POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
OPĆINE FUŽINE
za razdoblje 01.01.2022. - 30.06.2022.

Fužine, srpanj 2022.g.
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1. UVOD___________________________________________________
Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike
Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu akata
strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 89/18) jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave je uvedena obveza izrade i donošenja provedbenih
programa.
Odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o
provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 6/19 određena je
obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o napretku u provedbi mjera,
aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata.
Rok za izradu i objavu polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa
je 31. srpnja tekuće godine, odnosno za godišnje izvješće 31. siječnja tekuće godine
za prethodnu godinu.
Sukladno navedenome Općina Fužine izrađuje ovo Polugodišnje izvješće za
period od 01. siječnja 2022.g. do 30. lipnja 2022. godine.

2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU________________
Općina Fužine je dio Gorskog kotara koji je jedna od mikroregija Primorskogoranske županije. Na navedenome području primjenjuju se posebni zakon kao što je
Zakon o brdsko-planinskim područjima. Tim posebnim Zakonom uređuje se poseban
pristup razvoju i okvir za provedbu mjera koje ublažavaju poteškoće izazvane
specifičnim uvjetima za rad i život na tim područjima.
Rezultati popisa stanovništva iz 2021. godine ne pokazuje pozitivne rezultate,
naime broj stanovništva se smanjuje, te je demografska slika sve lošija. Nadodamo li
tome i indeks razvijenosti koji je nerealan za naše područje mogućnosti razvoja su sve
manje i manje. Upravo stoga je Općina Fužine definirala Mjere i aktivnosti u
provedbenom programu kako bi svoje područje potakla i omogućila mu napredak i
razvoj.
Prema zadnjem popisu stanovništva Općina Fužine broji 1404 stanovnika. Na
području Općine imamo Osnovnu školu, Dječji vrtić, Dom zdravlja, poštu, opskrbu
namirnicama (trgovine i voćarna), te su na taj način neke osnovne funkcije potrebne
za život zadovoljene, ali daleko je to od potrebnoga. (Početkom 2022. godine Općina
Fužine je ostala bez poslovnice banke na svome području).
Općenito standard življenja je znatno niži u odnosu na okolna područja u našoj
županiji, te su i uvjeti života znatno otežani.
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3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA________________
Općina Fužine dana 28.12.2021. godine donijela je Provedbeni program Općine
Fužine za razdoblje 2022. do 2025.g. KLASA: 302-01/21-01/09 URBROJ: 2112/03-0221-03 („Službene novine Općine Fužine“ br. 08/2021).
Navedenim Provedbenim programom Općina Fužine za razdoblje od 2022.g.
do 2025.g. definirala je svoju viziju i prioritete, te je utvrdila mjere za provedbu
odabranih ciljeva s ključnim aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata.
Ukupno su definirana četiri (4) razvojna cilja i to:
1. Razvojni cilj 1 - DESTINACIJA ODRŽIVOG TURIZMA UZ ULAGANJE U
TURISTIČKU INFRASTRUKTURU, INTEGRALNOG TURISTIČKOG PROIZVODA,
UPRAVLJANOG PO NAČELIMA DESTINACIJSKOG MENADŽMENTA
2. Razvojni cilj 2 - KONKURENTNOST GOSPODARSTVA TEMELJENOG NA
ZNANJU I INOVACIJAMA
3. Razvojni cilj 3 - RAVNOMJERNI RAZVITAK KVALITETE ŽIVOTA I
OBRAZOVANO AKTIVNO STANOVNIŠTVO S KOMPETENCIJAMA I VJEŠTINAMA
SA POSEBNIM NAGLASKOM NA DJECU I MLADE
4. Razvojni cilj 4 - ENERGETSKA UČINKOVITOST TEMELJENA NA ZELENOM
ODRŽIVOM UPRAVLJANJU I KORIŠTENJU VLASTITIH IZVORA
Ostvarenjem navedenih ciljeva Općina teži da još jače osnaži i revitalizira,
najviše u području kvalitete življenja, većeg broja žitelja našeg kraja i samim time boljeg
gospodarskog razvoja.

Za ostvarenje navedenih ciljeva definirano je ukupno 8 mjera, i to su:
M1.1. Aktiviranje prirodne, kulturne i tehničke baštine - potpora razvoju integralne
turističke ponude
M1.2. Razvoj turističke infrastrukture i potpora razvoju poduzetništva u turizmu
M2.1. Potpora razvoju poduzetništva i samozapošljavanja
M2.2. Povećanje inovacija, razvoj novih tehnologija i prijenos znanja institucija u
gospodarstvo
M3.1. Potpora povećanju znanja posebno u svrhu zapošljavanja
M3.2. Potpora aktivnom i kvalitetnom življenju
M4.1. Razvoj javne komunalne infrastrukture i potpora uvođenja EE/OIE u svrhu
jačanja energetske samoodrživosti
M4.2. Razvoj javnih usluga temeljenih na energetskoj učinkovitosti
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U izvještajnom razdoblju od 01.01.2022.g. do 30.06.2022. godine šest (6) mjera
je u tijeku dvije (2) nisu još pokrenute. Rok provedbe svake mjere za 2022. godinu je
prosinac 2022. g. tako da će se svi rezultati vidjeti u godišnjem izvješću Provedbenog
programa.
Na dan 30.06.2022. godine utrošeno je 584.486,13 kuna proračunskih
sredstava, no s obzirom da je rok provedbe svake od mjera prosinac 2022. godine
iznos nije pokazatelj uspješnosti provedbe samog Provedbenog programa s obzirom
da će većina obveza biti realizirana do konca 2022. godine. Realan utrošak
proračunskih sredstava vidjeti će se u godišnjem izvješću o Provedbenom programu
za 2022. godinu.
Zaključno može se reći da se sve mjere provode po terminskom planu i
sukladno periodu u kojem se pojedine mjere realiziraju.
Aktivnosti koje se provode kroz svaku mjeru su većinom već kontinuirane dugi
niz godina i nema većih zapreka u njihovoj realizaciji.

4. DOPRINOS OSTAVRENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA_________
Realizacijom provedenih odnosno aktivnosti koje su u tijeku za realizacijom
svake pojedine mjere pridonose u ostvarenju svakog utvrđenoj razvojnog cilja. U
ovome slučaju radi se o četiri razvojna cilja.
Tako se za Razvojni cilj 1 – kroz provedbu utvrđenih mjera povećao broj
dolazaka turista, povećala se ponuda integralnog turističkog proizvoda, izrađena je
odnosno u tijeku je izgradnja nove infrastrukture (Edukativna šetnica Lepenica – 1.
faza), povećan je broj kulturnih, zabavnik i sportskih manifestacija, te je povećan broj
medijskih kampanja.
Razvojni cilj 2 – realizacijom mjera dolazi do upoznavanja sa mjerama programa
potpora, povećanja broja korisnika aktivnih mjera poticaja, te će se s obzirom na
terminski plan realizacije mjera povećati broj realiziranih projekata, kao i stvaranje
većeg broja proizvoda. Navedeni cilj kao i mjere provedbe usmjeren je najvećim
dijelom na poduzetnike, obrtnike, poljoprivredna gospodarstva i male lokalne
proizvođače.
Kroz ostvarenje Razvojnog cilja 3 – dolazi do boljeg uređenja društvenih
prostora (Dom za mlade u Vratima), dječjih igrališta (na području cijele Općine),
povećanja u broju organiziranih nastupa, događanja i manifestacija. Ovaj cilj ima
poseban naglasak na djecu i mlade, te u tom pogledu Općina Fužine kontinuirano brine
o stipendiranju učenika i studenata, o sufinanciranju troškova školovanja,
sufinanciranju logopeda, troškovima i organizaciji prijevoza za sve učenike Osnovne
škole.
U ovom izvještajnom razdoblju još nisu započete aktivnosti na realizaciji mjera
kroz koje će se ostvariti zadani cilj, no rok za provedbu je prosinac 2022. godine te se
isti planira realizirati do tada. Naravno ovisiti će prvenstveno o realizaciji načina
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financiranja. Naime radi se o zamjeni i uređenju postojeće javne rasvjete odnosno istim
se želi povećati energetska učinkovitost javne rasvjete na području Općine Fužine. U
izvještajnom razdoblju pripremljena je tehnička dokumentacija i procjena troška za
uređenje javne rasvjete, te je trenutno navedeni projekt na pregledu kod HABOR-a
kako bi preko iste institucije osigurali kreditna sredstva za realizaciju aktivnosti koja će
značajno utjecati na ostvarenje Razvojnog cilja 4 Provedbenog programa Općine
Fužine za razdoblje 2022.-2025.
Realizacijom utvrđenih mjera Općine Fužine, osim ostvarenja Razvojnih ciljeva
Općine Fužine, ostvaruju se i razvojni ciljevi iz Nacionalne razvojne strategije
Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine („Narodne novine“ br. 13/2021).

PRILOG 1. Tablično izvješće o provedbi provedbenog programa za
period 01.01.2022. do 30.06.2022.

Pripremila: Tea Štimac, dipl.oec.

KLASA: 302-01/21-01/09
URBROJ: 2170-19-03-22-09
Fužine, 20.07.2022.g.

Općinski načelnik
David Bregovac, v.r.
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IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

OPĆINA FUŽINE

NOSITELJ IZRADE AKTA:
Redni
broj
mjere

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta
strateškog planiranja

Ključne točke ostvarenja mjere

Naziv mjere

NAZIV AKTA
STRATEŠKOG
PLANIRANJA:
Planirani rok postignuća
ključne točke ostvarenja

Organizacija manifestacija

1.

2.

Prioritet 1. Pametna regija konkurentnog
gospodarstva baziranog na znanju i
naprednim tehnologijama

Uređenje poučne staze oko jezera Lepenica sa
pratećom infrstrukturom kao nova turistička
ponuda

M1.1. Aktiviranje prirodne, kulturne i
tehničke baštine - potpora razvoju
integralne turističke ponude

Prioritet 1. Pametna regija konkurentnog
M1.2. Razvoj turističke infrastrukture i
gospodarstva baziranog na znanju i
potpora razvoju poduzetništva u turizmu
naprednim tehnologijama

Prioritet 1. Pametna regija konkurentnog
gospodarstva baziranog na znanju i
naprednim tehnologijama

4.

Prioritet 1. Pametna regija konkurentnog
gospodarstva baziranog na znanju i
naprednim tehnologijama

5.

Prioritet 2. Djeca i mladi u fokusu

Iznos utrošenih
proračunskih
sredstava

broj manifestacija

2

3

3

broj novouređenih šetnica

2

0

1

1

0

Rekonstrukcija i opremanje postojeće zgrade u
sportskome centru sa uređenjem igrališta i
prateće infrastrukture
Izgradnja multifunkcionalne dvorane sa manjim
bazenom

broj uređenih objekata
broj izgrađenih objekata

1
0

0
0

0
0

Uređenje centralnog trga/tržnice sa pratećom
infrastrukturom (parkiralište, igralište, dio sa
Prosinac tekuće godine
prodajnim kioscima, vidikovac)
Izrada projektne dokumentacije za uređenje trga
u naselju Lič

DATUM
IZRADE
IZVJEŠĆA:

20.07.2022.

Postignuće ključnih Status provedbe
točaka ostvarenja
mjere

Opis statusa provedbe mjere

n/p U TIJEKU

Većina mjera je još u tijeku, održane su manifestacije, Poučna staza
Lepenica je završena, no u trenutku izrade polugodišnjeg izvješća još
nije isplaćena, te jeproveden postupak i sklopljen Ugovor za izvođenje
radova na Rekreacijskom centru "Vicićev most" koji će biti realiziran
do kraja godine.

- kn

n/p U TIJEKU

Dio projekata je prijavljen na javne pozive i natječaje za financiranje te
se čekaju objave rezultata, projektna dokumentacija za uređenje trga u
Liču je izrađena, javna nabava za kupnju pokretne trake je provedena
te je sklopljen Ugovor o nabavi, sama realizacija je u tijeku te će biti
okončana do konca godine, uređenje ceste Sednjak također je
prijavljeno na javni poziv za sufinanciranje te se očekuju rezultati te
ovisno o tome će se krenuti u samu realizaciju.

323.105,26 kn

0

broj uređenih objekata
broj dokumentacija

0
0

0
1

0
1

broj pokretnih traka
broj izgrađenih objekata
metara novih cesta

0
0
0

1
0
0

0
0
0

Prosinac tekuće godine

broj korisnika aktivnih mjera potpora

0

3

0

- kn

n/p

M2.2. Povećanje inovacija, razvoj novih
tehnologija i prijenos znanja institucija u Provedba programa potpora za poljoprivrednike Prosinac tekuće godine
gospodarstvo

broj korisnika aktivnih mjera potpora

7

7

0

- kn

n/p U TIJEKU

U tijeku je izrada novog Programa potpora u poljoprivredi, te do kraja
godine i raspisivanje javnog poziva i dodjela sredstava.

Prosinac tekuće godine

Broj učenika

15
78
11
20
15

15
80
13
24
15

21
71
11
10
15

208.530,89 kn

n/p U TIJEKU

Stipendiranje je u tijeku sukladno natječaju i školskoj godini, bonovi za
sufinanciranje nabavke radnih materijala za učenike su podjeljeni
učenicima i realizacija je u tijeku, također kontinuirano se ffinancira i
provodi produženi boravak u osnovnoj školi, kao i prijevoz učenika i rad
logopeda.

Prosinac tekuće godine

broj igrališta

0

1

1

7.020,00 kn

n/p U TIJEKU

Tekuće i investicijsko održavanje Doma mladih kao i uređenje igrališta
je u tijeku i provodi se kontinuirano kroz cijelu godinu ovisno o potrebi.

Prosinac tekuće godine

broj rasvijetnih tijela

729

750

729

- kn

Prosinac tekuće godine

broj dokumenata

0

0

0

45.829,98 kn

M2.1. Potpora razvoju poduzetništva i
samozapošljavanja

M3.1. Potpora povećanju znanja
posebno u svrhu zapošljavanja

Provedba programa potpora za mikro
poduzetnike

Stipendiranje učenika i studenata
Sufinanciranje nabavke udžbenika i radnih
materijala za učenike osnovne škole
Sufinanciranje rada produženog boravka u
osnovnoj školi
Sufinanciranje logopeda
Sufinanciranje organizacije prijevoza učenika
osnovne škole

M3.2. Potpora aktivnom i kvalitetnom Tekuće i investicijsko održavanje Doma mladih
življenju
Uređenje dječjeg igrališta Vrelo

7.

M4.1. Razvoj javne komunalne
Prioritet 5. Ravnomjernim razvojem do
infrastrukture i potpora uvođenja
europskog standarda i visoke kvalitete života
EE/OIE u svrhu jačanja energetske
za sve građane
samoodrživosti

8.

Prioritet 5. Ravnomjernim razvojem do
M4.2. Razvoj javnih usluga temeljenih Izrada dokumenta, akcijskog plana
europskog standarda i visoke kvalitete života
na energetskoj ućinkovitosti
Pretovarna stanica Sović laz
za sve građane

POTPIS ČELNIKA TIJELA:

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata

Ciljna
vrijednost
2022.

broj odmorišta

Prioritet 2. Djeca i mladi u fokusu

Ime i prezime Koordinatora za
strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za
strateško planiranje:

Početna
vrijednost
pokazatelja
rezultata

01.01.2022. - 30.06.2022.

Uređenje rekreacijskog centra sa odmorištem
"Vicićev most"
uređenje poučnih staza za posjetitelje sa
pratećom infrastrukturom (Gradina i Križni put)

6.

Datum:

Pokazatelj rezultata mjere

IZVJEŠTAJNO
RAZDOBLJE:

Prosinac tekuće godine

Nabava pokretne trake za sanjkalište
Uređenje javnog wc-a
izgradnja cesta- obilaznica Fužine i ulica
Sednjak

3.

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE
FUŽINE ZA
RAZDOBLJE 2021. - 2025.

Zamjena i uređenje postojeće javne rasvijete

n/p

NIJE
POKRENUTO

NIJE
POKRENUTO

n/p U TIJEKU

Nije pokrenuto, u planu do konca tekuće godine.

Planira se prijava i realizacija projekta javne rasvjete preko programa
HABOR-a te isto još nije započeti. U tijeku je izrada tehničke
dokumentacije.

Akcijski plan energetskog održivok razvitka još nije krenuo u realizaciju,
isto se planira pokrenuti do kraja godine, kontinuirano se sufinancira rad
Pretovarne stanice Sović laz sukladno sklopljenim ugovorima.

20.07.2022.g.
Tea Štimac

Tea Štimac, v.r.
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