Polugodišnji izvještaj o radu općinskog naĉelnika Općine Novo Virje za
razdoblje sijeĉanj-lipanj 2017. godine
Sukladno članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi
podnosim 1. polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Novo Virje.
U prva dva mjeseca ove godine radio sam na pripremi natječajne
dokumentacije za prijavu na tri natječaja na koje se Općina prijavila.
Prva dva natječaja raspisalo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureĎenja
gdje smo traţili novac za projektiranje nerazvrstanih cesta (100.000,00 kuna) i povrat
polovice iznosa koji smo utrošili za izradu izmjena i dopuna prostornog plana ureĎenja
Općine Novo Virje.
Za projektiranje ceste nismo dobili sredstva, a za prostorni plan smo prošli na
natječaju i dobili povrat sredstava.
Treći natječaj na koji se prijavila Općina raspisalo je Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije gdje smo kandidirali projekt „Kulturno edukacijski
centar Miroslav Dolenec Dravski“.
Na tom natječaju smo prošli i odobreno nam je od strane Ministarstva 250.000,00 kuna
za realizaciju prijavljenog projekta.
Tijekom travnja radio sam na pripremi dana Općine Novo Virje koji su
započeli 24. travnja danom otvorenih vrata Dječjeg vrtića „Bregunica“. Potom je
28.travnja odrţan susret područnih škola Općine Novo Virje u školi Medvedička. Od
28.travnja do 01.svibnja trajao je proljetni „Drnić Carp Party“ – natjecanje u lovu
šarana na našem jezeru Drnić. 01. svibnja na sam dan Općine ujutro smo poloţili
vijenac na grob Stjepana Čadoića, Miroslava Dolenca Dravskog i palima za domovinu
iza čega je odrţana sveta misa za Općinu i vatrogasce u Ţupnoj crkvi svetog Josipa.
Istoga dana u 13:00 sati odrţana je svečana sjednica Općinskog Vijeća Općine Novo
Virje kojoj su prisustvovali brojni gosti te su KUD „Širine“ i „Bregunica“ odrţali
prigodni program iza kojeg je bio ručak za sve prisutne. 05. svibnja odrţani su
6.susreti mladih recitatora i glumaca u organizaciji Udruge za zaštitu kulturne i
prirodne baštine „Konak“ Novo Virje. 12. svibnja bila je promocija knjige „Bukevje“
autora Zvonimira Ištvana te je otkriven spomenik Miroslavu Dolencu Dravskom u
parku ispred zgrade Općine kojeg je izradio kipar Dragutin Ciglar iz Koprivnice.
Tijekom 2016. godine i u prvoj polovici 2017. godine radio sam zajedno sa
odvjetničkim uredom Glavaš i Šutalo iz Vinkovaca na pripremi dokumentacije za
ishoĎenje najamnine za Pravo puta za telekomunikacijske kablove Hrvatskog
Telekoma koji su postavljeni u Novom Virju. Na temelju te dokumentacije nam je
Hrvatska agencija za elektroničke komunikacije izdala rješenje i naloţila Hrvatskom
Telekomu da nam za 2017. godinu isplati 90.000,00 kuna što su oni i učinili u travnju
ove godine.

Tijekom svibnja obavljen je popravak poljskih puteva na našem području za
što je utrošeno oko 50.000,00 kuna.
U istom razdoblju radio sam zajedno sa našim ondašnjim ţupnikom
Krunoslavom Milovcem na ureĎenju okoliša kapelice u Bukevju gdje su izvoĎač
radova bile Komunalne usluge iz ĐurĎevca.
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