
 

Na temelju članka 49. st. 1. Statuta Općine Fužine („Službene novine“ Općine Fužine 

br. 07/18, 01/20 i 01/21), podnosim Općinskom vijeću slijedeće 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA PERIOD 

OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE 

 

 

 

U prvom dijelu godine, odnosno u periodu izvješćivanja Općinskog vijeća za vrijeme 

od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine, kao što je poznato, suočili smo se sa nastavkom velike 

krize uzrokovane virusom COVID-19. Mjere koje su poduzimane od strane Općine Fužine bile 

su usmjerene na oslobađanja od plaćanja komunalne naknade i zakupnina poslovnih prostora  

za one koji su bili najugroženiji i pogođeni navedenom pandemijom. Isto je rađeno sukladno 

Odlukama ovoga Općinskog vijeća. 

 

Unatoč navedenoj pandemiji, koja nas je pogodila, Općina Fužine izvršavala je sve 

svoje poslove u zadanim rokovima te nastavila sa radom na ranije započetim projektima.  

 

Kao što je bilo rečeno i u izvješću za drugi dio 2020. godine, započeli su radovi na 

aglomeraciji Općine Fužine – izgradnja sustava javne odvodnje i sanacije vodoopskrbnog 

sustava koji se nastavljaju i dalje sukladno predviđenom planu. 

Općina Fužine, odnosno Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Delnice kandidirali su se za 

dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na 

regionalnoj i lokalnoj razini. Drugi krug za podnošenje zahtjeva je završio 31. ožujka 2021. 

godine, nakon čega je donesena Odluka o sufinanciranju provedbe EU projekta kojom nam je 

dodijeljen iznos od 1.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava. Općina Fužine snosi 10 % 

ugovorene vrijednosti, dakle 13.000.000,00 kn od ukupnog iznosa projekta. Iznos koji Općina 

Fužine kao jedinica lokalne samouprave treba osigurati promašuje cijeli izvorni proračun te 

zbog navedenog kontaktiramo nadležna Ministarstva i Vladu za pomoć oko rješavanja 

navedenog problema.  

 

U prethodnom izvještajnom razdoblju navedena je prijava na natječaj pri LAG-u projekt 

„Rekonstrukcije krova na Društvenom domu Fužine“ koji je odobren, proveden postupak 

nabave i zaključen je ugovor o javnoj nabavi sa tvrtkom Oki Mont d.o.o. iz Zagreba. Radovi su 

započeli u rujnu što će biti predmet izvještavanja za drugo polugodište. Cijena radova sa PDV-

om iznosi 713.837,50 kuna.  

 

Drugi veliki projekt je izgradnja Tematsko edukativne staze oko jezera Lepenice, I. faza, 

što je bio i predmet izvještaja za razdoblje od 01.07.2020. do 31.12.2020. Općina Fužine je 

dana 17. svibnja 2021. godine sa Ministarstvom poljoprivrede, kao osnivateljem prava služnosti 

sklopila Ugovor o osnivanju prava služnosti na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu 

Republike Hrvatske na vrijeme od 20 godina, dok po pitanju čestica HEP-a odnosno Republike 

Hrvatske još uvijek nemamo nikakav potpisani ugovor. Ovaj problem nastojimo riješiti.  

Postupak nabave je okončan sklopljen je ugovor o javnoj nabavi za 1. fazu sa tvrtkom Univerzal 

d.o.o. iz Karlovca. Radovi su započeli u rujnu što će biti predmet izvještaja za drugo 

polugodište. Cijena radova sa PDV-om iznosi 851.612,50 kuna. Za navedeni projekt odobrena 

su nam sredstva u 100%-tnom financiranju od strane FLAG Tunera.  



 

Po pitanju projekta uređenja javne površine i parkiralište „Čoka“, II. faza (prva faza 

završena je u 2020. i sufinancirana od Ministarstva regionalnog razvoja) projekt je prijavljen 

na natječaj PGŽ-a gdje nam je odobreno 166.666,00 kuna iz fonda za Gorski kotar. Proveden 

je postupak nabave i sklopljen je ugovor sa tvrtkom „Zidar“ Tršće te su radovi izvedeni 

sukladno projektu u iznosu od 215.556,33 kuna sa PDV-om. 

 

Nadalje, od projekata tu je i most Vrelo za koji se čeka dokaz pravnog interesa HEP d.d. 

Zagreb i izdavanje suglasnosti od istih kako bismo mogli ishodovati građevinsku dozvolu. Već 

smo u nekoliko navrata pisali kako tražimo odgovor HEP d.d. za izdavanje pravnog interesa za 

potrebe ishođenja građevinske dozvole, međutim traženo nismo dobili. U svojim službenim 

dopisima navode da se na česticama na kojima se planira izgradnja predmetnog mosta vodi 

sudski spor zbog brisanja uknjižbe i uspostave ranijeg zemljišnoknjižnog stanja što nije istina 

jer na predmetnim česticama nije vidljiva zabilježba spora. Ovime se svjesno dovodi u pitanje 

sigurnost pješaka koji prolaze uskim i opasnim postojećim mostom na županijskoj cesti na kojoj 

se odvija promet prema Rijeci, a što bi se riješilo izgradnjom predmetnog mosta.  

 

Prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti prijavljen je projekt kanti za 

komunalni otpad, zatraženo je 70.800,00 kuna (ukupna vrijednost projekta iznosi 118.000,00 

kuna).  

 

Prema Primorsko – goranskoj županiji prijavljen je projekt izrade glavnog projekta 

„Obilaznica Fužine“ te nam je odobreno 100.000,00 kuna. Projekt obilaznice i nadalje nam je 

prioritet te se upravo ovih dana čeka izdavanje građevinske dozvole.  

 

Od PGŽ-a nam je odobreno sufinanciranje i za Program pomoć u kući (ŽAR) u iznosu 

od  20.000,00 kuna i za održavanje nerazvrstanih cesta odobreno je 45.000,00 kuna.  

 

Prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljen je projekt 

„Rekreacijski centar Vicićev most“ gdje je odobreno 970.000,00 kuna. Projekat za uređenje 

„Vicićevog mosta“ je izrađen te je proveden postupak javne nabave koji se poništio zbog 

prevelikog iznosa od 1.577.503,73 kuna. U tijeku je revizija troškovnika kako bi se ponovio 

postupak javne nabave.  

 

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a uz I i II  izmjene i dopune Proračuna 

Općine Fužine pripremljena su prve i druge izmjene i dopune programa građenja i programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

 

Uz godišnje izviješće o izvršenju proračuna izrađeno je i izviješće o ostvarivanju 

programa građenja i programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i program 

korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine 

Fužine za 2020. godine 

  

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 89/19), 

Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Planom gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17) i nizom 

podzakonskih propisa kojima se omogućuje provedba odredbi iz Zakona te ciljeva i mjera iz 

Strategije i Plana Gospodarenje otpadom izrađeno je Izviješće Općine Fužine o provedbi plana 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu. 

 



Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjaju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne 

novine“ broj 16/19) izrađena je Izviješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2022. godinu Općine Fužine,  donesen je Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu Općine Fužine, donesen je Plan razvoja sustava civilne zaštite sa 

financijskim učincima za 2021. godinu. 

 

Temeljem Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 58/19) i 

Pravilniku o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru (NN 

48/14 i 19/15) izrađeno je Izvješće o stanju u prostoru Općine Fužine za razdoblje od 2016. do 

2019. godine. 

 

Na groblju Lič, u novom dijelu rekonstruirala se javna rasvjeta u iznosu od 26.485,50 

kuna. 

 

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. godine izvršen je obračun volumena za 

komunalni doprinos za  dva obveznika u postupku izgradnje. Također je izdano dvadeset i jedan 

dopis sa posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta za stambene građevine ili građevine 

poslovnih odnosno društvenih namjena, pet  suglasnosti odnosno potvrde glavnog projekta za 

izgradnju kuća za odmor odnosno  stambenih objekata, potvrdu za izgradnju pješačkog mosta, 

te potvrdu pilani Vrata za izgradnju nadstrešnice. 

Komunalni doprinosi naplaćeni su u iznosu od 287.142,85 ili 51,74 % od plana, a 

komunalna naknada u iznosu od 1.038.094,62 odnosno 49,91% od plana za izvještajno 

razdoblje.  

Početkom veljače sklopljen je Ugovor sa Hrvatskim vodama o preuzimanju obveze 

naplate naknade za uređenje voda.  

 

Vodni doprinos ostvaren je u iznosu od 214,84 kune, a odnosi se na uplatu 8% vodnog 

doprinosa na temelju Zakona o financiraju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09) kojeg 

uplaćuju Hrvatske vode. 

 

Doprinos za šume ostvaren je u visini od 342.238,40 kuna, a  obuhvaća naplatu šumskog 

doprinosa kojeg su platile Hrvatske šume d.o.o. Zagreb za 4.kvartal 2020.. te prvi kvartal 2021. 

godine.  

 

U navedenom razdoblju objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana 

po programu POS. Zaprimljeno je ukupno 6 zahtjeva te se uskoro očekuje sastanak 

Povjerenstva sa predstavnikom APN-a o poduzimanju daljnjih koraka.  

 

Pripremljeni su bonovi za sufinanciranje učenika Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine 

u visini od 300,00 kuna za polaznike nižih razreda (3 učenika), odnosno u visini od 500,00 kuna 

(petsto) kuna za polaznike viših razreda za što je izdvojeno ukupno 29.900,00 kuna. Proveden 

je i natječaj za financiranje javnih potreba na koje se javilo ukupno 14 udruga i to kroz programe 

za sport, kulturu i ostale društvene djelatnosti. Sklopljeno je i 8 ugovora za donacije i 

sponzorstva. U veljači je raspisan javno poziv za podnošenje prijava za javna priznanja te su 

ista uručena na svečanoj sjednici Općine Fužine. ukupno su uručena dva javna priznanja i to 

povelje. Na svečanoj sjednici dodijeljena su priznanja za nadarene pojedince i to za tri sportaša 

sa područja Općine Fužine.  

 



U toku izvještajnog razdoblja sa danom 30.06.2021. godine Proračunskom korisniku 

Dječji vrtić „Snježna pahulja“ isplaćena su sredstva u iznosu od 494.411,21 kn kroz mjesečne 

isplate temeljnica. 

 

Općina Fužine podmirivala je troškove prehrane u iznosu od 1.250,00 kuna za jedno 

dijete koje polazi osnovnu školu.  

 

Isplaćene su tri jednokratne novčane pomoći u izvanrednim situacijama u iznosu od 

2.000,00 kuna. 

 

Isplaćene su jednokratne naknade za rođenje djeteta u ukupnom iznosu od 24.000,00 

kuna.  

 

Općina Fužine je tijekom 2021. godine stipendirala ukupno 17 učenika/studenata. Za 

školsku 2020./2021. zaprimljeno je ukupno 14 zamolbi za učeničke stipendije, 11 ih je 

odobreno u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna, dvoje učenika nije prošlo bodovni prag, a jedna 

nije imala prebivalište na području Općine Fužine te 6 studentskih stipendija u mjesečnom 

iznosu od 700,00 kuna, zaprimljeno je ukupno 7 zamolbi, 6 ih je odobreno, jedan student nije 

ostvario potreban broj bodova te je utrošen iznos od 53.700,00 kuna za izvještajno razdoblje.   

 

Za 20 učenika financirao se trošak prijevoza učenika koji pohađaju Osnovnu školu 

Ivanke Trohar Fužine na relaciji Vrata – Fužine – Lič i obrnuto za što je utrošen iznos od 

54.500,00 kuna za izvještajno razdoblje. 

 

Općina Fužine i Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine sklopili su Sporazum o 

organizaciji produženog boravka u školi. Po osiguranju sredstava u Proračunu za 2021. godinu 

sklopljen je i Ugovor o financiranju istoga. Za period od 09. mjeseca pa do karaj 2021. godine 

osigurano je 50.000,00 kuna. Za 2022. godinu biti će potrebno planirati sredstva u visini od 

160.000,00 kuna. 

 

S obzirom da temeljem Sporazuma sklopljenog između PGŽ-a i Grada Delnica, Općine 

Fužine i Općine Ravna Gora nije pronašao zajednički način funkcioniranja psihologa, Općina 

Fužine uspjela je dobiti sufinanciranje rada psihologa za period od 6 mjeseci odnosno za 

razdoblje od 03. mjeseca do kraja 08. mjeseca 2021. godine. Iznos sufinanciranja od strane PGŽ 

iznosi 8.700,00 kuna odnosno 50% od vrijednosti projekta rada psihologa u dječjem vrtiću 

“Snježna pahulja”. Planira se i nastavak programa za do kraja 2021. godine. 

 

 U navedenom izvještajnom razdoblju održali su se lokalni izbori za izbor članova . 

predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i načelnike, 

gradonačelnike i župane i njihove zamjenike te je i dana 28. svibnja 2021. održana 

konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Fužine koja sukladno izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.144/20), a temeljem članka 28. 

čini ukupno 9 vijećnika.  

 

Po pitanju prihoda odnosno punjenja proračuna porezni prihodi nisu bitno smanjeni, no 

realizacija većih projekata na području Općine Fužine i dalje će ovisiti o pomoći iz raznih 

Fondova.  

 

 Uvažavajući sve navedeno, kao i čitav niz i ostalih aktivnosti koje se poduzimaju 

tijekom godine, moram zaključiti da je puno toga napravljeno kao i da dosta toga treba i 



napraviti u narednom razdoblju te se nadam da ću, kao i do sada, imati punu podršku Vas, 

općinskih vijećnika Općine Fužine.  

Iskazujem zahvalnost svim onim vijećnicima koji su aktivno sudjelovali u radu vijeća 

te se nadam i nadalje dobroj suradnji na korist Općine Fužine. 

 

KLASA: 022-05/21-07/01 

URBROJ: 2112/03-02-21-01 

Fužine, 14. rujna 2021. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

         David Bregovac, v.r.  

 

 

Dostaviti: 

- predsjedniku Općinskog vijeća 

- pismohrana 


