
                       
        REPUBLIKA HRVATSKA 
Koprivničko-križevačka županija 
               OPĆINA VIRJE 
           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/18-01/05 
URBROJ: 2137/18-18-1 
Virje,  21.  ožujka  2018. 
 
                    Na temelju članka 32. Statuta Općine Virje (»Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije« broj 3/13) predsjednik Općinskog vijeća Općine Virje saziva 
 
                   6.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Virje za dan 26. ožujka  2018. godine 
(ponedjeljak)  s početkom u 19,00  sati u prostorijama Narodne knjižnice Virje, Trg Stjepana 
Radića 1. 
 
Za sjednicu predlaže sljedeći:  
 

                                                    D N E V N I    R E D: 

 

1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća  

2. Razmatranje  Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Virje za 

2017. godinu, 

3. Razmatranje Izvješća općinskog načelnika o korištenju sredstava proračunske 

zalihe Proračuna Općine Virje za 2017. za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2017. te donošenje Zaključka o usvajanju istog, 

4. Razmatranje Izvješća općinskog načelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 

31.12.2017. godine te donošenje Zaključka o usvajanju istog, 

5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Virje  za 2017. godinu te 

donošenje Zaključka o usvajanju istog, 

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području općine Virje za 2017. godinu te donošenje Zaključka 

o usvajanju istog, 

7. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete 

9. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Virje u 2018. godini. 

10. Donošenje Plana gospodarenja otpadom  Općine Virje za razdoblje od 2017. 

do 2022. godine, 

11. Razmatranje Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom na 

području općine Virje za 2017. godinu te donošenje Zaključka o usvajanju 

istog, 

12. Donošenje Plana davanja koncesija u 2018. godini, 



13. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s 

Gradom Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, 

Molve, Novo Virje i Podravske Sesvete, 

14. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Virje u 2018.  

godini 

15. Razmatranje Izvješća o popisu imovine općine Virje za 2017. godinu te 

donošenje Zaključka o usvajanju istog, 

16. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Virje 

17. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Narodne knjižnice Virje za 2017. i 

Plana rada Narodne knjižnice Virje za 2018. godinu, 

18. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća PP Đurđevac za mjesec prosinac 2017. i 

siječanj 2018. godine, 

19. Razno. 

 

 

Molimo da se na sjednicu odazovete, a u slučaju spriječenosti da se javite na  

tel: 897 -680. 

 
 

 

NAPOMENA:  

 

Mole se članovi Općinskog vijeća da uvid u prijedloge akata koji zbog obima ili svoje 

složenosti nisu mogli biti u prilogu Saziva, izvrše u Jedinstvenom upravnom odjelu, na 

web stranici općine www.virje.hr/sjednice-opcinskog-vijeca/  ili neposredno prije 

početka sjednice. 

 

 

 

 

                                                                                                              PREDSJEDNIK: 

                                                                                                             Mladen Mesarov 

http://www.virje.hr/sjednice-opcinskog-vijeca/
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