za sanaciju odlagališta komunalnog
otpada u iznosu od 500.000,00 kuna. Molim obrazloženje te stavke.
OPĆINSKI NAČELNIK: Na tu stavku stavili smo sav ostatak novaca, cijena sanacije
odlagališta komunalnog otpada ovisiti će o načinu sanacije odlagališta, što će biti
dogovoreno sa Ministarstvom i Fondom. Planiramo 300.000,00 kuna od Fonda na
prihodovnoj strani, te još 200.000,00 kuna od strane Proračuna općine, što je ukupno
500.000,00 kuna.
PREDSJEDNICA: Za razvoj sporta i rekreacije u proračunu je predviđeno 95.000,00
kuna. Zanima me kako se to planira raspodijeliti udrugama?
OPĆINSKI NAČELNIK: U planu je povećanje donacije NK Graničaru sa 30.000,00 na
50.000,00 kuna, radi više lige, povećanja troškova putovanja, delegata, ŠRK Dravi sa
17.00,00 kuna na 25.000,00 kuna (legalizacija objekta), dok bi ŠŠK KONAKI dobili
donaciju od 20.000,00 kuna za svoj redovan rad.
DRAŽEN ĐUROCI: Imam informacije da bi se to moglo i besplatno napraviti, trebalo bi
se raspitati. Sporna su sredstva predviđena za nogometni klub, mislimo da bi to trebalo
smanjiti.
PERO ČORBA: Po pitanju opremanja dječjih igrališta u Crncu i Medvedički već sam
napomenuo nekoliko puta no međutim po tom pitanju ne događa se ništa, za to se nema
sredstava, a sada je u planu da se za nogomet povećavaju sredstva za 20.000,00 kuna.
OPĆINSKI NAČELNIK: U ovoj godini nemamo sredstava niti za ono što po zakonu
općina treba učiniti.
DARIO CIGANOVIĆ: Povećanje za NK Graničar trebalo bi biti za 20.000,00 kuna iz
razloga više lige te povećanja troškova, delegati, putovanja.
PREDSJEDNICA: Za sufinanciranje dijela troškova nabave udžbenika
osonovnoškolce predviđeno je 40.000,00 kuna, što je previše, to treba smanjiti.

za

DRAŽEN ĐUROCI: Isto tako smatramo da uslugu Bibliobusa treba ukinuti, tu štedimo
7.000,00 kuna, 10.000,00 kuna na smanjenju donacije NK Graničaru, mišljenja smo da
prozore na prostoriji vjećnice nije potrebno mijenjati, da to nije prioritet, to još može

pričekati, tu je također ušteda 25.000,00 kuna. Smatramo da nije potrebna niti stavka
pomoć umirovljenicima, tu se štedi 10.000,00 kuna.
PREDSJEDNICA: Vezano za Geronto program i Program ZAŽELI mišljenja smo da se u
proračun stavi samo polovina iznosa za sufinanciranje Gerontoprograma, jer će vjerojatno
nakon pola godine zaživiti i Program ZAŽELI za koji nema troška iz Proračuna općine.
Iz tih i takvih ušteda može se smanjiti cijena boravka djece u Dječjem vrtiću Bregunica za
50,00 kuna na način kako je to propisano već donesenom Odlukom o cijeni boravka djece
u Dječjem vrtiću, te se može financirati nabava dječjih igrališta u Crncu i Medvedički.
PERO ČORBA: Igrališta ne trebaju biti skupa. Isto tako trebalo bi tražiti donacije,
(recimo za tubinge za igralište).
PREDSJEDNICA: Od strane škole u Medvedički pokrenuta je inicijativa za nabavu
dječjeg igrališta.
ŽELJKO ŠADEK: Moj je prijedlog da se proba sve rečeno dogovoriti sa općinskim
načelnikom.
Točka 9.
PERO ČORBA: Vezano za lječenje Vranić Marka, koji je stradao u prometu, završio je
lječenje, sada je krenuo u privatnu kliniku u Zagrebu na robotsku terapiju, a ima probleme
sa ravnotežom i kretanjem.
Pokrenuo sam humanitarnu akciju za pomoć, no roditelji su na kraju od toga odustali.
Vezano za nastavak njegovog lječenja obitelj treba plaćati putovanja, pa bi dobro došlo
ukoliko bi općina mogla u tome financijski sudjelovati sa nekim iznosom.
OPĆINSKI NAČELNIK: Slažem se da se za tu namjenu odobri iznos nekih sredstava,
treba vidjeti da li u proračunu imamo sredstva u ovoj godini ili ćemo to isfinancirati u
2018. godini.
DRAŽEN ĐUROCI: Molim da me se pismeno obavijesti o tome koliko je Općina Novo
Virje potrošila financijskih sredstava na razne natječaje, a koliko smo od toga smo sredstva
uspjeli povući, te vezano za Pravo služnosti puta od T-coma, informacije o tome tko je
angažiran, po kojoj cijeni, koliko sredstva smo dobili, u kojoj je fazi cijela stvar.

ŽELJKO ŠADEK: Vezano za problem divljih svinja, što je sa peticijom, ograđivanjem
šume od strane šumarije.
Nakon kratke rasprave donesen je zaključak da se Hrvatskim šumama pošalje zahtjev za
pokretanjem ograđivanja, a u cilju smanjenja broja divljih svinja na području naše općine.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, Katarina Kozarić- Šabarić završava sjednicu u 21,50 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNICA:
Katarina Kozarić-Šabarić

