SKRAĆENI ZAPISNIK
od 8. veljače 2018. godine
sa 7. 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: 2137/22-18-1,
od 2. veljače 2018. 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. 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. Miroslav Lukanec, pročelnik i zapisničar,
3. Željka Bosorić Baruškin, referent za računovodstvene poslove,
4. Željka Hrženjak, ravnateljica dječjeg vrtića ‘’Bregunica’’,
5. Slavica Pavlović, učiteljica razredne nastave u školi u Drenovici,
6. Dijana Sabolović - Krajina – ravnateljica Knjižnice i čitaonice ‘’Fran Galović’’,
7. Ljiljana Vugrinec- knjižničarska savjetnica,
8. Ana Škvarić, knjižničar,
9. Siniša Lukač, vozač – manipulant,
10. Dinko Borozan – novinar Podravskog lista,
11. Kovačević Miroslav – mještanin Novoga Virja,
12. Maja Kovačević – mještanka Novoga Virja,
13. Cik Nikolina – mještanka Novoga Virja,
14. Cik Hrvoje – mještanin Novoga Virja,
15. Cik Kristina - mještanka Novoga Virja,
16. Mađerek Vera – mještanka Novoga Virja,
17. Fucak Danijela – mještanka Novoga Virja.

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.
PERO ČORBA: Imam primjedbu na skraćeni zapisnik, u točki 33. stoji da je Dražen
Đuroci izjavio ‘’što je sa odgovorima na moja pitanja koja sam rekao da mi se dostave’’,
odnosno primjedba je u tome što je rečeno i da se ti odgovori dostave pismeno, pa molim da
se to ispravi.
IVAN MESAROV: Zanima me zašto nismo materijale dobili na vrijeme, odnosno zašto
oni kasne?
PREDSJEDNICA: Kasnije sam došla potpisati saziv za vijeće, a i kasnije su neki
materijali napravljeni pa se isti nisu stigli raznositi u petak, već u ponedjeljak.
Nakon toga Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 11 glasova ZA usvojilo
zapisnik sa prethodne sjednice.
PREDSJEDNICA: Želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog reda.
Željko Šadek predložio je da točke dnevnog reda
7. Razmatranje zamolbe Knjižnice i čitaonice Fran Galović o daljnjem korištenju
Usluge pokretne knjižnice – bibliobusa u Općini Novo Virje i donošenje Zaključka i
8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini participacije roditelja djece
korisnika Dječjeg vrtića ‘’Bregunica’’ Novo Virje postanu točke 1. i 2, radi toga da pristigli
gosti iz Knjižnice i čitaonice Fran Galović i roditelji vrtićaraca ne čekaju.
Dosadašnje točke 1. do 6. postale bi točke 3. do 8.
Predložena promjena prihvaćena je sa 9 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN.
Predsjednica vijeća predložila je dopunu dnevnog reda.
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih
bilježnica učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Novo Virje
Dosadašnja točka dnevnog reda 9. postaje točka 10.
Predložena nadopuna dnevnog reda prihvaćena je sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽAN.
PREDSJEDNICA: Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje Zamolbe Knjižnice i čitaonice ''Fran Galović'' o daljnjem
korištenju Usluge pokretne knjižnice – bibliobusa u Općini Novo Virje i
donošenje Zaključka,

2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini participacije roditelja djece
korisnika Dječjeg vrtića ''Bregunica'' Novo Virje,
3. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Novo Virje,
4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu općinskog
načelnika Općine Novo Virje za 2017. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2017. godine,
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske
zalihe Proračuna Općine Novo Virje za 2017. godinu za razdoblje od 1. srpnja
do 31. prosinca 2017. godine,
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti na području
Granične policije Koprivnica za prosinac 2017. godine,
8. Rasprava o razlogu neizvršavanja Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju
nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s
prebivalištem na području Općine Novo Virje,
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih
udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s prebivalištem na
području Općine Novo Virje,
10. Razno.
Dnevni red je usvojen sa 11 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
PREDSJEDNICA: Vezano za prvu točku dnevnog reda dajem riječ ravnateljici Knjižnice i
čitaonice Fran Galović, gospođi Dijani Sabolović – Krajina.
DIJANA SABOLOVIĆ – KRAJINA: Budući da smo obavješteni o prekidu suradnje, a
vezano za korištenje usluge Bibliobusa Knjižnice i čitaonice ''Fran Galović'', poslali smo
vam zamolbu za ponovno preispitivanje takve odluke budući da smatramo da je to važno
pitanje i za Općinu Novo Virje, a i za Knjižnicu i čitaonicu Fran Galović. Sukladno članu 9.
Zakona o knjižnicama sve općine i gradovi u Republici Hrvatskoj su za stanovništvo na
svome području dužne osnovati narodnu knjižnicu kao javnu ustanovu ili u određenim
uvjetima propisanim Standardima za narodne knjižnice obavljanje djelatnosti narodne
knjižnice za svoje stanovništvo posebnim ugovorom povjeriti drugoj narodnoj knjižnici –
naprimjer korištenjem usluga pokretne knjižnice.
Iznos koji Općina Novo Virje plaća za korištenje usluge Bibliobusa je simboličan i iznosi
7.000,00 kuna. U nastavku smo Vam pripremili kratku prezentaciju.
LJILJANA VUGRINEC: Korištenje usluge Bibliobusa u Općini Novo Virje započelo je
2014. godine. Tada je Općina Novo Virje ispunila zahtjeve Zakona o knjižnicama i to
uvođenjem stajališta pokretne knjižnice – bibliobusa. Ostale Općine taj problem su riješile
na isto takav način. U našoj županiji 20 općina koristi usluge bibliobusa, dok dvije općine
imaju svoje knjižnice. Ciljane skupine su dječji vrtići, škole, nezaposleni, osobe koje nisu u
mogućnosti koristiti se knjižnicama zbog razno raznih razloga. Veći dio troškova

Bibliobusa pokriva Koprivničko-križevačka županija, oko 60%, dok općine i gradovi
pokrivaju oko 20% stvarne cijene koštanja te usluge. U Općini Novo Virje ta je cijena
7.000,00 kuna. Od tog iznosa veći dio ide za gorivo, oko 4.400,00 kuna, dok u svemu
ostalom Općina Novo Virje sudjeluje sa 2.600,00 kuna godišnje.
Ukidanjem te usluge Općina Novo Virje ostala je jedina općina u Koprivničko-križevačkoj
županiji bez knjižnične usluge za svoje stanovništvo, a što bi značilo da ne podupire čitanje,
učenje i odnosno ostvarivanje kulturnog životnog standarda stanovnika svih dobi u svojoj
općini.
ANA ŠKVARIĆ: Radim na terenu, sa svim korisnicima usluge Bibliobusa na području
Vaše općine. U Novo Virje stigli smo 2014. godine, redovito obilazimo četiri stajališta u
Općini Novo Virje, 2 puta mjesečno, ima 140 korisnika, u Bibliobus je učlanjeno 11,5%
stanovništva Općine, od čega najviše djece, 86%, ali ima i odraslih korisnika.
Što se tiče fonda knjiga, imamo 23.800 jedinica građe, lektire, slikovnice, stručna građa,
crtani filmovi i drugo. Djeca vole koristiti usluge Bibliobusa i sretna su kad je Bibliobus u
Novom Virju, posebice vrtička djeca, pa se stoga nadam da ćete uvidjeti potrebu, dobrobit i
koristi koju mještani imaju kroz mogućnost korištenja knjižničkog fonda i usluga pokretne
knjižnice.
OPĆINSKI NAČELNIK:Molim Vas da podržite Bibliobus budući je to velika korist za
Novo Virje. Do ukidanja Bibliobusa je došlo amandmanom vijećnika grupe birača, Mreže i
HDZ-a, te je to razlog zbog čega se sada nalazimo u ovoj situaciji.
Vrijednost projekta je prepoznalo Ministarstvo kulture, Koprivničko-križevačka županija i
Grad Koprivnica, a koji i financiraju najveći dio tog projekta. Ovakvom odlukom ne želimo
uzeti 28.000,00 kuna.
Ukidanje Bibliobusa je protuzakonita odluka, o tome ću izvijestiti i Ministarstvo kulture, a
u novom Zakonu o knjižnicama koji je u pripremi nalaze se i kaznene odredbe protiv onih
općina koje neće osiguravati tu usluge za svoje mještane.
Isto tako postoji i peticija protiv ukidanja bibliobusa, a koju je potpisalo 28 ljudi.
Predlažem povlaćenje amandmana i smatram da je ustrajanje na toj odluci voda na mlin
drugima, jer ukoliko tu uslugu ne uzmemo mi uzeti će je netko drugi.
PERO ČORBA: Bili smo protiv toga, mene zanima što je sa dječjim igralištima u Crncu i
Medvedički, nisu opremljena, nama nikakvih igrala, uvijek je bilo da nema novca. Isto tako
nije napravljen tanki sloj, te voda leži na igralištu. Bibliobus koristi 120 djece, možda svega
ima 10 odraslih osoba koje koriste tu uslugu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Osnivač osnovnih škola su županije, a smatram da se u školama
uči, a ne da se igra.
PREDSJEDNICA: Općina je dužna napraviti igrališta.
ŽELJKO ŠADEK: Smatram da je došlo vrijeme da se sredimo. Imamo moralnu obvezu da
napravimo ta igrališta, a i to je veselje djeci.
PREDSJEDNICA: Ja sam za smirenje tenzija.

DRAŽEN ĐUROCI: Tema ove točke dnevnog reda je rasprava o Bibliobusu, prezentacija
je bila kvalitetna i zanimljiva i mi smo to primili na znanje te ćemo to razmotriti.
DIJANA SABOLOVIĆ – KRAJINA: Zanima me do kada će se znati odgovor? Ukoliko
se ne odlučite za vraćanje usluge postoje druge općine koje su zainteresirane.
DRAŽEN ĐUROCI: Drugi tjedan ćemo to razmotriti.
PERO ČORBA: Vezano za školu u Crncu smatram da je greška načelnika koji se nije
dovoljno trudio za tu školu, nije išao županu, nije bio zainteresiran.
OPĆINSKI NAEČLNIK: Zanima me koliko ćete tu vi doprinjeti.
MAJA KOVAČEVIĆ: Nije u redu što je usluga Bibliobusa ukinuta.
DANIJELA FUCAK: Djeci je sada teško i sigurno neće ići dizati knjige u Đurđevac ili
Ferdinandovac.
NENAD LUKIĆ: Predlažem da ne odgađamo donošenje odluke o Bibliobusu već da ju
donesemo sada.
OPĆINSKI NAČELNIK: Neznam koji je razlog da se to ne donese sada.
ŽELJKO ŠADEK: Što Vam znači tjedan dana, da li imate neki Kodeks koji trebate
poštivati?
PREDSJEDNICA: Moramo znati gdje će se ta sredstva namaknuti, treba rebalans.
DARIO CIGANOVIĆ: Proračun je donesen jednoglasno, mogli ste biti suzdržani.
Ukoliko usluga Bibliobusa i ne bude vraćena Medvedička je pokrivena knjižnicom u
Molvama, a Drenovica i Crnec knjižnicom u Ferdinandovcu, dok će se za vrtić kupiti
potrebni fond.
PREDSJEDNICA: U daljnjoj raspravi utvrđeno je da će se Odluka o bibliobusu donijeti u
roku od deset dana na sjednici Općinskoga vijeća, te će se o tome obavjestiti i knjižnica i
čitaonica Fran Galović.
Točka 2.
OPĆINSKI NAČELNIK: 16. kolovoza 2017. godine donesena je Odluka o visini
participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića ''Bregiunica'' Novo Virje, a time i novi
način obračunavanja cijene vrtića. Na tu odluku roditelji djece u vrtiću su negodovali. U
2017. godini za provedbu te odluke sredstva nisu bila predviđena pa se ona nije niti
provodila. Ove godine sredstva su predviđena pa su se stekli i uvjeti da se ista primjenjuje.
Kao i kod Bibliobusa i ovdje je bila peticija kojom se veći dio roditelja, njih 18 izjasnio
protiv novog načina obračuna cijene vrtića. Ovim prijedlogom koji ste primili u

materijalima predlažem isto smanjenje za sve, odnosno da cijena za prvo dijete bude 550,00
kuna, a za drugo da bude 250,00 kuna.
DRAŽEN ĐUROCI: Neozbiljno je da općinski načelnik ide na roditeljski sastanak u dječji
vrtić, trebalo je i našeg predstavnika pozvati na sastanak. Prema odluci koju je donijelo
Općinsko vijeće u kolovozu 2017. godine za svaku godinu redovitog polaska djeteta u vrtić
cijena vrtića se smanjuje za 50,00 kuna, i za prvo i drugo dijete. Prema toj Odluci veće je
umanjenje za roditelje i to se roditeljima bolje isplati. U odluci koju predlaže načelnik
ukupno umanjenje po djetetu koje boravi cijelo vrijeme u vrtiću je 2.750,00 kuna, a prema
ovoj odluci ukupno umanjenje iznosi 5.500,00 kuna. Cilj Odluke je bio da roditeljima bude
lakše.
ŽELJKO ŠADEK: Nije stvar samo u novcu, bitno je da svi roditelji plaćaju istu cijenu, da
nema podjela. Oni koji dolaze u vrtić plaćaju najveću cijenu.
PREDSJEDNICA: Smisao Odluke je da se nagrade oni koji idu stalno u vrtić.
MAJA KOVAČEVIĆ: Nije dobro raditi jaz između roditelja, gledati će se koliko tko
plaća, neka budu svi ravnopravni i onda neće biti problema.
DANIJELA LUKIĆ:Slažem se da cijena bude svima ista, neznam zaštio raditi razlike
među roditeljima. Budimo svi jednaki, kakva će biti naša djeca ako se odrasli tako
ponašaju.
PERO ČORBA: Namjera je da se potiču roditelji da djeca idu u vrtić od prve godine do
kraja.
OPĆINSKI NAČELNIK: 2013. godine smo imali problem da nismo imali dovoljno djece
u vrtiću, a sada ovom odlukom dogoditi će se da nakon otplate kredita ne bude djece.
Peticiju je potpisalo 18 roditelja.
PREDSJEDNICA: Ona nije obavezna za Općinsko vijeća.
ŽELJKO ŠADEK: Općinsko vijeće može upravljati sa općinskim novcem, ne možete
upravljati sa voljom roditelja. Solidarno su se složili da plaćaju jednaku cijenu, nemojte
određivati njihove financije.
PREDSJEDNICA: To je bio izborni program, ne možemo to mijenjati.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje sa 5 glasova ZA i 6
PROTIV nije donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o visini participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića
''Bregunica'' Novo Virje

Točka 3.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine
Novo Virje. Otvaram raspravu.
MIROSLAV LUKANEC: Neke od bitnijih izmjena su sljedeće.
Raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika može predložiti 20% ukupnog
broja birača u Općini, te 2/3 članova Općinskoga vijeća, što je sada novina. Ako je
raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskoga vijeća odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika donosi dvotrećinskom većinom
glasova svih članova Općinskoga vijeća. Isto tako referendum se ne smije raspisati prije
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora niti ranije održanog referenduma za opoziv.
Novina je i da članovi Općinskoga vijeća imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s
posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Ukida se obveza općinskog načelnika za dostavu predstavničkom tijelu odluke o
imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice u tijelima pravnih osoba (dječji vrtić) kao
nepotrebna, s obzirom da se odluka svakako objavljuje u službenom glasilu jedinice.
Istodobno je utvrđena obveza općinskog načelnika za objavu te odluke u prvom broju
službenog glasila koji slijedi nakon donošenja predmetne odluke.
Sledeća izmjena odnosi se na osobe koje svoju dužnost obavljaju volonterski. Takve osobe
ne mogu promjeniti način obavljanja dužnosti (u profesionalno) u godini održavanja
redovnih lokalnih izbora.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora od sada mogu dati i članovi Općinskoga
vijeća, a Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnih odbora u određenim slučajevima.
Isto tako izmjenama Statuta uređuju se i pitanja vezana uz proračun, te se utvrđuje obveza
općinskoga načelnika za utvrđivanje prijedloga i podnošenje istoga predstavničkom tijelu
na donošenje.
Razrađene su i situacije u kojima dolazi do raspuštanja predstavničkog tijela, razrješenja
općinskoga načelnika te istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješanja
općinskoga načelnika.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 11
glasova ZA donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Novo Virje
Izmjene i dopune se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Točka 4.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
OPĆINSKI NAČELNIK: Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada utvrđuju se kriteriji i
način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala,

stakla, plastike tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području
Općine Novo Virje.
Odluka je usklađena sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, pripremana je
zajedno sa Gradom Đurđevcom, nakon toga će ići i izmjena cjenika.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 11
glasova ZA donijelo
ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada
Točka 5.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Zaključka o usvajanju
Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Novo Virje za 2017. godinu za
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine. Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Izvještaj je napisan, dobili ste ga u materijalima.
PERO ČORBA: U izvješću stoji i dio da je Vodogradnja iz Varaždina vršila radove na
izgradnji dviju obala utvrda na rijeci Dravi na našem području. Ne znam zašto to stoji u
tvojem izvješću, to nisi radio ti, to nema velike veze sa tobom.
OPĆINSKI NAČELNIK: Općina je od toga imala koristi jer su sanirani i poljski putevi
koji vode do tih gradilišta u koje je ugrađeno oko 500m3 šljunka.
DARIO CIGANOVIĆ: Slažem se sa Perom Čorba.
PREDSJEDNICA: U izvještaju nema ništa o financijama, nema podataka o stanju računa,
u izvještaju treba biti više informacija, neznamo na kojim se projektima radi, nemamo uvida
u ništa.
OPĆINSKI NAČELNIK: Sve traženo imate u godišnjem i polugodišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna. Sve što Vam treba se nalazi tamo.
ŽELJKO ŠADEK: Smatram da treba više tolerancije, nema dovoljno suradnje.
DARIO CIGANOVIĆ: Predlažem da se doradi taj izvještaj.

Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je sa 5 glasova ZA i
6 glasova PROTIV nije donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Novo Virje
za 2017. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine.
Točka 6.
MIROSLAV LUKANEC: Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene
namjene, za koje u proračunu nisu predviđena sredstva i mogu iznositi najviše 0,50 %
planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine nisu korištena sredstva proračunske
zalihe.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 11 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju Proračunske zalihe Proračuna Općine Novo Virje za
2017. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
Točka 7.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za prosinac 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 prosinac 2017. godine
Točka 8.
PREDSJEDNICA: Zanima me zašto još nije sprovedena Odluka o sufinanciranju nabave
školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s prebivalištem na
području Općine Novo Virje, odnosno njezine izmjene. Rok za isplatu sredstava bio je 31.
siječnja 2018. godine. Isto tako zanima me zašto o tome nismo dobili nikakvo objašnjenje.

OPĆINSKI NAČELNIK: Zahtjevi koji su podneseni u 2017. godini moraju se i isplatiti u
2017. godini. O tome smo poslali i upit u Ministarstvo financija, te ukoliko je to zakonito
onda ćemo to i isplatiti.
PREDSJEDNICA: Gore spomenuta Odluka je zakonita, izvršno tijelo mora sprovoditi
odluke predstavničkoga tijela.
Do idućeg vijeća molim pismeni odgovor na postavljena pitanja.
OPĆINSKI NAČELNIK: Tražim način, kad dođe odgovor Ministarstva onda ću dati
odgovor.
Točka 9.
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. Prijedlog je da se produži rok za isplatu
zahtjeva do 31. veljače 2018. godine.
OPĆINSKI NAČELNIK: Smatram da je to prekratki rok, predlažem da to bude do 30.
lipnja 2018. godine.
Nakon kratke rasprave između nekoliko vijećnika Općinsko vijeće Općine Novo Virje je
jednoglasno sa 11 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica
učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Novo Virje
Točka 10.
PREDSJEDNICA: Bila sam na sastanku u Hrvatskim šumama, a vezano za gradnju
ograde kao zaštite od divljih svinja, spremni su za gradnju ograde, ali uz naše održavanje.
PERO ČORBA: Mislim da je odstrel najbolje rješenje.
DARIO CIGANOVIĆ: Mislim da je bolje rješenje čvrsta ograda.
OPĆINSKI NAČELNIK: Odstrel je puno jeftiniji i efikasniji.
PERO ČORBA: Predlažem da se ide na sastanak, neka Hrvatske šume ograde područje, te
ogradu i održavaju.

Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, Katarina Kozarić- Šabarić završava sjednicu u 22,30 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNICA:
Katarina Kozarić-Šabarić

