POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2016. GODINE
Sukladno Ĉlanku 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj regionalnoj samoupravi podnosim
7. polugodišnje Izvješće o radu Općinskog naĉelnika Općine Novo Virje. Nakon dana Općine
Novo Virje tijekom svibnja, lipnja i srpnja vršili smo popravak poljskih putova na podruĉju
Općine za koje smo utrošili 392m3 šljunka, i za te radove potrošeno je 55.765,90 kuna.
U drugoj polovici godine u Općini je bilo zaposleno ĉetvero ljudi iz programa javnih
radova Zavoda za zapošljavanje. Tri osobe su zajedno s našim komunalnim radnikom
izgradile 240 metara ograde na goblju u Novom Virju, a jedna osoba je pomagala našoj
gerontodomaćici. Isto tako tijekom cijele prošle godine u Općini Novo Virje bila je zaposlena
jedna osoba iz programa struĉnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koja
je radila na poslovima legalizacije bespravno izgraĊenih objekata i naplati komunalnog
doprinosa.
U drugoj polovici kolovoza radili smo na organizaciji mise u Bukevju gdje je
izgraĊena kapela sa zvonikom. NovoureĊene objekte je blagoslovio naš biskup Josip Mrzljak
na misi koja je održana 28.08. U studenom sam zajedno sa vatrogascima iz sva tri dobrovoljna
vatrogasna društva Novoga Virja – proveo akciju „Solidarnost na djelu“ te smo za potrebe
Crvenog križa prikupili 5.209,50 kuna.
Tijekom cijele druge polovice godine radili smo zajedno sa odabranim izvoĊaĉima na
izvedbi dva strateška planska dokumenta za Općinu Novo Virje:
1) Program ukupnog razvoja Općine Novo Virje koji je financiran iz sredstava
Europskog poljoprivrednog fonda a njegova cijena je 48.750,00 kuna.
2) Izmjene i dopune prostornog plana ureĊenja Općine Novo Virje u kojem je sva
lagalizirana nelegalna gradnja uvrštena u graĊevinsko podruĉje i uĉinjene su još neke
izmjene za koje je postojala potreba.
Program ukupnog razvoja donesen je na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Novo
Virje održanoj 19.prosinca 2016. godine, a Izmjene i dopune prostornog plana biti će
usvojene na sjednici koja će se održati u ožujku 2017. godine.
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