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Na temelju članka 32. Statuta Općine Velika – pročišćeni tekst (Službeno glasilo 

Općine Velika br. 1/21) i članka 24. i 66. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 4/09 i 1/21), Općinsko vijeće 

Općine Velika na ___. sjednici održanoj _______ 2021. godine donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja 

2021. godine do 30. lipnja 2021. godine 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Velika usvaja Polugodišnje izvješće o radu Općinskog 

načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine. 

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak i Izvješće objavit će se u „Službenom glasilu Općine Velika“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA 

 

KLASA: 021-02/21-06/ 

URBROJ: 2177/08-01-21- 

Velika, 2021. godine 

 

 

PREDSJEDNICA: 

 

_____________________ 

Anamarija Sikirić, mag. prim. educ. 

  



Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 

godine 

 

Po darovanju od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja krenulo se sa 

ostvarivanjem plana poduzetničke zone te je izrađen idejni projekt za adaptaciju postojećeg 

objekta za potrebe malih poduzetnika koji je poslan na Program podrške brdsko-planinskim 

područjima te je odobren iznos od 300.000,00 kuna te i uz vlastita sredstva iz proračuna po 

završenom glavnom projektu ići će se na raspisivanje natječaja za navedene prostore i urede u 

zgradi. Ujedno je završena i parcelacija okolnog zemljišta te će biti raspisan natječaj za prodaju 

poduzetnicima sa područja Općine Velika sa pripremljenim projektima. Natječaj za oba 

projekta biti će objavljen tijekom svibnja 2021. godine. Izrađen je i projekt za cestu koja će se 

protezati sredinom poduzetničke zone i koji se također može kandidirati  prema fondovima. U  

izradi je i glavni projekt kako bi se moglo krenuti sa uređenjem unutarnjeg prostora.  

Po izrađenom projektu predan je  i zahtjev MRRFEU na program podrške održivog razvoja 

lokalne zajednice za obnovu zgrade stare općine (krovište, unutrašnjost zgrade i okoliš) te su 

odobrena sredstva od 200.000,00 kuna i tijekom svibnja biti će raspisan natječaj za potrebne 

radove na projektu. Osim toga, pripremljen je i elaborat za energetsku obnovu iste zgrade koji 

će biti kandidiran po objavi natječaja za energetsku učinkovitost. Po izvršenim radovima, 

namjera je da se djelatnosti općinske uprave vrate u tu zgradu, a sadašnji prostor na stadionu 

prenamijeniti za sportske potrebe. 

Napravljena garažna vrata za vatrogasno vozilo na spremištu vatrogasnog doma u Tornju. 

Od Ministarstva turizma i sporta odobreno je sufinanciranje izgradnje atletskog stadiona u 

Velikoj (u sklopu sportskog kompleksa) u iznosu od 400.000,00 kuna te uz učešće planiranih 

sredstava iz općinskog proračuna potpisan je ugovor sa Max mar grupom d.o.o. iz Klinča sela 

kao najpovoljnijim izvođačem te okvirni ugovor na četiri godine u kojem roku bi se navedeni 

objekt trebao završiti. Potrebno je koristiti pomoć Županije, Nogometnog saveza, Ministarstva 

turizma i sporta, Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i dr. 

Vrijednost projekta je cca 9.000.000,00 kuna te je zbog toga potrebno uključivanje navedenih 

institucija. 

Napravljen most (pješački) preko Veličanke iz Ulice Nikole Tesle na odvojak Ulice Hrvatskih 

branitelja 26.000,00 kuna. 

Potpisan ugovor sa izvođačem za adaptaciju sportskog objekta u Trenkovu (NK Sloga) Prva 

faza te okvirno na dvije godine za dovršenje kompletnog uređenja. Radovi počeli u travnju 

2021. 

Osnovana Turistička zajednica „Zlatni Papuk“ sa sjedištem u Velikoj (Potpisan sporazum o 

zajedničkom financiranju između Općina Velike, Kaptola, Jakšića i Brestovca). Samim 

osnivanjem, koncem 2020. godine, povučena su inicijalna sredstva za rad od cca 350 000,00 

kuna. Tijekom proteklih mjeseci izrađena je dokumentacija i izvađena građevinska dozvola za 

izgradnju  Turističko-informativnog centra (poslovnice) na prostoru Trga sv. Augustina u 

Velikoj te je po objavljenom natječaju izabran najpovoljniji izvođač – tvrtka Alaber gradnja iz 

Pleternice koja je uvedena u posao koncem travnja 2021. godine, a završetak radova je po isteku 

5 mjeseci. 



Glavni infrastrukturni radovi na aglomeraciji Požega koji obuhvaćaju i područje Općine Velika 

(odvodnja u mjestima Trnovac i Trenkovo) te glavni vodovodni vod od spremišta u Velikoj, 

trebali bi biti završeni do konca godine, a odvodnja i postavljanje priključaka u Trenkovu i 

Trnovcu do konca lipnja 2021. godine kao i sanacija ulica i okoliša. Prilikom sanacije treba 

dovršiti i produžetak asfalta u Ulici V. Nazora u dužini do 100m (Karas, Katić) što je i 

predviđeno u Proračunu. 

Sa Županijskom upravom za ceste Požeško-slavonske županije predviđeni su radovi (potpisan 

ugovor sa izvođačem) na izgradnji nogostupa u Trenkovu (Ulica baruna Trenka i V. Nazora) – 

sufinanciranje Općine Velika 30 % (predviđeno u proračunu Općine Velika) te sanacija i 

presvlačenje asfalta na Županijskoj cesti 4253 u dužini 1,7 km. 

Pripremljen projekt javne led rasvjete za cijelu Općinu Velika sa svim potrebnim izvršenim 

mjerenjima i snimanjima kako bi se smanjila vrijednost koju plaćamo za održavanje i potrošnju 

el. energije. Projekt je moguće financirati kroz kandidiranje na EU fondove kao i preko HBOR-

a uz minimalnu kamatu. Troškovi bi bili smanjeni preko 50 %  jer je mjerenjima u 

trafostanicama iz kojih napajamo javnu rasvjetu, plaćanje jalovine preko navedenog postotka, 

a ujedno bi se smanjila i potrošnja. 

Izrađen je i kandidiran projekt proširenja Dječjeg vrtića Velika (prostor starog vrtića) kroz 

projekt Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Projekt je odobren 

početkom svibnja 2021.godine, te smo obavješteni da će se isti bespovratno financirati u iznosu 

od 393.367,00 kn,  a kapacitet bi se povećao za jednu vrtićku skupinu (cca 20-ak djece), a sami 

radovi bi mogli biti dovršeni do konca ove godine. 

Također kandidirana nabava komunalne opreme putem natječaja Ministarstva prostornog 

uređenja, graditeljstva i državne imovine te je odobren iznos od 38.529,00 kuna za nabavu 

kosilice,  prikolice za prijevoz kosilice i univerzalnog čistača prostora koji će se do punog 

iznosa financirati iz općinskog proračuna. 

Potpisan je ugovor za postavljanje novog dječjeg igrališta u Velikoj na Trgu bana Jelačića (kraj 

sjenice), a igralište će biti postavljeno u mjesecu svibnju zbog podloge. 

Potpisan ugovor za izradu sanitarnog prostora na Domu u Antunovcu te za unutarnje uređenje 

Doma (krečenje). Napominjem da je u općinskom proračunu predviđeno i asfaltiranje ulice kraj 

Doma prema Kulundžiji. 

Potpisan je ugovor za radove na Domu u Oljasima na uređenju okoliša (postavljanje ograde, 

staza do Doma te unutarnje uređenje – problem sa vlagom u jednom dijelu), a nabavljeno je i 6 

vikend garnitura (završeno početkom svibnja). 

U Stražemanu će se popraviti, u dogovoru sa mještanima, igralište za Mali nogomet i dječje 

igralište uz nabavku zaštitnih mreža i mreža za male golove (moraju se popraviti).  

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Velika u ovom sazivu donesena je Odluka o 

prodaji nekretnine u Velikoj (Taverna), a sredstva koja se dobiju od prodaje biti će namijenjena 

u potpunosti za dovršetak poslovnice Turističko-informativnog centra na Trgu sv. Augustina te 

aneks ugovora za radove na sportskom objektu u Trenkovu  (problem odvodnje), a isti bi se 

trebao donijeti rebalansom Proračuna na prvoj ili drugoj sjednici novoizabranog Općinskog 

vijeća (zgrada je prodana za 877.500,00 kuna). 


