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         REPUBLIKA HRVATSKA  

     Koprivničko-križevačka županija 

                 OPĆINA VIRJE 

          OPĆINSKI NAČELNIK 

 
   KLASA: 022-05/18-01/02 

   URBROJ: 2137/18-18-1 

   Virje, 15. veljače 2018. 

 
              Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i 

137/15) i članka 45. stavka 1. Statuta Općine Virje ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije" broj 3/13) Općinski načelnik Općine Virje podnosi 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU 

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine 

 
         U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine, Općinski načelnik je 

profesionalno obavljao svoju dužnost u okviru Proračuna Općine Virje za 2017. godinu i u 

skladu s internim aktima. Poslovanje općine odvijalo se redovito na aktivnostima iz 

nadležnosti općine propisane nizom pojedinačnih zakona iz područja komunalnog 

gospodarstva, vatrogastva, predškolskog odgoja, javne nabave te posebice propisa o fiskalnoj 

odgovornosti te na aktivnostima planiranim Proračunom, Planom nabave i drugim propisima. 

  

 
           Načelnik u svojem radu i u okviru svojih nadležnosti danih zakonima, na temelju 

zakona donesenim propisima i na temelju Statuta Općine Virje; 

• donosi pojedinačne i opće akte 

• predlaže donošenje općih i pojedinačnih akta Općinskom vijeću, 

• izvršava odluke Općinskog vijeća, 

• usmjerava rad Jedinstvenog upravnog odjela, 

• kontrolira rad Jedinstvenog upravnog odjela, 

• odgovara za kompletno poslovanje Općine. 
 
 

               Na temelju Zakona o proračunu i Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" 

broj 139/10) doneseni su interni akti s ciljem uspostavljanja sustava unutarnjih financijskih 

kontrola. Načelnik kao čelnik jedinice lokalne samouprave u financijskom poslovanju, 

odobrava isplate iz proračuna općine po provedenim postupcima provjera računa i osnova za 

plaćanje. 
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MJESEČNE OBAVEZE bez investicija u ovom razdoblju, u prosjeku iznose (kuna): 

 

Obveza prema Zagrebačkoj banci d.d.  za otplatu kredita, mjesečno oko 105.000,00 

Kamate na kredit (plaćanje kvartalno) - mjesečno oko 20.000,00 

Studentski (33 korisnika) i učenički (25 korisnika) krediti 17.500,00 

Izdavanje za brigu o starijima ("Samarita" i gerontodomaćica i 

CARITAS) 

8.500,00 

Donacije mjesečno - udruge i osnovna škola u prosjeku  75.500,00 

Sufinanciranje prijevoza i smještaja učenika 9.000,00 

Subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje, za kamate, 

doškolovanje, kupnju sadnica, osiguranje poljoprivrednih usjeva, 

komunalni doprinos, najam prostora 

 17.500,00 

Subvencije: poduzetnicima za kamatu, doškolovanje, komunalni 

doprinos i sl. 

6.000,00 

Za javnu rasvjetu, goriva i maziva 27.000,00 

Za plin 9.000,00 

Električna energija (za M.O. Oko 1.100,00 kuna/mj i za udruge oko 

200,00 kn/mj) 

4.000,00 

 

Troškovi pošte 1.000,00 

Troškovi telefona 3.000,00 

Komunalne usluge – voda i odvodnja 6.500,00 

Opremanje komunalnog pogona 26.500,00 

Usluge održavanja po M.O.  32.000,00 

Šodrenje poljskih puteva, popravci mostova, kopanje odvodnih kanala, 

asfaltiranje udarnih rupa, zimska služba 

60.000,00 

Rekonstrukcija plinske mreže 4.500,00 

Rashodi za zaposlene (JUO, "Zrno" i Narodna knjižnica) 200.000,00 

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, dani općine i MO, 

reprezentacija (+ prkačijada)  

35.000,00 

Zaštita zdravlja (deratizacija, sanacija smetlišta, uklanjanje lutalica i 

lešina) 

7.500,00 

Program za mlade  33.000,00 

      

 

           Podrobniji financijski prikaz prihoda i rashoda dan je u Godišnjem obračunu Proračuna 

Općine Virje za 2017. godinu. 

 

Uvidom u izvršenje za 2017. godinu vidljivo je da su: 

- ukupni prihodi  primici ostvareni u iznosu 16.619.123,83 kuna,  

- ukupni rashodi i izdaci u iznosu 17.643.900,60 kuna. 

- manjak prihoda nad rashodima -1.137.834,81 kuna. 



 

3 

- umanjeni manjak prihoda za višak prihoda od 2016 iznosi -884.660,00 kuna. 

- manjak prihoda uvjetovan je neisplatom potpore Županije KC-KŽ u iznosu od 569.666,10   

kuna, koji će biti isplaćen u 2018. godini i maksimalnim intenzitetom radova na kanalizaciji 

kako bi se u 2017. godini povukla sva odobrena sredstva od Hrvatskih voda.    

 

      

Obavljanje KOMUNALNIH DJELATNOSTI  

 

        U ovom razdoblju nije bilo potrebe za provođenjem postupaka za obavljanje neke 

komunalne djelatnosti s obzirom da su za sve komunalne djelatnosti u nadležnosti općine 

zaključeni ugovori u prethodnim razdobljima. 
   

Obavljanje komunalnih djelatnosti odvija se prema zaključenim ugovorima: 

- održavanje nerazvrstanih cesta – GT Jura d.o.o. Virje, Paganini kop Virje i MIPZ GAT  

     Kalinovac 

- obavljanje zimske službe- P.Z. Virje, Paganini kop, Petar Posavec i GT Jura d.o.o. 

- ukop pokojnika – Mimoza Virje 

- odvoz komunalnog otpada-  Piškornica sanacije d.o.o. 

- zbrinjavanje pasa lutalica i uklanjanje lešina – Veterinarska stanica Koprivnica 

- dimnjačarska služba – Diveks j.d.o.o. Kalinovac 

- održavanje javne rasvjete – "Nitre" Koprivnica 

- preventivna deratizacija i dezinsekcija – Sanitacija d.o.o. Koprivnica 

         

U ovom razdoblju provedeni su POSTUPCI ZA IZVOĐENJE RADOVA I ZA USLUGE: 

 

• postupaka javne nabave na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u ovom razdoblju 

nije bilo.   

  

• jednostavne nabave provedene tijekom prvih 6 mjeseci a na kojima su nastavljene 

aktivnosti:  

- sanacija nogostupa u Miholjanskoj ulici 

- sanacija nogostupa u ulici Mitrovica – 1. faza 

- asfaltiranje Šemovačke ulice 

- sanacija društvenog doma u Šemovcima 

- nabava komunalne opreme (traktora sa priključcima za komunalno održavanje) 

- nabava pametne klupe 

- nabava stolarije na Galeriji Tišljar 

 

- nabava projektiranja i to: 

- uređenje Rusanove ulice i Trga Prodavić 

- idejno rješenje bivše zgrade Univerzala 

- idejno rješenje tržnice 

- izmjena građevinske dozvole za vodovod u predjelu vinograda Stara gora 

- sekundarni vodovod u predjelu vinograda Belevine u Miholjancu 

- sekundarni vodovod u predjelu vinograda Vinogradišće u Šemovcima. 

 

• jednostavne nabave u ovom razdoblju: 

- projektiranje reciklažnog dvorišta  

- projektiranje dječjeg igrališta  
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           Redovito se održavaju zelene i ostale javne površine, obavlja se krčenje poljskih 

puteva, vodi se briga o održavanju okoliša i propusnosti vodotoka i odvodnih kanala. 

Zaposlenici općine vode brigu o grobljima u svim naseljima. Vodi se grobni očevidnik, 

izdaju rješenja i naplata te izdaju rješenja o izgradnji spomenika. 

         Suradnja i odnosi s institucijama, fizičkim i pravnim osobama  

               

        Tijekom ovog razdoblja sudjelovalo se na radnim sastancima u Županiji, na kolegijima 

načelnika sa županom, na sastancima sa načelnicima okolnih općina, u radu Skupštine i 

Nadzornog odbora Komunalije d.o.o. Đurđevac, sudjelovanje u radu Nadzornog odbora i 

Skupštine LAG-a Podravina, sudjelovanje u radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb 

Đurđevac, u radu Upravnog vijeća DV Zrno te u radu Školskog odbora OŠ prof. F. V. Šignjar 

Virje. 

         Kao predsjednik Turističke zajednice područja „Središnja Podravina“ koja je počela sa 

radom 15. svibnja 2017., načelnik aktivno sudjeluje u radu, usmjerava rad i aktivnosti 

direktorice TZ te radi na promociji TZ. 

         Redovito se surađuje s mjesnim odborima na području Općine. 

 

 

        BRIGA O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA I OSTALE SOCIJALNE 

POMOĆI  

        Na prijedlog odbora za socijalnu skrb Općine Virje i u skladu s mogućnostima 

Proračuna, odobravaju se pomoći za ukupno dvadesetak korisnika kao pomoć starijima preko 

Centra za pomoć i njegu u kući "Samarita"  za starije osobe slabog imovinskog stanja. U 

ovom razdoblju je na ime socijalne skrbi i pomoći potrebitima za prevladavanje teških 

životnih situacija izdvojen iznos 81.386,00 kuna. 

Temeljem zahtjeva Općine, Županija je odobrila sufinanciranje socijalnog programa 

gerontodomaćice u 2017. godini u iznosu 30.000,00 kuna tako da je u 2017. povećan broj 

korisnika kojima je potrebna pomoć u kući, topli obrok i slično sa prijašnjih 6  na sadašnjih 

ukupno 12 korisnika. 

S ciljem što bolje brige o starijim i nemoćnim osobama, Općina je predala prijavu na  

natječaj Europskog socijalnog fonda za gerontodomaćice. Do kraja godine, nije bilo 

informacija o rezultatima natječaja. 

Osim navedenih pomoći, temeljem zamolbe te na prijedlog Socijalnog vijeća, 

odobravaju se razne materijalne i nematerijalne pomoći osobama radi prevladavanja teških 

životnih situacija. 

  

         POTICANJE POLJOPRIVREDE: 

 

         Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području općine pruža se pomoć pri 

ostvarivanju prava na poticanje, potpore i slično. U 2017.  davane su potpore u ukupnom 

iznosu kako slijedi: 

− umjetno osjemenjivanje krava i krmača                  96.189,00 kuna, 

− povrat kamate na razvojne poljoprivredne kredite           0,00 kuna, 

− povrat 25% premije osiguranja usjeva                       8.375,48 kuna, 

− kupnja voćnih i loznih sadnica       500,00 kuna, 

− program osposobljavanja za rukovanje pesticidima      228,00 kuna, 

− oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za 

poljoprivredne objekte                        105.233,78 kuna. 
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          Mjere koje imaju značaj potpore poljoprivredi prijavljene su Ministarstvu poljoprivrede 

kako bi se mogle i nadalje odobravati. Donesen je Program potpora male vrijednosti za 

razdoblje 2016. do 2020. te zatražena suglasnost Ministarstva na odobravanje potpora. 

 

 

           POTICANJE GOSPODARSTVA: 

 

           Mjere koje imaju značaj potpore gospodarstvu prijavljene su Ministarstvu financija te 

je pribavljeno mišljenje o usklađenosti s pravilima vezanim za državne potpore. Donesen je 

Program potpora za poticanje poduzetništva na području Općine Virje za razdoblje od 2016. 

do 2018. godine. 

         

Na temelju pojedinačnih zamolbi i zahtjeva sukladno Programu u 2017. odobreno je ukupno: 

− subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite u  

iznosu 2% te je u ovom razdoblju izdvojeno za tu namjenu                    6.146,41 kuna, 

− oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za poslovno  

proizvodne prostore, ukupni iznos oslobođenja u ovom razdoblju 

iznosi                 54.537,98 kuna, 

− oslobađanje plaćanja komunalne naknade u prvoj godini  

poslovanja i drugoj godini dijela obveze         

- za pokretanje gospodarske aktivnosti                                                       2.500,00 kuna. 

 

          Općina je u kontinuitetu otvorena za potencijalne ulagače na području Općine, na razne 

načine se pokušava privući gospodarstvenike, obavljaju razgovori, koordinira sa nadležnim 

službama, sve s ciljem otvaranja tvrtki na području općine i smanjenja nezaposlenosti. 

 

           Kao potpora poljoprivrede i gospodarstvu je oslobađanje od plaćanja komunalnog 

doprinosa za gradnju i legalizaciju poljoprivrednih i gospodarskih objekata  te klijeti a za koje 

su stranke oslobođene plaćanja komunalnog doprinosa u kasnijoj fazi postupka. 

 

PROGRAM ZA MLADE OBITELJI  

 

Općinsko vijeće Općine Virje usvojilo je 9.02.2017. Program mjera za poticanje 

rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Virje. Demografski cilj 

Programa je zadržavanje postojećeg i povratak iseljenog posebno mlađeg stanovništva, 

poticanje povećanja broja članova obitelji te istovremeno stvaranje uvjeta školovanja i rada u 

mjestu stanovanja. Treba stimulirati ostanak mlađih osoba u radno-aktivnoj dobi te stvarati 

uvjete za imigracijska kretanja.  

Program obuhvaća 5 mjera kojima se namjerava pomoći svojem stanovništvu u 

rješavanju stambene problematike koja je i jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ 

o mladim obiteljima s većim brojem djece ali i radi sve većeg raseljavanja za boljim uvjetima 

života.  

 

            Do 31. prosinca 2017. za realizaciju ovog Programa utrošeno je 394.484,86 kuna. 

 

      Provedeno je  40 zahtjeva za korištenje mjera: 

- 14 priključaka za vodoopskrbu i 11 za  odvodnju  

- 11 zahtjeva za ulaganja u stambeni objekt 
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- 10 pomoći kod kupnje kuće 

- 3 kupnje općinskih kuća po povoljnijim uvjetima 

  

       Od tih 13 kupljenih stambenih objekata, 7 obitelji je novih na području općine (bilo 

da su već promijenili prebivalište ili planiraju). 

             Ostale kupnje kuća odnose se na preseljenja unutar općine te na kupnje kuća mladih 

osoba koje planiraju osnivanje obitelji i stalno nastanjenje u Virju te su koristile neku od 

mjera iako već jedan ili oba buduća bračna druga imaju prebivalište na području općine. 

 

 

         Ostala sufinanciranja iz proračuna:   

 

         Odobravana su izdavanja za boravak djece u vrtićima izvan Virja, za naknade rodiljama, 

odobrava se oslobađanje od plaćanja boravka u vrtiću Virje, studentski i učenički krediti, 

sufinanciranje đačkih karti, sufinanciranje glazbene škole te druge pomoći i potpore. 

  

         Istovremeno se radi naplate potraživanja Općine, uskraćuje davanje za domaćinstva koja 

imaju dospjela dugovanja prema Općini po osnovi komunalne naknade, poreza na tvrtku, 

poreza na potrošnju, za ukop pokojnika i druga dugovanja. 

Radi bolje naplate, uvedena je mjera odvjetničkih opomena, zaključenje nagodbi o obročnoj 

otplati uz osobnu zadužnicu te ovrhe. 

 

         Udrugama i društvima su isplaćivane donacije temeljem raspisanog javnog poziva za 

financiranje udruga i društava civilnog društva, sukladno Zakonu o udrugama te u 100%-nom 

iznosu. Zadržan je nivo sufinanciranja i prethodne godine za djelatnosti kulture, športa, 

tehničke kulture i razvoja civilnog društva a sve prema planiranim sredstvima u Proračunu 

Općine Virje za 2017. 

 

 

Općina je osnivač dvije ustanove: 

 

DJEČJI VRTIĆ "ZRNO" VIRJE – ustanova funkcionira prema utvrđenom planu i 

programu. Za potrebe vrtića i Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zrno“ Jedinstveni upravni 

odjel vodi administrativne i računovodstvene poslove.  

U vrtiću su djeca smještena u u tri vrtićke i jednoj jasličkoj skupini te sa zaposlenim 

potrebnim kadrom prema Državnom pedagoškom standardu. 

Ravnateljica DV Maja Šobak je po provedenom natječaju u 2016. ponovno izabrana na 4 

godine a istovremeno su imenovani  i članovi Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća su: 

Danijel Botinčan, Kristina Filipović i Marko Kovačić ispred osnivača, Kristina Legradi ispred 

odgajatelja i Đurđica Krčmar – Zalar ispred roditelja. 

Sukladno Odluci Upravnog vijeća te na temelju računodstvenih izračuna, ekonomska 

cijena mjesečno po djetetu iznosi 1.700,00 kuna od čega roditelji plaćaju 500,00 kuna a 

razliku do 1.700,00 kuna osigurava općina. 

 

NARODNA KNJIŽNICA VIRJE: u suglasnosti s osnivačem, Knjižnica održava 

stalne aktivnosti za svoje korisnike, posebno kroz igraonice i pričaonice, osmišljavanjem 

novih sadržaja, izložbi i slično,  suvremenom opremom pruža internetsku vezu,  te se bilježi 
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povećanje broja korisnika. Za korištenje usluga knjižnice ne plaća se članarina. Dužnost 

ravnatelja obavlja knjižničarka Ivanka Ferenčić Martinčić. 

 

 

 

PROJEKTI  PLANIRANI PRORAČUNOM ZA 2017. GODINU: 
 

◆ Kanalizacija:  

       Po dobivanju građevne dozvole za dovršetak sekundarne kanalizacije u Virju te po 

provođenju javne nabave, zaključen je ugovor sa zajednicom ponuditelja Bistra d.o.o. i 

Komunalne usluge d.o.o. Đurđevac. Vrijednost investicije je oko 7,5 milijuna kuna. Radovi su 

započeti te je do kraja godine realizirano            mil kuna. Izgradnju financiraju Hrvatske vode 

sa 80 % a ostalih 10 % plaća Općina od čega 5% povrat vrši Koprivničko-križevačka 

županija.  

  

Kao najznačajniji projekt šireg područja a u koji je uključena i Općina Virje je priprema 

projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne 

infrastrukture na području Aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske 

Sesvete u okviru kojeg se projektira kanalizacija naselja Šemovci i Hampovica. 

       

◆ Vodovodna mreža:  

 

      Vodovodna mreža na području općine izgrađena je u cijelosti tako da je omogućen 

priključak na vodovodnu mrežu na cijelom području općine. 

      Ishođena je građevna dozvola za izgradnju sekundarnog vodovoda u predjelu Belevine 

u Miholjancu te predstoji jednostavna nabava za izvođenje radova. 

     Zbog problema kod ishođenja uporabne dozvole za sekundarni vodovod u predjelu 

vinograda – Stara gora, pokrenuo se postupak izmjene projekta i izmjene građevne dozvole. 

     Na temelju inicijative građana – potencijalnih financijera sekundarnog vodovoda u 

predjelu vinograda Vinogradišće u Šemovcima, pokrenut je postupak projektiranja radi 

dobivanja građevne dozvole. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, u slučajevima 

kada izgradnja mreže nije u prioritetu jedinice lokalne samouprave, građani kao budući 

korisnici mogu financirati izgradnju a obveza je jedinice lokalne samouprave projektiranje i 

ishođenje dozvole. 

  
 

◆ Plinska mreža: na temelju razgovora s Komunalije-plin d.o.o. i odluka Općinskog 

vijeća o rekonstrukciji dotrajale plinske mreže, Komunalije plin d.o.o. etapno  rekonstruiraju 

plinsku mrežu. U ovom razdoblju  radovi na obnovi plinske mreže odnosili su se na uređenje 

infrastrukture prije sanacije nogostupa u Miholjanskoj ulici i ulici Mitrovica. 

 

 

◆ Za uređenje stare škole kao Zavičajno-kulturnog centra je dobivena građevna 

dozvola još 2016. te je projekt pripremljen za kandidiranje na natječaj Ministarstva 

poljoprivrede za Mjeru 7.4. u okviru Programa ruralnog razvoja.  

  

       Dosadašnji troškovi na ovom projektu: 

- izrađena arhitektonska snimka za iznos              25.200,00 kuna, 

- projektiranje i ishođenje dozvole                       232.619,00 kuna s PDV-om, 

- trošak energetskog pregleda                                   9.431,83 kuna s PDV-om 
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- konzultantske usluge za apliciranje na natječaj    24.750,00 kuna s PDV-om. 

  

            Za projekt je Koprivničko-križevačka županija još u prošlom razdoblju odobrila i 

isplatila povrat sredstava  za izradu dokumentacije u iznosu 50% odnosno  136.424,87 kuna. 

 

U prvoj polovici godine, projekt je prijavljen na natječaj za Mjeru 7.4, projekt je te se 

čeka odgovor. 
 

◆ Izgradnja kružnog toka i rekonstrukcija Lugarićeve  i Gundulićeve ulice: ovaj 

projekt je krajem 2016. kandidiran na natječaj Ministarstva poljoprivrede za Mjeru 7.2. u 

okviru Programa ruralnog razvoja za nerazvrstane ceste. Po administrativnoj kontroli te 

dodatnom pojašnjenju dokumentacije, dobivena je Odluka o prihvatljivosti projekta te su 

odobrena sredstva u iznosu oo 3,5 milijuna kuna. Ukupna vrijednost projekta se procjenjuje 

na oko 5 milijuna kuna. U sljedećem razdoblju predstoji provođenje javne nabave te daljnji 

postupak sukladno propisima kojima je uređeno financiranje projekata iz EU fondova.    

 

◆ Uređenje društvenog doma u Šemovcima: nakon što je zgrada doma etažirana te 

riješeni imovinskopravni odnosi sa Agronom d.o.o. pokrenut je postupak za uređenje doma. 

Provedena je jednostavna nabava za radove na sanaciji krovišta, izmjeni stolarije i sanaciji 

fasade a vrijednost investicije je oko 400.000,00 kuna.  

Projekt je kandidiran na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

u prvoj polovici godine te u  prvom navratu nije odobren. U drugoj polovici godine, projekt 

je odobren za sufinanciranje te je dobiveno 400.000,00 kuna od ukupnih oko 584.000,00 

kuna.   

 

◆ Sanacija nogostupa u ulici Mitrovica u Virju: prva faza sanacije nogostupa u dužini 

oko 600 m je završena, a druga faza se planira tijekom 2018. godine. Radove je izvodila tvtka  

GT Jura Virje d.o.o. s ugovorenim iznosom 459.857,50 kuna s PDV-om. 

 

 

◆ Sanacija nogostupa u Miholjanskoj ulici u Virju: u prvoj polovici godine proveden 

je postupak jednostavne nabave te zaključen ugovor za izvođenje radova na sanaciji sa GT 

Jura d.o.o. Virje s ugovorenim iznosom 615.865,63 kuna s PDV-om. Radovi su u ovom 

razdoblju završeni. 

Projekt je kandidiran na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te 

je dobiveno 400.000,00 kuna iz državnog proračuna. 

 

 

◆ Sanacija odlagališta komunalnog otpada Hatačanova:  izrada projektne 

dokumentacije za sanaciju prijavljen je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost te je projekt odobren za financiranje u 100% iznosu. Predstoje postupci 

jednostavnih nabava za usluge istražnih radova, izradu elaborata zaštite okoliša te izradu 

idejnog i glavnog projekta koje financira Fond. 

 

 

◆ Reciklažno dvorište:  Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da 

jedinica lokalne samouprave sa više od 1.500 stanovnika mora osigurati funkcioniranje 

reciklažnog dvorišta. Pokrenut je postupak za projektiranje RD na lokaciji koja je Prostornim 

planom uređenje općine Virje predviđena za gospodarenje otpadom (kod pročistača). Projekt 
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je odobren za sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 

40.000,00 kuna od ukupno oko 125.000,00 kuna na koliko je procjenjuje vrijednost izrade 

dokumentacije. 

 

 

 

◆ Imovinskopravni, geodetski i katastarski poslovi: 

- za zgradu bivšeg Univerzala proveden postupak izrade projektne dokumentacije za 

rekonstrukciju zgrade u hostel (prenočište), projekt kandidiran za financiranje iz Europskog 

strukturnog fonda 

- izgradnja i dogradnja tržnice: proveden postupak izrade projektne dokumentacije te je 

projekt kandidiran za financiranje iz Europskog strukturnog fonda 

- postupci za upis nerazvrstanih cesta kao javnog dobra u općoj upotrebi sa organom 

  upravljanja Općinom Virje, stalno su u tijeku  te se provode kontinuirano  

 
 
 
 

◆ Informiranje javnosti: 

- osiguranje dostupnosti informacija putem medija, weba i osobnim davanjem informacije, 

- postoji mogućnost davanja informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija te je 

dostavljenim zahtjevima odobravano 

- stalna je suradnja s lokalnim tiskom te se informacije o radu redovito objavljuju u lokalnim 

novinama i radiju. 

 

 

◆ Održani Martinjski dani Općine Virje 2017.  u kojima su sudjelovale gotovo sve 

udruge i društva s područja Općine Virje. Manifestacija poprima sve veći značaj u široj 

okolici te bilježi sve veći broj posjetitelja. 
 

◆ Zapošljavanje preko mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: Na temelju 

Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja a u suradnji s Hrvatskim zavodom za 

zapošljavanje, u Općini Virje je od sredine travnja 2017. na 6 mjeseci zaposleno 10 osoba na 

javnim radovima. Krajem godine odobreno je zapošljavanje još 7 osoba, a jednoj osobi iz 

prethodne grupe odobreno je produljenje na još 2 mjeseca. 

Također je tijekom godine bila odobrena 1 osoba na stručnom osposobljavanju bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

 

 

◆ Dio komunalnih poslova odrađuju osobe koje su korisnici Centra za socijalnu skrb a 

koje imaju obvezu odraditi društveno koristan rad u općini u trajanju 30 sati mjesečno.  

 

 

◆ Temeljem zaključenih  ugovora s Ministarstvom pravosuđa o probaciji osuđenim u 

prekršajnim postupcima s kaznom rada za opće dobro; temeljem ovih ugovora i 

pojedinačnih rješenja takve osobe se upućuju na rad za opće dobro u općinu Virje uz 

prethodnu suglasnost općine o prihvaćanju pojedine osobe. Ured za probaciju Bjelovar 

obavio je službeni nadzor te izrazio zadovoljstvo angažiranjem i dobrom voljom općine da 

se ovim osobama izađe u susret i pomogne u teškoj životnoj situaciji. Gotovo svakodnevno 

na ovaj način radi barem jedna osoba.  
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◆ Natječaji, prijave, zahtjevi, zamolbe: Redovito se prate raspisani natječaji i javni 

pozivi radi  prijava prihvatljivih projekata. Projekti prijavljeni u prethodnom razdoblju a čija 

je realizacija još otvorena i projekti koji su prijavljeni u ovom razdoblju:  

- Ministarstvo poljoprivrede, Mjera 7.2. „Ulaganja u nerazvrstane ceste“ u okviru Programa 

ruralnog  razvoja, čeka se odgovor vezano za prijavu na natječaj projekta – izgradnja 

kružnog toka i rekonstrukcija ulice Frana Lugarića i Ivana Gundulića u Virju, 

 

- Ministarstvo poljoprivrede, Mjera 7.4. u okviru Programa ruralnog razvoja, prijava na 

natječaj Zavičajno kulturnog centra Virje, 

 

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU prijavljen projekt sanacije nogostupa u 

Miholjanskoj ulici,  

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU: prijavljen projekt sanacije društvenog 

doma u Šemovcima, 

 

- Ministarstvo graditeljstva - prijava na natječaj– rekonstrukcija javne rasvjete, 

- Ministarstvo graditeljstva - prijava na natječaj– nabava komunalne opreme, 

 

- Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu prirode – prijava na natječaj za sufinanciranje 

projektiranja reciklažnog dvorišta , 

- Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu prirode – projekta dokumentacija za sanaciju 

„Hatačanove“ 

 

- Koprivničko-križevačka županija: prijave na javne pozive za povrat sredstava za izgradnju 

komunalne infrastrukture  (vodovodne i kanalizacijske mreže), 

- Ministarstvo obrazovanja – potpora u prijavi OŠ prof. F.V. Šignjar na natječaj za 

Unapređenje pismenosti projekta „Tko traži, nalazi!“ u kojem je Općina Virje partner na 

području vidljivosti provedbe projekta 

- Europski strukturni fond - za zgradu bivšeg Univerzala prijavljena izrada projektne 

dokumentacije za rekonstrukciju zgrade u hostel (prenoćište),   

- Europski strukturni fond – za izgradnju i dogradnju tržnice prijavljena izrada projektne 

dokumentacije 

- Europski strukturni fond – prijavljena izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg 

igrališta 

- prijavljen projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ 

- INA d.d. – sponzorstvo nad Martinjskim danima 2017. 
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Prikaz ostvarenih pomoći i donacija u 2017. 

 

IZVOR  

FINANCIRANJA 

NAMJENA IZNOS U 

KUNAMA 

TEKUĆE POMOĆI   

Državni proračun Pomoći lokalnoj samoupravi 1.912.357,90  

 

Državni proračun 

 

Za elementarnu nepogodu - sušu 

 

    451.914,00 

Državni proračun Program predškole 7.520,00 

Državni proračun Natječaj „bijela roda“ 2.800,00 

Koprivničko-križ. županija Za ogrjev socijalno ugroženih osoba 41.800,00 

Koprivničko-križ. županija Za izbor župana i članova žup.skup. 89.891,76 

Koprivničko-križ.županija Za program „pomoć u kući“ 22.500,00 

Hrvatski zavod za 

zapošljavanje 

Za zapošljavanje javnih radova i 

stručnog osposobljavanja bez 

zasnivanja radnog odnosa 

 

406.870,87 

Ukupno tekuće pomoći:  2.935.654,53 

KAPITALNE POMOĆI   

Koprivničko-križ. županija Za izgradnju vodovoda 27.300,93 

Koprivničko-križ. županija Za ravnomjerni razvoj (sanacija 

nogostupa, izmjenu stolarije na Domu 

zdravlja) 

200.000,00 

Državni proračun, MRRFEU 

  

 

 Sanacija društvenog doma u 

Šemovcima 

 

400.000,00  

Državni proračun, MRRFEU  Za sanaciju nogostupa u Miholjanskoj 

ulici 

 

400.000,00 

Državni proračun, 

Ministarstvo graditeljstva 

Za nabavu komunalne opreme - 

traktora 

 

100.000,00 

Državni proračun, 

Ministarstvo poljoprivrede 

Izrada Programa ukupnog razvoja  

85.262,50 

 

Hrvatske vode  

 

Za izgradnju kanalizacije 

 

3.000.000,00 

Ukupno kapitalne  pomoći:  4.212.569,43 

SVEUKUPNO:  7.148.223,96 

 

 

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                    Mirko Perok                                                            


