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Na temelju članka 32. Statuta Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 

2/22) 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. siječnja 

do 30. lipnja 2022. godine 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Velika usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika za 

razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine. 

 

Članak 2. 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA 

 

KLASA: 021-02/22-06/ 

URBROJ: 2177-8-01-22- 

Velika,  2022. godine 

 

 

 

PREDSJEDNICA: 

 

_____________________ 

Anamarija Sikirić, mag. prim. educ. 

  



Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine 

 

Početak 2022. godine obilježilo je veliko poskupljenje energenata koje će znatno otežati 

funkcioniranje u 2022. godini, ponajviše se isto odnosi na poskupljenje električne energije čija 

se cijena povećala za tri puta, isto kao i cijena plina. Shodno tome, odlučeno je da će se ići u 

promjenu rasvjetnih tijela, odnosno u zamjenu postojeće rasvjete LED rasvjetom. Pristupilo se 

pripremi dokumentacije za kredit od HBOR-a, kako bi se ova investicija mogla izvršiti. 

Ova situacija nije nas obeshrabrila već smo nastavili s pripremom dokumentacije kako bi 

spremni dočekali novo programsko razdoblje iz fondova Europske unije. Započelo se s izradom 

Master plana Općine Velika, te strateškog  okvira razvoja, prilagodbe klimatskim promjenama, 

zelene infrastrukture te prijelaza na kružno gospodarstvo. U veljači je napravljen i prijavljen na 

natječaj Ministarstva turizma i sporta projekt veliko-nogometnog igrališta s umjetnom travom 

na SRC Velika. Na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Eu prijavljeni su 

projekti Poduzetničke zone i obnove zgrade Općine te su za ista odobrena sredstva.  

U navedenom razdoblju izrađena je dokumentacija za izgradnju pješačke staze koja 

povezuje Spomen trg hrvatskim braniteljima i ulicu Nikole Tesle (Kamenski sokak). Početak 

radova na istima očekuje se uskoro. 

Započeli su radovi na Poduzetničkoj zoni Velika, koja bi do kraja godine u potpunosti 

trebala biti u funkciji, a završeni su i radovi na Izgradnji turističko-informativnog centra u 

Velikoj. 

Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša prijavljena su dva projekta (digitalizacija javne 

uprave i nabava čistilice), te su za oba odobrena sufinanciranje od strane Fonda. 

Otvoren je Područni objekt Dječjeg vrtića u Velikoj u prostoru starog vrtića, čime su 

dodatno povećani kapaciteti vrtića, no nažalost još uvijek je ostalo neupisane djece. Svakako 

treba napomenuti da je odobren nastavak projekta I poslije podne u vrtiću čime je omogućen 

nastavak rada vrtića i u poslijepodnevnim satima. Također su nam odobreno i sufinanciranje 

programa predškolske djelatnosti od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. 

Na javni poziv za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva Ministarstva prostornog 

uređenja, graditeljstva i državne imovine, prijavljen je projekt uređenja ceste unutar 

Poduzetniče zone, te nam su nam je za navedeni projekt odobreno sufinanciranje. 

Nabavljen je traktor sa kranskim malčerom koji će pomoći za lakše uređivanje javnih 

zelenih površina na području naše Općine. 



Osim navedenih projekata redovno su se financirali programi udruga, isplaćivane 

jednokratne naknade za novorođenčad, jednokratne pomoći, provodilo se redovno održavanje 

nerazvrstanih cesta, kanala oborinske odvodnje, održavale javne zelene površine, groblja, 

vodila briga o domovima, te su se obavljali ostali nužni poslovi. 

Krajem svibnja održana je Međunarodna smotra folklora „Čuvajmo običaje zavičaja“, 

a u sklopu iste održao se i Najduži stol u Hrvata. Ova manifestacija organizirana od strane 

Općine i TZ Zlatni Papuk iz godine u godinu postaje sve prepoznatljivija, kako u Hrvatskoj 

tako i šire. 


