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Velika, veljača 2022. 

 

  



 

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  2022. godine donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja 

do 31. prosinca 2021. godine 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Velika usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika za 

razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine. 

 

Članak 2. 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA 

 

KLASA: 021-02/22-06/2 

URBROJ: 2177-8-01-21-3 

Velika,  4. ožujka 2022. godine 

 

 

 

PREDSJEDNICA: 

 

_____________________ 

Anamarija Sikirić, mag. prim. educ. 

  



Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2021. godine 

 

Stupanje na dužnost Općinskog načelnika obilježeno je elementarnom nepogodom koja 

je najviše pogodila zapadni dio naše Općine. Znatne materijalne štete doživjele su 

poljoprivredne kulture, kuće i gospodarski objekti, most u Biškupcima, a oštećeni su i brojni 

automobili naših mještana koji su u tom trenutku bili u Požegi i okolici. Uz pomoć  Požeško – 

slavonske županije, te Vlade RH isplaćena je barem nekakva naknada oštećenima, posebno 

oštećenima u poljoprivredi. 

 Nakon prvih dana upoznavanja sa tematikom i problematikom, nastavili smo sa 

započetim aktivnostima i projektima. U kolovozu smo obilježili Dan Općine Velika, te blagdan 

zaštitnika naše župe sv. Augustina. Svečanost su obilježili brojni uzvanici iz susjednih nam 

Općina i Gradova, ali i predstavnici Ministarstava, Vlade RH, te Predsjednika Republike 

Hrvatske.  

 Iako nije vezano za rad Općinskog načelnika moram napomenuti da su se krajem srpnja 

nakon više od 10 godina ponovo otvorili bazeni, na kojima se temelji razvitak turizma u našoj 

Općini, ali i cjelokupan razvoj Općine Velika. Ova velika privatna investicija daje novu 

dimenziju razvoja našeg kraja.   

 Provedeni su postupci javne nabave, te ugovoreni izvođači radova za dva veoma bitna 

projekta: Rekonstrukcija starog vrtića, te Uređenje Poduzetničke zone Velika.  Projekt 

rekonstrukcije starog vrtića je pri samom kraju, te se uskoro očekuje tehnički pregled a nakon 

toga i samo otvaranje. Otvaranjem vrtića povećat će se kapacitet istog za oko 25 djece. Ovaj 

važan projekt sufinancirao je Središnji državni ured za demografiju i mlade u iznosu od gotovo 

400.000,00 kuna. Ovdje svakako želim napomenuti da nam je od istog ureda odobreno 

220.000,00 kuna za sufinanciranje rada predškole.  

Nakon provedenog postupka javne nabave ugovoren je izvođač radova i za projekt uređenja 

Poduzetničke zone Velika, čijim uređenjem se daje poticaj malim i srednjim poduzetnicima, 

odnosno obrtnicima za njihov rast i razvoj. Za ovu investiciju vrijednu više od četiri milijuna 

kuna potpisali smo Okvirni sporazum na četiri godine, a prvim Ugovorom osigurali milijun 

kuna za prvu fazu radova. Za ovaj projekt odobreno nam je sufinanciranje Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 300.000,00 kuna. 

U 2021. godini Programom razvoja gospodarstva isplaćeno je gotovo 250.000,00 kuna potpora 

za obrtnike, male i srednje poduzetnike te OPG-ove. Isplaćene su potpore za novorođenčad, 

sufinancirana nabavka radnih materijala za učenike osnovnih škola i dr. 



Završeni su radovi na adaptaciji i uređenju svlačionica nogometnog kluba Sloga Trenkovo, a 

pri kraju su i radovi na izgradnji Turističko informativnog centra u Velikoj. 

Kroz Projekt Interreg Hrvatska-Srbija, napravljena je poučna staza u Markovccu i Nježiću, 

rekonstruiran most u Markovcu, te nabavljen informativni totem koji će biti postavljen u 

Velikoj ispred zgrade TIC-a.  Općini Velika je iz ovog projekta odobreno bespovratno oko 

100.000 eura. 

Ove godine je u Velikoj po prvi put organiziran Advent koji je organizirala tvrtka Vinota, a 

Općina Velika, je uz Turističku zajednicu Zlatni Papuk bila suorganizator istog. Ovaj događaj 

pokazao je da će doprinositi dodatnom razvoju turističkog potencijala za naše Općine. 

Sredinom prosinca pokrenuli smo izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja 

Velika čijim će se izmjenama, a nakon usvajanja izmjena i dopuna Prostornog plana čije 

donošenje očekujemo u prvom kvartalu 2022. godine, otvoriti nove mogućnosti ulaganja 

investitora u Veliku i našu Općinu. 

Početkom prosinca donesen je Proračun za 2022. godinu, a istim su predviđena sredstva za 

stipendije studentima i učenicima (natječaj proveden i potpisani ugovori krajem prosinca), 

potpore udrugama, pomoći ugroženim skupinama, naknade za novorođenčad, nabavu radnih 

materijala učenicima osnovnih škola, program poticanja stambenog zbrinjavanja, potpore za 

razvoj poduzetništva, sredstva za pripremu projekata, te projekte koji su pripremljeni i drugo. 

 


