SKRAĆENI ZAPISNIK
od 28. ožujka 2018. godine
sa 9. 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: 2137/22-18-3,
od 23. ožujka 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,
Ivan Mesarov, član Općinskog vijeća,
Vjekoslav Mesarov, član Općinskog vijeća,
Marina Bušić, članica Općinskog vijeća,
Nenad Lukić, član Općinskog vijeća,
Franjo Marčinko, član Općinskog vijeća,
Željkica Kapitanić, članica Općinskog vijeća.

OSTALI PRISUTNI:

1. Branko Mesarov, općinski načelnik Općine Novo Virje,
2. Miroslav Lukanec, pročelnik i zapisničar,
3. Krčmar Vjekoslav – mještanin Općine Novo Virje,
4. Željko Turčić – mještanin Općine Novo Virje.
ODSUTNI:
1. Dario Ciganović, član Općinskog vijeća - opravdano
2. Željko Šadek, član Općinskog 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 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.
18. Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i
radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Novo Virje
Dosadašnje točke dnevnog reda od 18. i 19. postaju točke 19. i 20.
Predložena dopuna dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno.
PREDSJEDNICA: Za današnju sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Novo Virje za razdoblje 2018.
– 2023. godine,
2. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na
području Općine Novo Virje,
3. Donošenje Odluke o određivanju visine naknade za korištenje mjesnih – stočnih
vaga na području Općine Novo Virje,
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (šodrenje puteva) na području
Općine Novo Virje,
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2017. godini,
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje u 2017. godini,
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća u izvršenju Plana javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2017. godini,
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u kulturi na području Općine Novo Virje u 2017. godini,
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju javnih potreba u sportu
na području Općine Novo Virje u 2017. godini,
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2017. godini,
11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje u
2017. godini,
12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u
poljoprivredi na području Općine Novo Virje za 2017. godini,
13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom
korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih
zgrada na području Općine Novo Virje u 2017. godini,
14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Novo Virje za 2017. godinu,

15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
za 2017. godinu, Izvješća o radu za 2017. godinu, Izvješća o vatrogasnim
intervencijama za 2017. godinu te Financijskog plana Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2018. godinu,
16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o zajedničkom
korištenju prostorija zgrade Javne vatrogasne postrobe Đurđevac i
Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske postaje Đurđevac,
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti na području
Granične policije Koprivnica za veljaču 2018. godine,
18. Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i
radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine
Novo Virje,
19. Razmatranje zamolbe Grada Hrvatska Kostajnica,
20. Razno.
Dnevni red je usvojen sa 9 glasova ZA.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Plana gospodarenja otpadom za
razdoblje od 2018.-2023. godine. Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Plan gospodarenja otpadom izrađen je sukladno Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom, a isto tako sadašnji plan vrijedio nam je do kraja 2018.
godine. Izrada Plana važna nam je i radi natječaja za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje
otpada koji Fond za zaštitu okoliša planira objaviti u travnju 2018. godine. Na taj natječaj
ne možemo se prijaviti ukoliko nemamo izrađen Plan gospodarenja otpadom. Izrađivač
Plana je tvrtka SUDIO HM d.o.o. Đurđevac.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 9
glasova ZA donijelo
PLAN
gospodarenja otpadom Općine Novo Virje za razdoblje 2018. – 2023. godine
Točka 2.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim
životinjama na području Općine Novo Virje. Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Ovom Odlukom uređuju se minimalni uvjeti i način držanja
kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog
razmnožavanja, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području
Općine Novo Virje.

Potpisao sam ugovore o mikročipiranju pasa sa Veterinarskom stanicom NOVA i
veterinarskom stanicom Đurđevac, a mikročipiranje se treba provesti do konca lipnja 2018.
godine. Osim djelatnika veterinarskih stanica, provođenju mikročipiranja prisustvovati će i
komunalni radnik Općine Novo Virje.
Isto tako sa veterinarskom stanicom Koprivnica potpisao sam Ugovor o hvatanju,
zbrinjavanju i skrbi životinja u skloništu, a što je također obveza sukladno novom Zakonu
o zaštiti životinja.
DRAŽEN ĐUROCI: Pročitao sam Odluku, smatram da zakon nije dobro napisan,
komunalni redar ne smije doći u moje dvorište ako ga ja nisam pozvao. Ta odluka je
dobronamjerna, ali ljudi koju su radili na odredbama zakona nemaju pojma niti o
mikročipiranju, niti o psima. Isto tako smatram da je apsurdno da mikročipiranje pasa koji
nisu čipirani plaća općina.
Smatram da je dosta toga neizvedivo pa predlažem da se pošalje upit vezano za samu
provedbu te odluke.
PREDSJEDNICA: Ono što je u Odluci je propisano zakonom.
OPĆINSKI NAČELNIK: Svatko od nas se treba prinuti za psa ukoliko ga ima. Prilikom
donošenja zakona bila je radionica u Varaždinu koja je bila na temu Zakona o zaštiti
životinja. Prisustvovao sam na toj radionici kao jedini načelnik, budući su većinom bili
prisutni komunalni redari koji će i provoditi odluke Općinskih vijeća, a koje u vezane za
obveze Općina iz Zakona o zaštiti životinja. Zakon je izglasan sa 103 glasa ZA. Na
radionici je bio prisutan i predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
Rečeno je da komunalni redar ima ovlast doći u dvorište i ima ovlast da provjeri da li je
neki pas mikročipiran.
Isto tako razgovarao sam i sa direktorom Skloništa za životinje u Koprivnici gdje mi je
rečeno da uhvate većinu pasa koji nisu čipirani, isto tako u skloništu nema mjesta za
prihvat novih pasa budući mi je kapacitet ograničen na 60 pasa, a što je premalo. Smatram
da je tek 15% pasa čipirano, a onda je toliko i cijepljeno.
DRAŽEN ĐUROCI: Po tome ispada da komunalni redar ima veće ovlasti nego policijski
službenik, što je vidljivo iz članka 28. prijedloga ove Odluke. Zanima me što je po struci
predsjednik udruge Luka Oman, smatram da čovjek nije adekvatan za taj posao.
OPĆINSKI NAČELNIK: Ne znam što je predsjednik udruge po struci.
PERO ČORBA: Smatram da su neke stvari neprovedive, a što će biti sa onim psima koji
se okote, kako će to dalje funkcionirati?
OPĆINSKI NAČELNIK: Obveza vlasnika je da se brinu o svojim psima.
PERO ČORBA: U članku 23. Odluke o načinu postupanja sa divljim životinjama postoji
tek podatak da će se sa divljači izvan lovišta postupati prema Programu zaštite divljači
izvan lovišta.
OPĆINSKI NAČELNIK: I taj ćemo Program morati donijeti sukladno Zakonu, za to
imamo i osigurana sredstva u proračunu za ovu godinu.

PERO ČORBA: Mislim da je odluka neprovediva a i zakon, trebali bi poslati prigovor od
strane općine, a prema Ministarstvu poljoprivrede.
OPĆINSKI NAČELNIK: To ćemo probati riješiti preko Udruge Općina, tako da bude
zahtjev od više općina.
DRAŽEN ĐUROCI: Zanima me da li se financiranje mikročipiranja mora provoditi ili
ne?
OPĆINSKI NAČELNIK: Mikročipiranje se ne mora financirati od strane općine, no
budući je to u interesu općine onda će se financirati, a za to su i u proračunu općine
predviđena sredstva.
DRAŽEN ĐUROCI: Smatram da nije istina da 85% pasa nije mikročipirano, akcija je
trajala je do 31. ožujka 2018. godine, te je čipirano oko 85% pasa.
OPĆINSKI NAČELNIK: Općina po zakonu treba vršiti kontrolu mikročipiranja pasa na
području naše općine, a također postoje i odgovornosti za općinu koje proizlaze ukoliko se
to ne učini.
PERO ČORBA: Tako se krenulo i sa deratizacijom, a sada je to obaveza. Otrovi koji se
koriste prilikom deratizacije ne vrijede ništa.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje jednoglasno je sa 8
glasova ZA i jedan SUZDRŽAN donijelo
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Novo Virje
Točka 3.
OPĆINSKI NAČELNIK: Svake godine sa vagarima sklapamo Ugovore o vaganju za
tekuću godinu. Vagar u Crncu je Željko Cikoš, u Drenovici je Nadica Markov, dok je na
Medvedički Irena Drljanovčan.
Od strane vagarice Irene Drljanovčan doznali smo da su cijene vaganja na vagama u
Molvama i Ferdinandovcu veće, te predlažem da se i kod nas cijene usklade sa tim
cijenama.
PREDSJEDNICA: Koliko je prihod godišnje od vaganja koji uprihode vagari?
OPĆINSKI NAČELNIK: U Drenovici je oko 500,00 kuna godišnje, u Crncu oko 4.500,00
kuna, a na Medvedički oko 2.500,00 kuna.
PERO ČORBA: Na koji način se vrši isplata vagarima?

OPĆINSKI NAČELNIK: Isplata ide po Ugovoru, 40% ide korisniku, a 60% ide općini.
Prikupljeni novac općina utroši za baždarenje vaga.
DRAŽEN ĐUROCI: Zanima me zašto se nebi napravila prava mosna vaga koja bi
koristila svima. Za to se nikada nije našlo sluha, a vaga bi koristila svim
poljoprivrednicima, a nebi koštala previše. Događa nam se da se krovište vage mora srušiti
da bi se napravilo novo.
OPĆINSKI NAČELNIK: Da li je možda koji bik ostao neprodan?
DRAŽEN ĐUROCI: Bilo bi puno jednostavnije poljoprivrednicima.
PREDSJEDNICA: Vezano za cjenik vaganja smatram da ukoliko povećamo cijene
vaganja poslati krivu poruku poljoprivradnicima.
NENAD LUKIĆ: Nisam za povećanje cijena vaganja.
PERO ČORBA: Nebi bilo loše da se napravi da postoji neko vrijeme kada se važe.
ŽELJKO TURČIĆ: Smatram da bi trebalo povećati cijene vaganja, ali da to onda vagari
drže na nivou.
Budući da se više nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje sa 9 glasova
SUZDRŽAN nije donijelo
ODLUKU
o određivanju visine naknade za korištenje mjesnih – stočnih vaga na području
Općine Novo Virje
Članak 4.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (šodrenje
puteva) na području Općine Novo Virje
OPĆINSKI NAČELNIK: Poziv za dostavu ponuda uputili smo na tri adrese, od čega je
ponudu dostavila samo tvrtka ISKOPI FUČEK ZADRUGA. Povjerenstvo predlaže
prihvaćanje ponude navedene tvrtke. Cijena je ista kao i u dosadašnjem ugovoru koji je
istekao.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta (šodrenje puteva) na području Općine Novo Virje

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Članak 5.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u predškolskom odgoju u 2017. godini utrošeno je
ukupno 437.880,00 kuna što se može vidjeti iz Izvješća o izvršenju Programa koje donosi
općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na
području Općine Novo Virje u 2017. godini
Točka 6.
PREDSJEDNIK: Za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Novo
Virje u 2017. godini utrošeno je ukupno 193.627,43 kuna što se može vidjeti iz Izvješća o
izvršenju Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Novo Virje u 2017. godini
Točka 7.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u
2016. godini utrošeno je ukupno 129.225,47 kuna što se može vidjeti iz Izvješća o
izvršenju Plana koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Općine Novo Virje u 2017. godini

Točka 8.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u kulturi na području Općine Novo Virje u 2017.
godini utrošeno je ukupno 30.000,00 kuna što se može vidjeti iz Izvješća o izvršenju
Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Novo Virje u 2017. godini
Točka 9.
PREDSJEDNIK: Za javne potrebe u sportu na području Općine Novo Virje u 2017.
godini utrošeno je ukupno 67.000,00 kuna što se može vidjeti iz Izvješća o izvršenju
Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Novo Virje u 2017. godini
Točka 10.
PREDSJEDNIK: Za ostvarivanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
području Općine Novo Virje u 2017. godini utrošeno je ukupno 26. 474,36 kuna što se
može vidjeti iz Izvješća o izvršenju Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga
dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
području Općine Novo Virje u 2017. godini

Točka 11.
PREDSJEDNIK: Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Novo Virje u 2017. godini nisu utrošena nikakva sredstva što se može vidjeti iz
Izvješća o izvršenju Programa koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u
materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infarstrukture na području Općine Novo Virje u 2017. godini
Točka 12.
PREDSJEDNIK: Za potpore u poljoprivredi na području Općine Novo Virje u 2017.
godini utrošeno je 131.127,20. godini što se može vidjeti iz Izvješća o izvršenju Programa
koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području
Općine Novo Virje u 2017. godini
Točka 13.
PREDSJEDNIK: Od sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih
zgrada koja su utrošena za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Novo Virje
utrošeno je ukupno 19.477,60 kuna što se može vidjeti iz Izvješća o izvršenju Programa
koje donosi općinski načelnik, a vi ste ga dobili u materijalima.
Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava
naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine
Novo Virje u 2017. godini
Točka 14.
MIROSLAV LUKANEC: Ovaj Zaključak donosi se sukladno članku 174. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom. U materijalima ste primili Izvješće za 2017. godinu.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja vezano na ovu točku dnevnog reda?
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Novo Virje u 2017. godini
Točka 15.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu, Izvješća o radu za 2017. godinu, Izvješća
o vatrogasnim intervencijama za 2017. godinu te Financijskog plana Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2018. godinu. Otvaram raspravu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Djelatnici plaće dobivaju od države, Općina Novo Virje ima
0,81% vlasništva, a sa JVP Đurđevac imamo i sporazum po kojemu dolaze kod nas gasiti
požar. Ukoliko imate pitanja možete pitati.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu, Izvješća o
radu za 2017. godinu, Izvješća o vatrogasnim intervencijama za 2017. godinu te
Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2018. godinu
Točka 16.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na
Odluku o zajedničkom korištenju prostorija zgrade Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac i
Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske postaje Đurđevac. Otvaram raspravu.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o zajedničkom korištenju prostorija zgrade Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac i Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske postaje
Đurđevac
Točka 17.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili Izvješće o stanju sigurnosti na području
postaje Granične policije Koprivnica za veljaču 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 veljaču 2018. godine
Točka 18.
PREDSJEDNICA: U materijalima ste primili prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o
sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s
prebivalištem na području Općine Novo Virje.
OPĆINSKI NAČELNIK: Nakon što smo poslali dopis prema Ministarstvu financija i
požurnicu, te nismo dobili odgovor bio sam na razgovoru u županiji gdje su mi rekli da bi
umjesto sufinanciranja trebali staviti da se radi o refundaciji sredstava za nabavu udžbenika,
te bi tada mogli izvršiti povrat sredstava za prošlu godinu.
DRAŽEN ĐUROCI: Tu se radi o onih 300,00 kuna?
OPĆINSKI NAČELNIK: Da, sve ostaje isto samo će se raditi o refundaciji sredstava. Rok
za isplatu će biti do 13. travnja 2018. godine, radi obrade i same isplate.
Budući da se nitko nije javio Općinsko vijeće Općine Novo Virje je bez rasprave
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica
učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Novo Virje

Točka 19.
OPĆINSKI NAČELNIK: Primili smo zamolbu Grad Hrvatske Kostajnice vezano za
financijsku pomoć radi elementranih nepogoda.
ČORBA PERO: Da li postoji mogućnost u proračunu da se financijski pomogne?
DRAŽEN ĐUROCI: Do sada smo uvijek davali financijsku pomoć osobama s naše
općine, ali ne i drugima. Mislim da ne možemo puno pomoći sa tisuću ili dvije tisuće kuna.
IVAN MESAROV: To nije igra, to može zadesiti svakoga, trebali bi pomoći sa tisuću do
dvije tisuće kuna.
PREDSJEDNICA: Mislim da je tamo loša situacija i da bi trebali pomoći sa nekim
iznosom koji odredimo.
Nakon kraće rasprave između vijećnika Općinsko vijeće jednoglasno je sa 9 glasova ZA
donijelo Zaključak da se gradu Hrvatskoj Kostajnici odobre sredstva u iznosu od 2.000,00
kuna kao pomoć zbog elementarnih nepogoda koje su je zadesile.
Točka 20.
OPĆINSKI NAČELNIK: Imam ponudu za dječja igrališta u Crncu i Medvedički, iznos je
17.200,00 kuna bez PDV-a i montaže. Prema ponudi u to bi bile uključene četiri igračke.
DRAŽEN ĐUROCI: To smo trebali dobiti u materijalima za sjednicu.
OPĆINSKI NAČELNIK: Moj je prijedlog da se nabave igračke u iznosu do 45.000,00
kuna plus ono što će isfinancirati Općina Molve.
OPĆINSKI NAČELNIK: Vezano za izradu krovišta na vagi u Drenovici razgovarao sam
sa gospodinom Krajačić i moj je prijedlog da se ide sa željeznom konstrukcijom. Iznos je
manji od ponude sa drvenom konstrukcijom, a i željezna će biti stabilnija. Ponuda za
željeznu konstrukciju je 15.000,00 kuna. Nakon kratke rasprave donnesena je odluka da se
ide u izradu krovišta na vagi sa željeznom konstrukcijom.
OPĆINSKI NAČELNIK: Vezano za isplatu sredstava za za udžbenike, postoje dužnici
koji imaju dug prema proračunu Općine Novo Virje, kako će se to riješiti.
PREDSJEDNICA: Tko ima dug neće biti isplate.
DRAŽEN ĐUROCI: Zanima me kakvo je stanje vezano za služnost puta od HT-a?
OPĆINSKI NAČELNIK: Nema pomaka.
DRAŽEN ĐUROCI: Općina Novo Virje bila je pročitana kao jedina koja nije dobila
nikakva sredstva vezano za asfaltiranje, ostale Općine su dobile sredstva, što je s time?

PERO ČORBA: Bio je problem sa Mirkom Hrženjak.
OPĆINSKI NAČELNIK: Radi tih problema trebali smo mijenjati projekt i građevinsku
dozvolu pa se više nismo stigli javiti na vrijeme na natječaj. Imali smo i ugovor sa
konzultantom. Na početku natječaja ukupna cifra za raspodjelu je bila 173.000.000,00
kuna, da bi se ona povećala na kraju na 600.000.000,00 kuna, pa je najveći dio prijavitelja i
dobio sredstva.
VJEKOSLAV KRČMAR: Vezano za obnovu kuće Miroslava Dolanca Dravskog
smatram da bi to trebalo čim prije učiniti, on je bio naš pjesnik, trebali bi se javiti na neki
natječaj da se dobiju sredstva za obnovu.
PREDSJEDNICA: Imamo gotov projekt, pa to može ići dok bude natječaj.
VJEKOSLAV KRČMAR: U Općini Novo Virje trebala bi pješačko – biciklistička staza,
barem osam kilometara. Napravljena je sva infrastruktura, plin i voda, povećala bi se
sigurnost pješaka i biciklista, već je nekoliko ljudi poginulo, smatram da bi Općina trebala
javiti na neki natječaj da se dobiju sredstva za tu namjenu, pa da se i to realizira.
PREDSJEDNICA: Neka općinski načelnik pokrene inicijativu.
VJEKOSLAV MESAROV: Održan je sastanak u nogometnom klubu, na sastanku je bio i
načelnik Branko Mesarov, nogometni klub je u financijskim problemima, za iduću godinu
biti će potrebna veća sredstva. Na sjednicu će doći predsjednik kluba Vladimir Kovač da
objasni situaciju. Trebati će odlučiti da li će se povećati sredstva klubu ili će se on ugasiti.
OPĆINSKI NAČELNIK: Klubu bi iduće godine trebalo 80.000,00 kuna, od čega
30.000,00 kuna bi trebalo za plaćanje igrača.
DRAŽEN ĐUROCI: NK Graničaru je povećana donacija sa 30.000,00 na 40.000,00
kuna, a sada nije dosta niti 40.000,00 kuna već treba 80.000,00 kuna.
Na kraju sjednice raspravljalo se i o problemu prevelikog broja divljih svinja te o štetama
koje one čine na području naše Općine, te je donijet zaključak da se prema šumariji uputi
dopis vezan rješavanje toga problema.
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

