
                       
        REPUBLIKA HRVATSKA 
Koprivničko-križevačka županija 
               OPĆINA VIRJE 
           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/18-01/07 
URBROJ: 2137/18-18-1 
Virje,  05. rujna  2018. 
 
 
                    Na temelju članka 32. Statuta Općine Virje (»Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije« broj 3/13. i 3/18) predsjednik Općinskog vijeća Općine Virje saziva 
 
 
                   8.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Virje za dan 10. rujna  2018. godine 
(ponedjeljak)  s početkom u 19,30  sati u prostorijama   Društvenog doma Virje, Trg dr. 
Franje Tuđmana bb. 
 
Za sjednicu predlaže sljedeći:  
 
                                                          D N E V N I    R E D: 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine 

Virje, 

2. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Virje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine,  

3. Razmatranje Izvješća općinskog načelnika o korištenju proračunske zalihe 

Proračuna Općine Virje za 2018. za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. 

godine te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog, 

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

30. lipnja 2018. godine te donošenje Zaključka o usvajanju istog, 

5. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Virje za 2018. 

godinu i Projekcija proračuna za razdoblje 2019.-2020. godinu te razmatranje i 

donošenje programa: 

a) Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Virje u 2018. godini, 

b) Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Virje u 2018. godini, 

c) Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Virje 

u 2018. godini, 

d) Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Općine Virje u 2018. godini, 

e) Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Virje 

u 2018. godini, 

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Virje, 
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7. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u objekt javne i društvene 

namjene – Kulturni centar i turističko-informativni centar sa ljetnom pozornicom za 

potrebe Kulturnog centra i turističko-informativnog centra 

8. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u  rekonstrukciju i 

opremanje građevine – sportski park (svlačionice, tribine, stubište) 

9. Donošenje Odluke o skidanju javnog dobra sa čestice 10393/2 k.o. Virje 

10. Razno 
 

Molimo vas da se na sjednicu odazovete u  zakazano vrijeme, a u slučaju 

spriječenosti da svoj izostanak opravdate na telefon:  897 – 680. 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                 PREDSJEDNIK: 

                                                                                                 Mladen Mesarov v.r. 
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