SKRAĆENI ZAPISNIK
od 2. ožujka 2018. godine
sa 8. 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: 2137/22-18-2,
od 23. veljače 2018. godine.
PREDSJEDNICA: Utvrđujem da današnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Novo
Virje prisustvuje većina članova Općinskog vijeća i to:
PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Katarina Kozarić-Šabarić, predsjednica Općinskog vijeća,
Pero Čorba, potpredsjednik Općinskog vijeća,
Dražen Đuroci, član Općinskog vijeća,
Dario Ciganović, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća,
Marina Bušić, članica Općinskog vijeća,
Nenad Lukić, član Općinskog vijeća,
Franjo Marčinko, član Općinskog vijeća,
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. Dinko Borozan – novinar Podravskog lista.
ODSUTNI:
1. Ivan Mesarov, član Općinskog vijeća,
2. Željkica Kapitanić, članica Općinskog vijeća.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Novo Virje otvorila je predsjednica
Općinskog vijeća Katarina Kozarić-Šabarić u 10,30 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 9 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.
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje u 2018. godini,
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na području Općine Novo Virje u 2018. godini,
4. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s
Gradom Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski,
Molve, Podravske Sesvete i Virje.
Dosadašnje točke dnevnog reda od 2. do 4. postaju točke od 5. do 7.
Predložena dopuna dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno.
PREDSJEDNICA: Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu,
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje u 2018. godini,
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na području Općine Novo Virje u 2018. godini,
4. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s
Gradom Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski,
Molve, Podravske Sesvete i Virje,
5. Donošenje Odluke o početku postupka jednostavne nabave za izradu
geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Novo Virje,
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti na području
Granične policije Koprivnica za siječanj 2018. godine,
7. Razno.
Dnevni red je usvojen sa 9 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Novo Virje za 2018. godinu. Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Izmjene i dopune proračuna potaknute su prošlom sjednicom
Općinskoga vijeća, a najvažniji razlog je stavka koja se tiče Bibliobusa.

U ovoj godini došlo je do povećanja rente, do kraja prošle godine renta je iznosila
prosječno oko 70.000,00 kuna, dok je za prošla dva mjeseca ona oko 90.000,00 kuna. Iz
tog razloga nećemo mijenjati stavke rashoda već ćemo izmjene raditi na prihodovnoj
strani. Unutar prihoda i primitaka došlo je do izmjena na tekućim pomoćima koje su
uvećane za 328.000,00 kuna, a vezano za izgradnju staza na groblju te opremanje igrališta
proračunskog korisnika dječjeg vrtića. Prihodi od imovine uvećani su za 196.600,00 kuna,
iz razloga povećanja naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.
Što se tiče rashoda za 50.000,00 kuna povećani su troškovi rješavanja imovinsko-pravnih
odnosa, odnosno izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja za osam ulica na području
Općine Novo Virje. Tu se radi o Ulici Trepčanska – odvojak Lukanec, Ulica Drenovica –
odvojak Živko, Ulica Trepče, Put Miolanke 1, Put Miolanke 2, Put ogredek 2, Put Ločica i
Ulica Crnec – odvojak Šostarec. Nakon donošenja Odluke krenuti ćemo u nabavu
izrađivača, nakon čega idemo i u izradu projektno-tehničke dokumentacije. Što se tiče
izrade staza na groblju prvotno je bilo da to ide iz natječaja putem LAG-a Podravina, no
međutim raspisivaje tog natječaja se još ne očekuje, pa smo od toga odustali, već
planiramo da se na taj natječaj javimo za nabavu opreme dječjeg igrališta u Drenovici.
Izgradnja staza na groblju prema troškovniku trebala bi koštati oko 310.00,00 kuna, tu smo
se javili na natječaj koji je raspisan prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice za
2018. godinu, a gdje je učešće Općine Novo Virje 20%, odnosno oko 62.000,00 kuna, a
Ministarstva regionalnog razvoja 248.000,00 kuna.
Isto tako vezano za izgradnju krovišta na vagi u Drenovici u ponuda je na 15.800,00 kuna
plus PDV, tu bi stavku trebali podići na 20.000,00 kuna.
Veterinarske usluge povećane su za 10.000,00 kuna (čipiranje pasa), te 10.000,00 kuna za
hvatanje i smještaj pasa u skloništu za pse.
Usluga bibliobusa iznosila bi 7.000,00 kuna.
Isto tako, predlažem da se u proračunu osiguraju i sredstva za nabavu igrala za dječje
igralište vrtića Bregunica, gdje se planiramo prijaviti na natječaj Ministarstva za
demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku, a koji se odnosi na poboljšanje materijalnih
uvjeta u predškolskim ustanovama. Minimalni iznos sa PDV-om mora biti 100.000,00
kuna.
PREDSJEDNICA: Otvaram raspravu.
DRAŽEN ĐUROCI: Zanima me vezano za hvatanje i smještaj pasa u skloništima za pse,
da li se to odnosi na one pse koji nisu čipirani?
OPĆINSKI NAČELNIK: Da to se odnosi na takve pse.
OPĆINSKI NAČELNIK: Vezano za provedbu Zakona o zaštiti životinja, odnosno
čipiranje pasa planira se dogovoriti sa veterinarskim stanicama koje djeluju na našem
području, odnosno napraviti akcija mikročipiranja pasa. Mikročipiranje bi bilo besplatno za
sve mještane, a financirala bi ga općina. Općina je nabavila čitač čipova, a sa djelatnicima
veterinarskih stanica koje bi vršile čipiranje išao bi i komunalni radnik Općine Novo Virje.
Bitno je napomenuti da su vlasnici pasa dosta neodgovorni, u velikom broju slučajeva ljudi
ne čipiraju, a niti ne cijepe svoje pse, pa to na kraju dođe na teret općine. Sa veterinarskim
organizacijama koje bi provodile akciju mikročipiranja sklopio bi se ugovor.

Što se tiče nabave igrala za vrtić, općina bi sufinancirala 20%, dok bi 80% išlo iz državnog
proračuna.
PERO ČORBA: Što se tiče nabave igrališta sa time se slažem, ali zanima me kada će se
krenuti sa nabavom igrališta u Crncu i Drenovici.
OPĆINSKI NAČELNIK: Ići će se kada to dopuste vremenski uvjeti, odnosno kada
odmrzne.
PERO ČORBA: Razgovarao sma sa jednim ponuđačem i imam ponudu na oko 15.000,00
kuna za igrala.
OPĆINSKI NAČELNIK: Možemo razmotriti, neka se pošalje ponuda u općinu.
FRANJO MARČIKO: To će biti na vanjskom igralištu?
OPĆINSKI NAČELNIK: Da, to će biti vani.
ŽELJKO ŠADEK: Što se tiče krovišta na vagi u Drenovici, do sada je uvijek bila drvena
konstrukcija i tu je bilo problema jer se to srušilo već dva puta, moj je prijedlog da se
raspita koliko bi koštala metalna konstrukcija.
PERO ČORBA: Biti će limeni pokrov, to će možda biti gore nego sa crijepom.
VJEKOSLAV MESAROV: Ako je blago krovište lim je dobar.
OPĆINSKI NAČELNIK: Raspitati ćemo se vezano i za metalnu konstrukciju, pa ćemo
vidjeti kakve će biti cijene i ponude.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 9
glasova ZA donijelo
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Novo Virje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
OPĆINSKI NAČELNIK: Ovim putem obaviještavam Vas i da je dosadašnji član
Upravnog vijeća dječjeg vrtića Nenad Lukić podnio ostavku na dužnost člana Upravnoga
vijeća iz osobnih razloga, te da je razrješen dužnosti člana Upravnog vijeća, dok je za
novog člana Upravnog vijeća imenovana Katarina Kozarić – Šabarić iz Novog Virja.
Točka 2.
OPĆINSKI NAČELNIK: Krajem prošle godine donijet je Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje u 2018. godini.
Budući da se sukladno izmjenama i dopunama proračuna Općine Novo Virje sredstva za
gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture financiraju u ukupnoj svoti od

2.138.425,93 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 9 glasova ZA donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Novo Virje u 2018. godini
Točka 3.
OPĆINSKI NAČELNIK: Krajem prošle godine donijet je Program javnih potreba u
predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2018. godini. 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 622.759,00
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 9 glasova ZA donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području
Općine Novo Virje u 2018. godini
Točka 4.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju
poslova poljoprivrednog redara s Gradom Đurđevcom i općinama Ferdinandovac,
Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Podravske Sesvete i Virje.
Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 9
glasova ZA donijelo
ODLUKU
o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Gradom
Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski,
Molve, Podravske Sesvete i Virje
Točka 5.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o početku postupka
jednostavne nabave za izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Novo Virje.
Otvaram raspravu.

OPĆINSKI NAČELNIK: O ovome je već bilo riječi pod točkom vezanom za izmjene i
dopune proračuna, a sada još napominjem da se radi o pokretanju postupka nabave za
izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja za osam nerazvrstanih cesta na području
općine, koje su navedene u odluci. Procijenjena vrijednost je 80.000,00 kuna. Po provedbi
postupka općinsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izbor izrađivača i ovlaštenje
načelniku za potpis ugovora.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za izradu geodetskog elaborata
izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Općine Novo Virje
Točka 6.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za siječanj 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 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije
Koprivnica za siječanj 2018. godine
Točka 7.
NENAD LUKIĆ: Zanima me zašto vijeće nije sazvano navečer, nego u prijepodnevnim
satima?
FRANJO MARČINKO: Isto sam mišljenja da je bolje da su sjednice navečer, radi
vijećnika koji su radnom odnosu i u to vrijeme bi trebali biti na radnom mjestu.
PREDSJEDNICA: Primljeno na znanje.
DRAŽEN ĐUROCI: Zanima me da li je poslan dopis prema Ministarstvu financija,
vezano za isplatu sredstava za sufinanciranje udžbenika.

OPĆINSKI NAČELNIK: Osim dopisa poslana je i požurnica, a vezano za odgovor na
postavljani upit.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća Općine Novo
Virje, Katarina Kozarić- Šabarić završava sjednicu u 11,30 sati.
Dovršeno.
ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec
PREDSJEDNICA:
Katarina Kozarić-Šabarić

