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AKTI OPĆINE FAŽANA 
 

81 

 

Na temelju članka 26. Stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“, br. 123/17) i članka 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 
10/2013) ,načelnik Općine Fažana donosi  
 

ODLUKU 
o donošenju Provedbenog programa Općine Fažana  za razdoblje 2021.-2025. godine 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom donosi se Provedbeni program Općine Fažana za razdoblje 2021.-2025. godine. 

 
Članak 2. 

 
Tekst Provedbenog programa iz članka 1. nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Službenim novinama Istarske županije". 
 
 
KLASA: 022-05/21-01/12 
URBROJ: 2168/08-02/00-21-3 
Fažana, 29. prosinca 2021. godine 
 

OPĆINA FAŽANA 
Načelnik 

Radomir Korać, v.r. 
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UVOD 
 

Provedbeni program Općine Fažana 2021.-2025. (u nastavku teksta: Provedbeni program) odnosi se na 

razdoblje od 2021. do 2025. godine te vrijedi za mandatno razdoblje načelnika Općine, a financijski je obuhvaćen 

period od 2022. do 2025. godine. Kroz ovaj dokument prezentirat će se razvojne potrebe i potencijali Općine, te 

prioritetna područja i mjere kojima će se dostići planirane ciljne vrijednosti u nadolazećem periodu.  

 

Predgovor 

 

 Općina Fažana se u aktualnom mandatu želi dodatno istaknuti kao kvalitetno turističko odredište, ali i 

aktivno raditi na stvaranju povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva. Korištenjem brojnih prilika i potencijala koji su 

Općini na raspolaganju, planira se daljnji gospodarski prosperitet. Prema riječima načelnika Radomira Koraća, cilj 

je u budućem razdoblju na transparentan način nastaviti razvijati Općinu u smjerovima koji će doprinijeti dobrobiti 

građana. Neki od projekata za koje su preduvjeti za gradnju već osigurani su izgradnja doma za starije, izgradnja 

Sportsko društvenog centra Valbandon, Nogometnog kampusa Fažana i stambenog kompleksa Oliva.   

 

Aktivnosti usmjerene na mlađe generacije uključuju poticanja učenika u školstvu i proširenje osnovne škole te 

rješenja u području stanovanja. Nastavit će se sa uređivanjem stare jezgre Fažane, a kao najvažniji projekt ističe 

se Aglomeracija Sjever. Za daljnji razvoj Općine od iznimne je važnosti prometno spajanje Općine na Istarski 

ipsilon za što je već ishodovana građevinska dozvola. Pored spajanja na Istarski ipsilon nastaviti će se i sa 

uređivanjem ostalih prometnica na području Općine. Razvoju Općine, i to naročito na području turizma, doprinijeti 

će i uređenje Luke Fažana. Kvalitetan život svih građana Općine osigurati će se visokim socijalnim davanjima. 

Mjerama koje su prezentirane u ovom dokumentu obuhvaćeno je sve što će omogućiti da se iskoriste prilike koje 

Općina Fažana ima i osigura daljnji razvoj Općine.  
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Vizija

Općina Fažana – ljepota 

prostora, ljepota življenja -

savršenstvo spoja mora, zemlje 

i ljudi.

Misija

Poštivanjem održivog razvoja, osobito u aspektu 

turizma te kontinuiranim unaprjeđenjem 

gospodarstva, iskorištavajući sve postojeće 

prednosti i prilike postići visoku kvalitetu 

življenja za sve građane i stvoriti nezaobilaznu 

turističku destinaciju na jugozapadu Istre.
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Djelokrug 

Općina Fažana u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima je cilj ostvarenja 

prava građana. Neki od poslova iz samoupravnog djelokruga Općine su briga o stanovanju koja uključuje uređenje 

naselja i na to vezano prostorno i urbanističko planiranje te promet, komunalno gospodarstvo i socijalna skrb – 

potpora potrebitim građanima, briga o zdravlju građana kroz primarnu zdravstvenu zaštitu i briga o djeci uključujući 

odgoj i obrazovanje. Nadalje, u nadležnosti Općine je briga za promicanje kulture, tjelesne kulture i sporta, zaštita 

okoliša, protupožarna i civilna zaštita te zaštita potrošača. Općina obavlja i ostale poslove koji su određeni 

zakonima, a sve s krajnjim ciljem osiguranja kvalitete života svojim građanima.  

 

 

Organizacijska struktura 

Upravljačka organizacijska struktura Općine dijeli se na tijela Općine - Općinsko vijeće i  načelnika koji 

zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti. Radna tijela Općinskog vijeća su Odbor za statut, poslovnik i normativnu 

djelatnost te Mandatno-verifikacijska komisija. Za poslove iz samoupravnog djelokruga Općine te poslova državne 

uprave koji su određeni zakonom, ustrojen je jedinstveni upravni odjel na čelu kojeg je pročelnik.  

 

Mjesni odbori unutar Općine Fažana dijele se na Mjesni odbor Fažana i Mjesni odbor Valbandon, prema 

istoimenim naseljima u sastavu Općine. Oba mjesna odbora sastoje se od tijela koje čine vijeće i predsjednik 

vijeća mjesnog odbora.   
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Shema organizacijske strukture

Shema 1 - Organizacijska struktura Općine Fažana
Izvor: Općina Fažana

Ustanove i trgovačka društva

Općina je osnivač sljedećih subjekata:

· Komunalac Fažana d.o.o.

· Dječji vrtić Sunce

· JVP Pula

Općina je u vlasničkoj strukturi sljedećih trgovačkih društava:

· Pulapromet d.o.o.

· Vodovod Pula d.o.o.

· Luka Pula d.o.o.

· Pragrande d.o.o.

· IVS d.o.o.

· Pula Herculanea d.o.o.

KRATKOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI

Geostrateška pozicija Općine Fažana vrlo je povoljna s obzirom na dobru prometnu povezanost i izuzetnu 

klimu koja uključuje velik broj sunčanih dana. Fažana je na drugom mjestu prema broju sunčanih dana u godini 

na području Hrvatske. Klima na području Općine idealna je za razvoj turizma bez utjecaja sezonalnosti što otvara 

prostor za prosperitet od turizma kroz cijelu godinu. Uz očuvanu prirodu i plaže iznimne ljepote, podneblje Općine

Općinsko
vijeće

Općinsko
vijeće

Općinski
načelnik
Općinski
načelnik

Jedinstveni
upravni

odjel
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izuzetno je pogodno za ljude s bolestima dišnih puteva što otvara brojne mogućnosti za zdravstveni turizam. U 

Općini Fažana nalazi se polazište prema Nacionalnom parku Brijuni što dodatno jača turistički potencijal Općine. 

Kako bi se isti u potpunosti iskoristio u realizaciji je daljnje unapređenje prometne povezanosti kroz izgradnju 

direktne veze na Istarski ipsilon. Također, planira se i daljnji razvoj ruralnog i sportskog turizma uključujući ulaganje 

u Luku Fažana kao strateški važnog projekta, ulaganje u postojeće i nove šetnice te vjerski turizam s obzirom na 

blizinu kulturno-sakralnih znamenitosti.  

 

U području gospodarstva, Općina se može pohvaliti minimalnom nezaposlenošću te velikim brojem ljudi koji se 

bave malom privredom, odnosno poljoprivredom – primarno maslinarstvom. Unatoč tome planira se dodatno 

potaknuti razvitak ruralnog poduzetništva s ciljem uspostave novih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uz 

visoku stopu zaposlenosti, izazov predstavlja manjak radne snage u sezoni – Fažana kao gastro-destinacija nailazi 

na problem s pronalaskom dovoljne količine radne snage u predmetnoj domeni.  

 

Jedna od prijetnji koja je zajednička svim jedinicama lokalne samouprave su elementarne nepogode. S obzirom 

na geografsku poziciju Općine koja je smještena na morskoj obali, postoji utjecaj klimatskih promjena koji se 

prvenstveno očituje u postupnom rastu razine mora, a na čijem rješenju se aktivno radi. Također, želi se intenzivno 

poraditi na sveukupnoj razvijenost Općine snažnijim povlačenjem sredstava iz  EU fondova.  Nacionalni plan 

oporavka i otpornosti 2021.-2026. i novi Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027. nude niz prilika i mogućnosti za 

razvoj Općine. Namjera je Općine staviti u funkciju  neiskorištena područja kao što je park šuma Pineta, za što je 

prethodno potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose.   

 

Zaključno, Općina uz sve navedene prednosti i potencijale ima priliku adekvatnog rješavanja prijetnji odnosno 

izazova s kojima se susreće, na čemu će biti fokus u aktualnom mandatu.  

 

 

PRIORITETI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 
 

Prioriteti Općine Fažana formirani su na način da su u skladu s razvojnim smjerovima Nacionalne razvojne 

strategije Republike Hrvatske do 2030. (u nastavku teksta: Nacionalna razvojna strategija). Općina Fažana ima 4 

prioritetna područja na temelju kojih su formirani ciljevi odnosno mjere koje će biti prezentirane u narednom 

poglavlju.  

 

Prioritet 1 - „Unaprjeđenje komunalne infrastrukture i sadržaja javne namjene“ koji se temelji na ulaganju u 

komunalnu i prometnu infrastrukturu te sigurnost građana u svrhu stabilnog razvoja, u skladu je sa slijedećim 

razvojnim smjerovima Nacionalne razvojne strategije: RS2. „Jačanje otpornosti na krize“ i RS3. „Zelena i digitalna 

tranzicija“.  

 

Prioritet 2 „Stvaranje okruženja za gospodarski rast i razvoj turizma“ odnosi se na razvoj turističkog potencijala i 

poticanje gospodarskog rasta. Prioritet 2 Općine Fažana u skladu je s razvojnim smjerovima RS 1 „Održivo 

gospodarstvo i društvo“ i RS4  „Ravnomjeran regionalni razvoj“ nacionalne razine.  



 
 
Stranica 10 SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE –od 29. prosinca 2021.  Broj 32/2021.  

 

 

Prioritet 3 „Promicanje održivosti i doprinos zelenoj tranziciji“ stavlja fokus na zeleno i održivo u skladu s razvojnim 

smjerom 3 Nacionalne razvojne strategije: „Zelena i digitalna tranzicija“.  

 

Prioritet 4 Općine Fažana "Pružanje uvjeta za unaprjeđenje odgoja i obrazovanja“ – koji stavlja fokus na kvalitetu 

života građana, te kvalitetu sustava brige za djecu i mlade,  u skladu je sa slijedećim razvojnim smjerovima 

Nacionalne razvojne strategije:  1 „Održivo gospodarstvo i društvo“ i 2 „Jačanje otpornosti na krizu“.  

 

 

 
Prioritet 1 

UNAPRJEĐENJE 
KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 
I SADRŽAJA 

JAVNE NAMJENE 

Ulaganjem u potrebnu komunalnu infrastrukturu uključujući ulaganja u 
prometnu infrastrukturu te pružanje novih i unaprjeđenje postojećih sadržaja 
javne namjene povećat će se mobilnost i kvaliteta života za građane Općine 
Fažana. 

Prioritet 2 

STVARANJE 
OKRUŽENJA ZA 
GOSPODARSKI 
RAST I RAZVOJ 

TURIZMA 

Razvojem infrastrukture i sadržaja u turizmu Općina će postići daljnji 
napredak kao kvalitetno turističko odredište za koje postoji velik potencijal. 
Pružanjem podrške razvoju poduzetništva postići će se rast gospodarske 
aktivnosti. 

Prioritet 3 

PROMICANJE 
ODRŽIVOSTI I 

DOPRINOS 
ZELENOJ 

TRANZICIJI 

Fokusom na energetsku učinkovitost i održivost te ostala načela koja 
doprinose zelenoj tranziciji unaprijedit će se očuvanje okoliša, smanjenje 
zagađenja i učinkovitost u upravljanju otpadom. 

Prioritet 4 

PRUŽANJE 
UVJETA ZA 

UNAPRJEĐENJE 
ODGOJA I 

OBRAZOVANJA 

Unaprjeđenjem predškolskog odgoja te obrazovanja pružat će se podrška 
obiteljima s djecom i povećati kvaliteta obrazovnog sustava i kompetencija 
koje se stječu unutar istog. 

Tablica 1 - Prioriteti Općine Fažana 
Izvor: Aestus Consulting d.o.o. 

 

Provedbom 1. prioriteta „Unaprjeđenje komunalne infrastrukture i sadržaja javne namjene“ doprinijet će se 

provedbi strateškog cilja Nacionalne razvojne strategije: 

· 7. Sigurnost i stabilan razvoj 

· 10. Održiva mobilnost 
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Provedbom prioriteta 2 „Stvaranje okruženja za gospodarski rast i razvoj turizma“ doprinijet će se provedbi 

strateških ciljeva: 

· 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 

· 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske 

· 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 

 

Provedba prioriteta 3 „Promicanje održivosti i doprinos zelenoj tranziciji“ doprinijet će se strateškim ciljevima 

nacionalne razine: 

· 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

· 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 

· 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

 

Provedbom  prioriteta broj 4 „Pružanje uvjeta za unaprjeđenje odgoja i obrazovanja“ doprinijet će se strateškim 

ciljevima: 

· 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

· 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

· 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

 

Sve navedeno predstavlja metodologiju prema kojoj su kreirane mjere unutar strateških ciljeva, a koje će doprinijeti 

zadovoljavanju potreba i iskorištenju potencijala Općine Fažana.  

 

OPIS MJERA 
 

Prema čl. 26 Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 

123/2017) te Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018), propisano je da mjere moraju biti povezane s 

proračunskim stavkama i to na način da jedna mjera obuhvaća samo jedan program u proračunu, odnosno da 

jedan program može biti svrstan samo pod jednu mjeru unutar Provedbenog programa.  

 

Sukladno objašnjenoj metodologiji definirane su mjere jedinice lokalne samouprave od kojih svaka pripada 

određenom strateškom cilju nadređenog strateškog akta, u ovom slučaju Nacionalne razvojne strategije, što je 

prezentirano u nastavku. 
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Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

 

Mjera 1 - Unaprjeđenje poslovnog okruženja i kvalitete upravljanja u javnom sektoru 

Kvalitetnim upravljanjem i unaprjeđenjem trgovačkih društva u vlasništvu Općine Fažana, pozitivno će se utjecati 

na konkurentnost poslovnog okruženja. Osigurat će se kapitalne pomoći društvima Komunalac Fažana d.o.o., 

Vodovod Pula d.o.o. i Pregrande d.o.o. te Županijskoj upravi za ceste i Lučkoj upravi Pula. Kroz navedeno će se 

rješavati pitanja vodovoda i fekalne odvodnje te će se nabavljati oprema za Komunalac Fažana d.o.o. Ova mjera 

doprinosi strateškom cilju SC1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo Nacionalne razvojne strategije. Ključni 

pokazatelji rezultata su duljina novog vodovoda i duljina infrastrukture za fekalnu odvodnju.  

 

Mjera 2 - Razvoj poduzetništva i obrta 

Uspostava financijskih modela kojima će se poticati rad novih poduzetnika/obrtnika kroz provedbu mjera 

samozapošljavanja razvit će se poticajno poslovno okruženje u Općini. Uz navedeno, subvencionirat će se i 

nabava autobusa za javni prijevoz društva Pulapromet d.o.o. Mjera doprinosi strateškom cilju SC1 Konkurentno i 

inovativno gospodarstvo Nacionalne razvojne strategije. Ključni pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj 

novozaposlenih sa područja Općine Fažana. 

 

Mjera 3 - Razvoj poslovne i istraživačke infrastrukture 

Razvojem poslovne i istraživačke infrastrukture, odnosno izgradnjom poduzetničke zone San Pellegrino, 

poduzetnicima će se pružiti mogućnost za gospodarski rast i razvitak. Ova mjera doprinijet će zelenoj tranziciji jer 

će se prilikom gradnje poštovati načela energetske učinkovitosti i održivosti. Također, doprinijet će digitalnoj 

transformaciji i zelenoj tranziciji jer će se navedenim projektom poticati digitalizacija i održivost novih poduzeća. 

Mjera doprinosi strateškom cilju SC1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo Nacionalne razvojne strategije, a 

ključni pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj korisnika poduzetničke zone. 

 

Mjera 4 - Podrška razvoju društvenog poduzetništva 

Financiranjem programa i projekata udruga potaknut će se razvoj društvenog poduzetništva. Ova mjera doprinosi 

strateškom cilju SC1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo Nacionalne razvojne strategije, a ključan pokazatelj 

rezultata unutar ove mjere je broj udruga koje su korisnici ove mjere. 

 

Mjera 5 - Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma 

Poduprijet će se razvoj funkcionalnih i održivih turističkih regija s ciljem cjelovitog turističkog doživljaja i produljenja 

sezone kroz ulaganja u javnu turističku infrastrukturu i promociju. Unutar ove mjere urediti će se biciklističke staze 

na području Općine Fažana i izgraditi pješačka staza u MUP-u Valbandon sa pametnim infopunktevima. Popločiti 

će se Piazza Grande i trg iza MMC.  Također će se izgradnja igrališta za pse koje će služiti svim vlasnicima pasa 

– građanima i turistima. Mjera doprinosi strateškom cilju SC1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo Nacionalne 

razvojne strategije, a ključni pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj uređenih šetnica na području Općine 

Fažana. 
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Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

 

Mjera 6 - Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 

Razvojem sadržaja programa institucija predškolskog odgoja, odnosno dostupnost istih kroz sufinanciranje cijene 

koštanja od strane Općine, unaprijedit će se kvaliteta života djece te njihovih obitelji. Ova mjera doprinosi 

strateškom cilju SC2 Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije, a ključni pokazatelji rezultata 

unutar ove mjere su broj korisnika DV Sunce i broj djece do 6 godina starosti na području Općine. 

 

Mjera 7 - Osiguranje jednakih uvjeta sustavnog odgoja i obrazovanja za učenike osnovnih i srednjih škola 

Ulaganjem u programe te infrastrukturne kapacitete obrazovnih ustanova stvara se čvrsti temelj za kvalitetno 

obrazovanje građana Općine Fažana. Unutar ove mjere financirat će se produženi boravak djece od 1. do 4. 

razreda u Osnovnoj školi Fažana te školski programi i nabava školske opreme. Izradit će se glavni projekt za 

dogradnju Osnovne škole Fažana u sklopu koje će se na krov škole instalirati solarni paneli što će doprinijeti 

zelenoj tranziciji. Učenicima srednjih škola pomoći će se kroz sufinanciranje javnog prijevoza. Navedena mjera 

doprinosi strateškom cilju SC2 Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije. Ključni pokazatelji 

rezultata unutar ove mjere su m2 dograđenog prostora OŠ Fažana, broj postavljenih solarnih panela, količina 

generirane električne energije iz obnovljivih izvora na mjesečnoj bazi.  

 

Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanja državnom imovinom 

 

Mjera 8 - Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava 

Unaprjeđenjem upravljanja ljudskim resursima poštivanjem načela profesionalizma i kompetentnosti dostići će se 

visoka kvaliteta funkcioniranja javne uprave. Provest će se nabava dugotrajne imovine za potrebe općinske službe 

te financiranje osoblja Ureda načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela koje će pripremati i donositi akte izvršnih 

tijela. Ova mjera doprinosi strateškom cilju SC3 Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanja 

državnom imovinom Nacionalne razvojne strategije. Ključan pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj 

pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja.  

 

Mjera 9  - Jačanje kompetencija i unaprjeđenja sustava lokalne uprave 

Navedena mjera odnosi se na otvorenost prema savjetovanju i sudjelovanju građana i organizacija civilnog društva 

u oblikovanju i provedbi javnih politika. Sastoji se od aktivnosti rada Općinskog vijeća, radnih tijela, političkih 

stranaka i Savjeta mladih. Mjera doprinosi strateškom cilju SC3 Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava 

i upravljanja državnom imovinom Nacionalne razvojne strategije. Ključni pokazatelji rezultata unutar ove mjere su 

broj donesenih akata i mjera.  

 

Mjera 10  - Održivo upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Fažana 

Učinkovitim upravljanjem općinskim objektima pridonijet će se djelotvornosti Općine Fažana. Konkretne aktivnosti 

koje ova mjera uključuje su održavanje općinskih objekata te financiranje utroška električne energije. Navedena 
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mjera doprinosi strateškom cilju SC3 Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanja državnom 

imovinom Nacionalne razvojne strategije. Ključan pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj održavanih objekata 

u vlasništvu Općine. 

 

Strateški cilj 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske 

 

Mjera 11  - Jačanje položaja nacionalnih manjina 

Jačanjem položaja nacionalnih manjina doprinijet će se razvoju socijalne jednakosti u društvu, a navedeno će se 

provesti kroz financiranje redovnih djelatnosti Vijeća Srpske nacionalne manjine, Vijeća Talijanske nacionalne 

manjine i Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine. Ova mjera doprinosi strateškom cilju SC4 Globalna 

prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske Nacionalne razvojne strategije, a ključan 

pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj Vijeća nacionalnih manjina na području Općine. 

 

Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan  i kvalitetan život 

 

Mjera 12  - Kvaliteta i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb 

Unaprjeđenjem kvalitete i dostupnosti zdravstvene skrbi poboljšat će se kvaliteta života građana Općine Fažana. 

Kroz navedeno će se financirati javno zdravstvo i veterinarske mjere. Mjera doprinosi strateškom cilju SC5 Zdrav, 

aktivan  i kvalitetan život Nacionalne razvojne strategije, a ključni pokazatelji rezultata unutar ove mjere su broj 

javnozdravstvenih mjera i broj napuštenih životinja na području Općine. 

 

Mjera 13  - Zdravlje, zdrave prehrambene navike i aktivni život kroz sport 

Poboljšanjem dostupnosti i jačanjem vidljivosti sportskih i rekreacijskih sadržaja kroz financiranje djelovanja 

Zajednice sportskih udruga Općine Fažana pridonijeti će se zdravlju i kvaliteti života građana. Mjera doprinosi 

strateškom cilju SC5 Zdrav, aktivan  i kvalitetan život Nacionalne razvojne strategije, a ključni pokazatelji rezultata 

unutar ove mjere su broj sportskih udruga te broj sportaša na području Općine.  

 

Mjera 14  - Socijalna solidarnost i odgovornost 

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete sveobuhvatne socijalne skrbi za osjetljive skupine kroz razne oblike potpora 

– novčane pomoći te sufinanciranje troškova – povećat će se kvaliteta života za potrebite i ugrožene skupine 

građana. Sufinancirat će se boravak djece u predškolskim ustanovama i osnovnoj školi, financirati troškovi 

prehrane osnovnoškolaca, sufinancirati boravak djece u Osnovnoj školi Fažana te osigurati oprema za učenike 

osnovnih i srednjih škola, a provodit će se i dodjela stipendija i školarina. Dodjeljivat će se potpore za 

novorođenčad i sufinancirati troškovi javnog prijevoza građanima, a za najpotrebitije bit će osiguran dnevni topli 

obrok i pomoć u podmirenju troškova stanovanja. Ova mjera doprinosi strateškom cilju SC5 Zdrav, aktivan  i 

kvalitetan život Nacionalne razvojne strategije, a ključan pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj korisnika 

socijalnih usluga. 
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Mjera 15  - Razvoj humanitarne djelatnosti 

Smanjenjem rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenjem nejednakosti u društvu pozitivno će se 

utjecati na kvalitetu života građana. Kroz ovu mjeru financirat će se djelatnost Gradskog društva Crvenog križa 

Pula. Predmetna mjera doprinosi strateškom cilju SC5 Zdrav, aktivan  i kvalitetan život Nacionalne razvojne 

strategije, a ključan pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj volontera Crvenog križa. 

 

Strateški cilj 7. Sigurnost za stabilan razvoj 

 

Mjera 16  - Unaprjeđenje sustava civilne zaštite 

Financiranjem djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula te područne vatrogasne zajednice ojačat će se 

sposobnost operativnih snaga civilne zaštite. Ova mjera doprinosi strateškom cilju SC7 Sigurnost za stabilan 

razvoj Nacionalne razvojne strategije, a ključni pokazatelji rezultata unutar ove mjere su broj aktivnih članova 

dobrovoljnih vatrogasnih društava te ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području Općine. 

 

Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

 

Mjera 17  - Povećanje djelotvornosti u gospodarenju komunalnim otpadom 

Kroz nabavu opreme za zbrinjavanje komunalnog otpada, naknadu za zbrinjavanje otpada i sufinanciranje 

izgradnje ŽCGO na lokaciji Kaštijun te sufinanciranje uklanjanja azbestnih krovova povećat će se djelotvornost u 

gospodarenju komunalnim otpadom i priprema za prijelaz na kružno gospodarstvo. Ova mjera doprinosi zelenoj 

tranziciji i strateškom cilju SC8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost Nacionalne razvojne 

strategije, a ključni pokazatelji rezultata unutar ove mjere su broj uklonjenih azbestnih krovova i količina 

prikupljenog komunalnog otpada. 

 

Mjera 18  - Unaprjeđenje komunalne infrastrukture 

Navedenom mjerom provodit će se ulaganja u uređaje i javnu rasvjetu, nabavu urbane opreme, odvoz i 

deponiranje otpada te sanaciju neuređenih odlagališta i okoliša koji je onečišćen otpadom. Provodit će se 

održavanje cesta, objekata i uređaja odvodnje, parkirališta na području Općine te drugih javnih površina. Ova 

mjera će doprinijeti zelenoj tranziciji i strateškom cilju SC8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku 

neutralnost Nacionalne razvojne strategije. Ključni pokazatelji rezultata unutar ove mjere su površina održavane 

javne površine u m2, održavanje prometnica i sanacija oštećenja u m2 te ručno pometanje javnih površina u m2. 

 

Mjera 19  - Održivo i učinkovito upravljanje prostorom 

Učinkovitom upravljanjem pomorskim dobrom pridonijet će se zaštiti prirodnih resursa, a navedeno će se provoditi 

kroz financiranje redovitog upravljanja pomorskim dobrom te uređenje plaža uključujući izradu prilaza za invalide. 

Mjera doprinosi strateškom cilju SC8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost Nacionalne 

razvojne strategije, a ključan pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj uređenih plaža.  
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Mjera 20  - Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena 

Izgradnjom komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja sustava odvodnje postići će se pozitivan utjecaj na 

zaštitu okoliša i prirodnih resursa čime će se doprinijeti zelenoj tranziciji. Gradit će se infrastruktura za oborinsku 

odvodnju na slijedećim područjima: iza MMC-a, u ulici, Matija Vlačić- Vodnjanska-sv.Elizija te na Totovoj rivi. 

Također planira se izgradnja oborinske odvodnje i separatora za pristupnu cestu za reciklažno dvorište. Mjera 

doprinosi strateškom cilju SC8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost Nacionalne razvojne 

strategije, a ključan pokazatelj rezultata unutar ove mjere je dužina izgrađene infrastrukture oborinske odvodnje.  

 

Mjera 21  - Energetska samodostatnost i tranzicija na čistu energiju 

Uvođenjem naprednih digitaliziranih energetskih sustava, mreže i skladištenja energije poboljšat će se ekonomska 

samodostatnost i povećati doprinos zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji.  Navedeno će se postići kroz 

izgradnju solarne javne rasvjete na području Općine, a infrastruktura javne rasvjete će se graditi na sljedećim 

područjima: u ulicama Matije Vlačić do Vodnjanske do sv. Elizeja. Na dijelovima Općine izvršit će se rekonstrukcija 

javne rasvjete, a mjera doprinosi strateškom cilju SC8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

Nacionalne razvojne strategije. Ključni pokazatelji rezultata unutar ove mjere su broj postavljenih novih energetski 

efikasnih rasvjetnih tijela te udio naseljenih dijelova koji su pokriveni javnom rasvjetom.  

 

Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 

 

Mjera 22 - Povećanje učinkovitosti i dodane vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i akvakulture 

Povećanje produktivnosti poljoprivrede i akvakulture te njihove otpornosti na klimatske promjene na okolišno 

prihvatljiv i održiv način doprinijet će se zelenoj tranziciji i očuvanju okoliša. Navedeno će se provesti kroz 

sufinanciranje LAG-a, Fonda  za razvoj poljoprivrede i rada LAGUR-a "Istarska batana" te nabavu sadnog 

materijala, mapiranje stabla maslina, ulaganje u infrastrukturu u području ribarstva i ostalo. Mjera će doprinijeti 

strateškom cilju SC9 Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva Nacionalne razvojne strategije, a ključni 

pokazatelji rezultata unutar ove mjere su ukupan broj poljoprivrednika na području Općine Fažana i udio naseljenih 

dijelova pokrivenih javnom rasvjetom (%).  

 

Strateški cilj 10. Održiva mobilnost 

 

Mjera 23 – Razvoj suvremene prometne infrastrukture 

Izgradnjom i rekonstrukcijom prometnica povećat će se sigurnost na prometnicama, što će pridonijeti stvaranju 

održive mobilnosti. Provest će se izgradnja i izvlaštenje djela ceste za MUP Valbandon, prometne površine u 

naselju Šurida,  prometnice Mala Vala jug, izgradnja prometne površine u naselju Mala Vala, te dijela ulice Matija 

Vlačić. Planira se izgradnja nogostupa na Fažani jug kao i izgradnja pješačke staze od plaže Fažana sjever do 

Pinete. Kroz  mjeru se planira izrada slijedeće projektne dokumentacije: prometnica u ulici Pineta, prometnica 

prema Manerini, cesta kod Doma za starije i nemoćne, te izgradnje pristupne ceste za reciklažno dvorište. Mjera 

će doprinijeti strateškom cilju SC10 Održiva mobilnost Nacionalne razvojne strategije, a ključni pokazatelji 

rezultata unutar ove mjere su broj izgrađenih nerazvrstanih cesta te dužina uređenih prometnica.  
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Strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

 

Mjera 24 – Podrška razvoju prometne sigurnosti  

Pružanjem podrške razvoju prometne sigurnosti, osigurati će se prometna sigurnost građanima Općine Fažana. 

Navedena mjera doprinosi strateškom cilju SC11 Digitalna tranzicija društva i gospodarstva Nacionalne razvojne 

strategije te digitalnoj transformaciji. Ključan pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj certificiranih objekata u 

vlasništvu Općine. 

 

Strateški cilj 13. Jačanje regionalne konkurentnosti 

 

Mjera 25 - Poticanje razvoja kulture 

Ulaganjima u sadržaje s područja kulture čineći ih dostupnima za građane i turiste, doprinijet će se razvoju kulture 

Općine Fažana. Ulagat će se u manifestacije poput Fažanskog kulturnog ljeta te očuvanje kulturne baštine 

uključujući donacije u svrhu adaptacije Crkve sv. Kuzme i Damjana. Mjera doprinosi strateškom cilju SC13 Jačanje 

regionalne konkurentnosti Nacionalne razvojne strategije, a ključan pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj 

održanih kulturnih manifestacija. 

 

Mjera 26 - Kvaliteta i dostupnost javnih i društvenih sadržaja 

Kontinuiranom i raznovrsnom ponudom sadržaja namijenjenih članovima zajednice omogućiti će se korisno i 

kvalitetno provođenje vremena unutar Općine. Ulagat će se u poslovne prostore u vlasništvu O.F. u Fažani, i u 

mjesno groblje. Ova mjera doprinosi strateškom cilju SC13 Jačanje regionalne konkurentnosti Nacionalne 

razvojne strategije, a ključan pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj uređenih poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine. 

 

Mjera 27 - Razvoj pametnih i održivih gradova 

Ulaganjem u održivu infrastrukturu u funkciji razvoja održivih gradova kroz izgradnju doma za starije i doma za 

mlade, vatrogasnog doma, Sportsko-društvenog centra Valbandon, skate parka i nogometnog centra, uz 

uspostavu i izgradnju Doma za mlade, te izgradnju servisne zone Komunalac doprinijeti će se zelenoj tranziciji. 

Rekonstrukcijom zgrade DV Sunce građanima će se pružati dodatni sadržaji te povećati kvaliteta života. Mjera 

doprinosi strateškom cilju SC13 Jačanje regionalne konkurentnosti Nacionalne razvojne strategije, a ključan 

pokazatelj rezultata unutar ove mjere je broj izgrađenih objekata društvene namjene. 

 

Mjera 28 – Unapređenje te održivo korištenje prostora 

Izradom i provedbom dokumenta prostornog uređenja nastavit će se razvoj Općine Fažana u smjeru pametnog i 

održivog grada.  Mjera doprinosi strateškom cilju SC13 Jačanje regionalne konkurentnosti Nacionalne razvojne 

strategije, a ključan pokazatelj rezultata unutar ove mjere je postotak pokrivenosti Općine prostorno planskom 

dokumentacijom.  
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OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE 
 

Utvrđenim strateškim, dugoročnim ciljevima Općine podupire se i usmjerava rad jedinice lokalne 

samouprave ka ostvarenju razvojnim smjerovima koji će pridonijeti ostvarenju vizije Hrvatske 2030. godine.  

 

Prema definiranim rokovima mjera, točkama ostvarenja s planiranim rokovima postignuća i pokazateljima rezultata 

utvrđuje se polazna i ciljana vrijednost za naredni mandat.  Pokazatelji učinka su kvalitativni i kvantitativni 

pokazatelji te neizravni pokazatelji kojima će se procjenjivati uspješnost utvrđenog strateškog cilja. Pokazatelji 

učinka će se iskazati kroz pokazatelje ishoda koji mjere uspješnost posebnog cilja te pokazatelje rezultata za 

vrednovanje uspješnosti mjera, projekata i aktivnosti.  

 

Za jednostavnije praćenje pokazatelja formiran je predložak izvještaja koji se nalazi u prilogu dokumenta. Na taj 

način omogućit će se lokalnom koordinatoru praćenje i vrednovanje uspješnosti zadane lokalne razvojne strategije 

te polugodišnje i godišnje izvješćivanje izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave, regionalnom koordinatoru te 

koordinacijskom tijelu o njihovoj provedbi. 

 

POPIS IZVORA, PRILOGA I VIZUALNIH PRIKAZA 
 

· Statut Općine Fažana 

· Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine 

· Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. 

· Upute za izradu provedbenih programa 

Prilozi 

1. Prilog 1 – Terminski plan provedbe mjera 

2. Prilog 2 – Tablični prikaz okvira za praćenje provedbe 

Sheme 

Shema 1 - Organizacijska struktura Općine Fažana 

 

Tablice 

Tablica 1 - Prioriteti Općine Fažana 

 

 


