
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA 

Općinsko vijeće 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj: 
 

Izvješće načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2020. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Velika, ožujak 2021. 

 

  



 

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 28. sjednici održanoj 31. ožujka 2021. godine donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju izvješća načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2020. godine 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Velika usvaja Polugodišnje izvješće o radu Općinskog 

načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2020. godine. 

 

Članak 2. 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA 

 

KLASA: 021-02/21-06/2 

URBROJ: 2177/08-01-21-3 

Velika, 31. ožujka 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNICA: 

 

_____________________ 

Antonija Pavlović 

  



Izvješće načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

Dana 6. srpnja 2020. godine ostavku na mjesto općinskog načelnika podnio je Vlado 

Boban, te sam preuzeo obnašanje dužnosti zamjenika općinskog načelnika koji obnaša dužnost 

općinskog načelnika. 

Sredinom srpnja 2020. godine u rad pušteno Reciklažno dvorište, investicija vrijedna 

više od tri milijuna kuna. Izgradnja Reciklažnog dvorišta sufinancirana je sa 85% sredstava iz 

Fonda za zaštitu okoliša, dok je ostalih 15% financirano iz Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova EU.  

Krajem srpnja potpisan Ugovor o izgradnji pješačke staze u Dragi, te su polovicom 

kolovoza započeli radovi na izgradnji iste. 

Završeni radovi na proširenju Dječjeg vrtića, te se nakon dobivanja Uporabne dozvole 

povećao kapacitet dječjeg vrtića. Projekt proširenja u stopostotnom iznosu financiran 

sredstvima Europske unije. 

Zbog situacije s korona virusom nije održana svečana sjednica Općinskog vijeća, no 

dodijeljena su javna priznanja povodom Dana Općine, odnosno blagdana sv. Augustina 

temeljem provedenog javnog poziva. 

Završeni radovi na izgradnji i uređenju javno društvene zgrade u Biškupcima (stara 

škola). Projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.  

Izrađena dokumentacija za uređenje poučnih staza (poučna staza prema Starom gradu, te Geo-

road staza), te izgradnju Zip line. Sva tri projekta prijavljena na mjeru 8.5.2. Uspostava i 

uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture i još uvijek čekamo rezultate 

za isto. 

Kroz program Razvoja komunalnog gospodarstva Ministarstva graditeljstva kupljen 

komunalni traktor s priključkom (malčerom) vrijednosti 243.750,00 kuna.  

Izrađena aplikacija ViKo (Virtualni komunalac) pomoću koje se mogu prijaviti komunalni 

problemi u Općini. Projekt sufinancirao Fond za zaštitu okoliša kroz projekt primjene koncepta 

"pametnih gradova i općina“. 

Općina se uključila u program eNovorođenče koji omogućuje prijavu za naknadu za 

novorođeno dijete putem sustava eGrađani. (nema potrebe za fizičkim dolaskom u Općinu) 

Početkom srpnja Općina je dobila prostor stare Orljave na korištenje u svrhu razvoja 

Poduzetničke zone. Odmah se pristupilo izradi projektne dokumentacije kako bi se navedeni 

prostor što prije stavio u korištenje.  

Radovi na Spomen trgu hrvatskim braniteljima privedeni kraju, no zbog vremenskih 

uvjeta, te uređenja fontane na trgu, produljeni rok do polovice 6. mjeseca 2021. godine. 

Osigurana sredstva za kupnju radnih materijala svim učenicima osnovnih škola u 

Velikoj i Trenkovu. Osim nabavke radnih materijala za sve učenike, kao i svake godine učenike 

prvih razreda na klupama su dočekale i bilježnice te prigodni školski pribor. 

Asfaltirana ulica Kralja Tomislava u Trenkovu, asfaltiran sokak u Biškupcima te su 

asfaltirane staze na groblju u Trenkovu. 

Od Ministarstva turizma i sporta odobreno sufinanciranje izgradnje Atletskog stadiona 

u Velikoj, a koncem godine prijavljena i druga faza izgradnje. 

U procesu su izmjene prostornog plana Općine Velika. 



Kroz Program razvoja gospodarstva u 2020. godini isplaćeno je 47 potpora za razvoj 

gospodarstva u iznosu od oko 245.000,00 kuna. 

Isplaćeno 38 jednokratnih naknade za novorođenčad, Odlukom vijeća podignuta 

naknada sa 2.000,00 kn na 3.000,00 kuna za prvo, drugo i treće dijete, dok za četvrto i više sada 

iznosi 4.000,00 kuna. 

Na program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije prijavljena obnova zgrade Općine. 

Na program podrške brdsko planinskim područjima Ministarstva regionalnoga razvoja 

i fondova Europske unije prijavljena obnova Poduzetnička zona Velika 

Potpisan 51 ugovor o stipendiranju studenata i učenika (45 studenata i 6 učenika), 

sufinancira se cijena prijevoza za učenike srednjih škola koji se školuju u Pakracu, Sl. Brodu, 

Zagrebu i Osijeku - 1 povratne karte mjesečno. 

Krajem godine osnovana nova Turistička zajednica područja Velike, Kaptola, Brestovca 

i Jakšića pod nazivom TZ Zlatni Papuk, koja je nasljednik TZ Općine Velika. Od Ministarstva 

turizma i sporta za isto dobili oko 350.000,00 kuna. Planirana je izgradnja Turističko 

informativnog centra u Velikoj. 

Pokrenuta prisilna naplata komunalnog duga, sukladno nalogu Državne revizije, a 

nakon što Vijeće nije prihvatilo Odluku o otpisu. U trenutku pokretanja naplate tj. na dan 

31.12.2020. dug iznosio 1.593.227,54 kune. Do sada naplaćeno oko 80.000,00 kuna, dok se za 

dug od 428.658,00 kuna pozvano na zastaru. Ostatak u procesu naplate potraživanja. 

 


