Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa
za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022.
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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU
Nakon dvogodišnjeg teškog razdoblja koje je uslijedilo nakon što je svijet pogodila pandemija
bolesti COVID-19, uz znatno ograničeno funkcioniranje svih institucija i usporavanje svjetske
ekonomije, početkom 2022. godine su nastupile još veće neizvjesnosti. Sukob u Ukrajini
negativno utječe na gospodarstvo euro područja. U lipnju su u Hrvatskoj potrošačke cijene
porasle 12,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine, što je najviša stopa inflacije od kada Državni
zavod za statistiku (DZS) vodi te podatke, a što puno govori o tome kako je geopolitička situacija
znatno utjecala na porast cijena energije i hrane.
Porast cijena događa se u svim gospodarskim sektorima te zbog neizvjesnosti tržišta, bilo koje
ulaganje predstavlja veliki rizik.
S druge strane, vrlo je vjerojatno da će ovogodišnja turistička sezona, koja je u tijeku, biti ista ili
čak i bolja od one iz „pre-pandemijske“ 2019. godine.
Osim tih bitnih promjena koje su od velikog utjecaja za sve odluke o budućim investicijama na
lokalnom nivou, u upravnom području nije bilo bitnih promjena koje su mogle imati značajan
utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa Općine Brtonigla-Verteneglio tijekom
izvještajnog razdoblja.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA
Sve mjere Provedbenog programa Općine Brtonigla-Verteneglio imaju status „u tijeku“ te se
provode sukladno rokovima koji su planirani samim Provedbenim programom.
Proračunska sredstva:
- Sveukupno ostvareno po stavkama Provedbenog programa: 6.085.856,92 kn
- Nove aktivnosti u Proračunu (dodane tijekom 2022. godine):
K100500 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 22.029,38 kn
K100780 Opremanje Dječjeg vrtića
7.375,00 kn
29.404,38 kn
- Ostvarenje proračuna do 30.06.2022. godine: 6.115.261,30 kn.
U nastavku Izvješća daje se detaljan pregled ostvarenih pokazatelja i utrošenih proračunskih
sredstava po pojedinim mjerama Provedbenog programa.
M.01 Unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Pokazatelj rezultata

Početna
vrijednost
(2020.)

Ostvarena
Ciljna
vrijednost
vrijednost
pokazatelja
2022.
rezultata
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P.1.1. Broj rasvjetnih tijela
P.1.2. Broj novouređenih
parkovnih površina
P.1.3. Broj novouređenih
građevinskih objekata
P.1.4. Broj novouređenih
plaža

P.1.1.: 60

P.1.1.: 50

P.1.1.: 60

P.1.2.: 2

P.1.2.: 2

P.1.2.: 0

P.1.3.: 3

P.1.3.: 2

P.1.3.: 0

P.1.4.: 0

P.1.4.: 0

P.1.4.: 0

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
K100717 Izgradnja kanalizacijskog sustava
K100718 Modernizacija sustava javne rasvjete
K100719 Uređenje Parka Karigador
K100721 Uređenje građevinskih objekata
K100727 Centar istarskih okusa i vinske tradicije
K100729 Izgradnja javne rasvjete
K100827 Izgradnja komunalne infrastrukture građ.
područja posebne namjene
K100834 Urbana oprema u naseljima
K100835 Uređenje parka kod škole u Novoj Vasi
K100836 Uređenje ostalih parkova i zelenih površina u
naselju Radini i Fiorini
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K100838 Opločenje, sanacija platoa ispred galerije
Aleksandra Rukavine
K100839 Uređenje trga Sv. Zenona u Brtonigli
K100841 Uređenje mjesnog groblja Brtonigla
K100842 Uređenje mjesnog groblja Serbani
K100845 Uređenje i opremanje plaže u Karigadoru
(adaptacija za invalide)
K100847 Izgradnja stambeno poslovne građevine za
Vlastiti pogon
K100848 Izgradnja komunalne infrastrukture u naseljima
K100849 Sanacija zaljeva
K100857 Projektna dok. navodnjavanje

0
74.010,38
0
39.625,00
0
0,00
0
22.312,50
0
0,00

341.197,88 kn

0
11.875,00
0
0,00
66.500,00
0,00
26.875,00
0,00
100.000,00

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
U svrhu modernizacije sustava javne rasvjete, nabavljeno je 60 komada LED rasvjete radi
zamjene dotrajalih natrijevih i živinih žarulja.
Realizirane su aktivnosti u svrhu unaprjeđenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
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modernizacije kanalizacijskog sustava, uređenja zelenih površina, pripremne dokumentacije za
sustav poljoprivrednog navodnjavanja, uređenja i izgradnje struktura koje su važne za razvoj
Općine.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine.
M.02 Uređenje naselja i stanovanje

Pokazatelj rezultata
P.2.1. Broj uređenih
stambenih objekata
P.2.2. Broj korisnika kojima
je dodijeljeno sufinanciranje
za uređenje fasade

Početna
vrijednost
(2020.)

Ostvarena
Ciljna
vrijednost
vrijednost
pokazatelja
2022.
rezultata

P.2.1.: 1

P.2.1.: 1

P.2.1.: 0

P.2.2.: 0

P.2.2.: 0

P.2.2.: 0

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
K100724 Uređenje ljekarne
2 K100797 Uređenje stambenih objekata
K100840 Uređenje fasada u naselju Brtonigle

26.250,00
9.386,04
0,00

35.636,04 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Pokrenute su aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere, koje će
se realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom programu
Općine, a sve u svrhu uređenja općinskih objekata za poboljšanje izgleda i funkcionalnosti
naselja na općinskom području.
M.03 Prostorno i urbanističko planiranje

Pokazatelj rezultata
P.3.1. Broj izrađenih
projekata
P.3.2. Broj izrađenih

Početna
vrijednost
(2020.)

Ostvarena
Ciljna
vrijednost
vrijednost
pokazatelja
2022.
rezultata

P.3.1.: 3

P.3.1.: 2

P.3.1.: 4

P.3.2.: 1

P.3.2.: 1

P.3.2.: 0

5

urbanističkih planova ili
izmjena i dopuna postojećih

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100759 Izrada projektne dokumentacije
29.686,56
A100760 Elaborati, troškovnici, izvješća,
projekti
4.750,00
3
A100762 Certifikati
0,00
A100767 Urbanistički planovi uređenja
0,00
A100768 Izmjene i dopune Prostornog plana
0,00

34.436,56 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Odrađeno je 4 projekata:
• izrada projektne dokumentacije prometnice sa pratećom infrastrukturom u naselju Kovri;
• izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju trga Sv. Zenona u naselju Brtonigla;
• izrada glavnog projekta cestovne infrastrukture sa oborinskom odvodnjom u naselju St.
Drušković;
• izrada glavnog projekta cestovne infrastrukture sa oborinskom odvodnjom u naselju Nova Vas
sukladno UPU Nova Vas.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine.
M.04 Komunalno gospodarstvo i održavanje površina

Pokazatelj rezultata
P.4.1. M2 održavanih javnih
površina
P.4.2. M2 održavanih
zelenih površina
P.4.3. Km održavanih
nerazvrstanih cesta
(redovno održavanje)

Početna
vrijednost
(2020.)
P.4.1.
30.150
P.4.2.
31.000
P.4.3. 32,6

Ostvarena
Ciljna
vrijednost
vrijednost
pokazatelja
2022.
rezultata
P.4.1.
30.150
P.4.2.
32.000
P.4.3.
32,6

P.4.1.
19.215
P.4.2.
15.420
P.4.3. 42

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
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A100601 Vlastiti pogon za održavanje javnih
površina
A100712 Održavanje i uređenje zelenih površina
A100819 Izvanredno održavanje nerazvrstanih
cesta
A100867 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

260.213,65
21.133,34

281.346,99 kn

0,00
0,00

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Odrađene su sljedeće aktivnosti:
- održavanje javnih površina: 19.215,00 m2
- održavanje zelenih površina: 15.420,00 m2
- održavanje nerazvrstanih cesta (redovno održavanje): 42.057,00 m'.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu učinkovitog održavanja i uređenja
javnih, zelenih i cestovnih površina, za što kvalitetnije upravljanje javnim površinama i za
boljitak života građana.
M.05 Upravljanje općinskom imovinom

Pokazatelj rezultata
P.5.1. Broj novih računalnih
programa
P.5.2. Broj odrađenih
projekata za prenamjenu
objekata

Početna
vrijednost
(2020.)

Ostvarena
Ciljna
vrijednost
vrijednost
pokazatelja
2022.
rezultata

P.5.1.: 1

P.5.1.: 1

P.5.1.: 0

P.5.2.: 0

P.5.2.: 0

P.5.2.: 0

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100763 Održavanje objekata za redovito
korištenje
397.622,26
A100764 Održavanje postrojenja i opreme
6.564,00
K100757 Opremanje općinske zgrade
33.915,91
5
K100779 Kupnja zemljišta
16.737,50
K100846 Rekonstrukcija zgrade – Dom Špinutija
0,00
K100853 Prenamjena stare škole u Brtonigli
0,00
K100865 Kupnja vozila
0,00

454.839,67 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
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Zaključak o ostvarenom napretku:
Pokrenute su aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere, koje će
se realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom programu
Općine, za efikasno upravljanje objektima, postrojenjima, zemljištem i zgradama u vlasništvu
Općine Brtonigla-Verteneglio.
M.06 Odgoj i obrazovanje

Pokazatelj rezultata
P.6.1. Broj dodijeljenih
stipendija
P.6.2. Broj dodijeljenih
nagrada odlikašima
P.6.3. Broj pripremljenih
projekata za dvoranu

Početna
vrijednost
(2020.)

Ostvarena
Ciljna
vrijednost
vrijednost
pokazatelja
2022.
rezultata

P.6.1.: 7

P.6.1.: 7

P.6.1.: 8

P.6.2.: 13

P.6.2.: 13

P.6.2.: 0

P.6.3.: 0

P.6.3.: 0

P.6.3.: 0

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100716 Stipendiranje studenata
16.500,00
A100743 Nagrade odlikašima
0,00
A100815 Sufinanciranje prijevoza učenika
17.076,00
A100816 Sufinanciranje produženog
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boravka
51.900,66
K100726 Investicijsko održavanje školskih
objekata
0,00
K100799 Izgradnja školske dvorane
0,00

85.476,66 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Dodijeljeno je 8 stipendija, za ukupni mjesečni iznos 3.900,00 kn. Proveden je Javni natječaj za
dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. Svi studenti koji su zadovoljili
uvjete natječaja stipendirani su sa mjesečnim iznosom od 400,00 kn. 1 student upisan na
redovan studiji jednog od deficitarnih zanimanja stipendiran je sa dodatnim mjesečnim iznosom
od 300,00 kn. 2 studenta ostvarila su i dodatan iznos od 200,00 kn za ostvareni uspjeh po svim
položenim ispitima tijekom prošle akademske godine.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu poboljšanja i unaprjeđenja
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objekata u kojima se odvijaju odgojne i osnovnoškolske aktivnosti, potpore studentima i
odličnim učenicima sa općinskog područja, izrade dokumentacije za izgradnju sportske dvorane
kojom će se riješiti nedostatak prostora za odvijanje sportskih aktivnosti.
M.07 Briga o djeci

Pokazatelj rezultata
P.7.1. Broj djece upisane u
Dječji vrtić Kalimero

Početna
vrijednost
(2020.)

Ostvarena
Ciljna
vrijednost
vrijednost
pokazatelja
2022.
rezultata

P.7.1.: 65

P.7.1.: 65

P.7.1.: 64

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100701 Rashodi za zaposlene – Dječji vrtić
A100702 Redoviti troškovi poslovanja – Dječji vrtić
A100703 Redovan rad članova izvršnih tijela – Dječji vrtić
7
A100704 Održavanje objekata za redovito korištenje – Dječji
vrtić
A100705 Održavanje postrojenja i opreme – Dječji vrtić

818.346,95
47.024,28
0,00

904.943,95 kn

36.385,22
3.187,50

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Dječji vrtić redovito funkcionira te se za djecu koja borave u jaslicama i u ostalim vrtićkim
skupinama osiguravaju najbolji mogući uvjeti, prema propisanim pedagoškim standardima.
Time se omogućuje odvijanje predškolske aktivnosti na općinskom području, osiguravajući
maksimalni standard za izvršenje predškolske djelatnosti i uz poštivanje prava talijanske
nacionalne manjine, kako bi se svoj djeci sa općinskog područja omogućio zdrav i kvalitetan
razvoj.
M.08 Socijalna skrb

Pokazatelj rezultata

Početna
vrijednost
(2020.)

Ostvarena
Ciljna
vrijednost
vrijednost
pokazatelja
2022.
rezultata
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P.8.1. Broj dodijeljenih
pomoći umirovljenicima
P.8.2. Broj dodijeljenih
jednokratnih novčanih
pomoći
P.8.3. Broj dodijeljenih
subvencija za pogrebne
troškove

P.8.1.: 37

P.8.1.: 37

P.8.1.: 31

P.8.2.: 5

P.8.2.: 5

P.8.2.: 2

P.8.3.: 0

P.8.3.: 2

P.8.3.: 0

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100301 Pravo na podmirenje troškova nabavke školskih
udžbenika ili prijevoza
A100755 Sufinanciranje udruga socijalnog karaktera
A100782 Dotacija Crvenog križa
A100787 Pravo na pomoć za umirovljenike
A100807 Jednokratna naknada
A100808 Pravo na naknadu za troškove stanovanja
A100809 Pravo na podmirenje troškova školske užine
A100810 Podmirenje osnovnih pogrebnih troškova
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A100811 Pravo na pomoć u plaćanju troškova prehrane
A100812 Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u
predškolskoj ustanovi
A100813 Pravo na pomoć u plaćanju lijekova i liječenja
A100860 Pravo na pomoć za hranu za novorođenčad
A100861 Pravo na pomoć za kupnju invalidskih pomagala
A100862 Paket hrane i higijenskih potrepština
A100863 Ostale materijalne prigodne potpore
A100864 Pomoći općinskog načelnika u hitnim slučajevima

0,00
7.000,00
22.797,00
37.200,00
2.000,00
5.539,75
3.160,00
0,00
0,00

90.315,63
kn

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750,00
9.868,88

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Odobrena je pomoć za umirovljenike sa niskim primanjima, u iznosu od 1.200,00 kuna.
Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih pomoći – 2 korisnika, ukupan iznos 3.500,00 kn. Na
temelju zahtjeva sa dokazima, osobama kojima zbog trenutačnih okolnosti nisu u mogućnosti
djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe, po hitnom postupku, Općinski
načelnik dodijelio im je 2 jednokratne pomoći.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu izravne pomoći obiteljima i
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pojedincima koji se nalaze u nepovoljnom položaju, kao i udrugama sa ciljevima iz oblasti
socijalne skrbi.
M.09 Unapređenje zdravlja

Pokazatelj rezultata
P.9.1. Broj održanih
preventivnih zdravstvenih
akcija

Početna
vrijednost
(2020.)
P.9.1: 0

Ostvarena
Ciljna
vrijednost
vrijednost
pokazatelja
2022.
rezultata
P.9.1: 1

P.9.1: 0

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100741 Sufinanciranje udruga zdravstvenog
karaktera
29.756,00
0,00
9 A100814 Preventivna zdravstvena akcija
A100843 Sufinanciranje kredita za Opću bolnicu
Pula
23.158,35

52.914,35 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Pokrenute su aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere, koje će
se realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom programu
Općine.
Proveden je natječaj za dodjelu sredstava udrugama od interesa za opće dobro. Udrugama koje
se bave zadovoljavanjem socijalnih potreba (socijalna skrb i ostale društvene potrebe),
dodijeljeno je ukupno 4.000,00 kn (svakoj po 2.000,00 kn – 2 udruge). Ukupno 762 članova, od
kojih 9 sa prebivalištem na području Općine Brtonigla – Verteneglio. 1 udruzi izravno je
dodijeljen iznos od 3.000,00 kn.
Aktivnosti iz ove mjere provode se u svrhu poboljšanja zdravlja građana sa područja Općine
Brtonigla-Verteneglio i osiguranje uvjeta za njihovo bolničko liječenje.
M.10 Razvoj kulture

Pokazatelj rezultata

Početna
vrijednost
(2020.)

Ciljna
vrijednost
2022.

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata
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P.10.1. Broj članova udruga
nacionalnih manjina kojima je
dodijeljeno sufinanciranje
P.10.2. Broj obnovljenih
sakralnih objekata
P.10.3. Broj valoriziranih
kulturnih spomenika

P.10.1.:
857

P.10.1.:
857

P.10.1.:
785

P.10.2.: 0

P.10.2.: 0

P.10.2.: 0

P.10.3.: 1

P.10.3.: 1

P.10.3.: 0

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100736 Financiranje udruga nacionalnih manjina
0,00
A100739 Obnova sakralnih objekata
51.987,27
A100756 Organizacija manifestacija na području
10
Općine
28.229,57
A100796 Potpore u kulturi
0,00
K100711 Valorizacija kulturnih spomenika
0,00

80.216,84 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Broj članova udruga nacionalnih manjina kojima je dodijeljeno sufinanciranje – 785 članova. Sa
2 udruge nacionalnih manjina sa sjedištem na području Općine Brtonigla - Verteneglio, nakon
provedenog natječaja, sklopio se Ugovor o dodijeli financijskih sredstava. Ukupno dodijeljeni
iznos 110.000,00 kn (90.000,00 kn i 20.000,00 kn).
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu valorizacije spomenika i objekata
posebne kulturne vrijednosti te unaprjeđenja lokalnih manifestacija radi povećavanja turističke
atrakcije, u svrhu razvoja konkurentnijeg i inovativnog gospodarstva, uz valorizaciju nacionalnih
manjina i povećanje ulaganja svih relevantnih dionika u razvoj kulturnog turizma.
M.11 Razvoj sporta

Pokazatelj rezultata

P.11.1. Broj članova udruga
sportskog značaja kojima je
dodijeljeno sufinanciranje

Početna
vrijednost
(2020.)

Ciljna
vrijednost
2022.

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata

P.11.1.: 42

P.11.1.: 43

P.11.1.: 75

P.11.2.: 0

P.11.2.: 1

P.11.2.: 0
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P.11.2. Broj izgrađenih
igrališta

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100733 Sufinanciranje udruga sportskog značaja
11 K100806 Izgradnja nogometnog igrališta u naselju
Brtonigla

68.832,22
0,00

68.832,22 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Broj članova udruga sportskog značaja kojima je dodijeljeno sufinanciranje: 75 članova. Sa 2
udruge koje se bave sportom sa sjedištem na području Općine, nakon provedenog natječaja,
sklopio se Ugovor o dodijeli financijskih sredstava. Ukupno dodijeljeni iznos 165.000,00 kn
(150.000,00 kn i 15.000,00 kn).
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu unaprjeđenja sportskih i
rekreativnih aktivnosti na području Općine, uz osiguranje adekvatnih sportskih objekata i
struktura, radi promicanja zdravlja i aktivnog života i povećanje ulaganja svih relevantnih
dionika u razvoj sportsko-rekreativne turističke infrastrukture.
M.12 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Pokazatelj rezultata

P.12.1. Broj održanih
aktivnosti deratizacije i
dezinsekcije
P.12.2. Broj zbrinutih životinja

Početna
vrijednost
(2020.)

Ciljna
vrijednost
2022.

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata

P.12.1.: 4

P.12.1.: 4

P.12.1.: 1

P.12.2.: 2

P.12.2.: 2

P.12.2.: 0

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100501 Uređenje zaljeva i obalnog dijela
A100714 Plan gospodarenja otpadom
12
A100715 Javno zdravstvo u komunalnom dijelu
(deratizacija, dezinsekcija)

0,00
17.675,80
7.750,00
13

A100800 Zdravstvene veterinarske usluge
A100817 Sanacija ilegalnih odlagališta
A100818 Zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja
K100850 Studija procjene prirodnih potencijala za
proglašenje potoka Škrline zaštićenim područjem prirode

1.849,32
0,00
0,00

27.275,12 kn

0,00

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Održana je jedna aktivnost deratizacije: proljetna deratizacija javnih površina, 16.-18. veljače
2022 godine.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu moderne i efikasne provedbe
aktivnosti za zaštitu okoliša, uz provođenje inicijativa kojima će se postići efikasno gospodarenje
otpadom, efikasna njega napuštenih životinja i adekvatna zaštita prirodnih resursa.
M.13 Protupožarna i civilna zaštita

Pokazatelj rezultata

P.13.1. Dodijeljeno
sufinanciranje sukladno
zakonski propisanim
obvezama
P.13.2. Broj radionica za
obuku Stožera civilne zaštite i
članova civilne zaštite

Početna
vrijednost
(2020.)

Ciljna
vrijednost
2022.

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata

P.13.1.: da

P.13.1.: da

P.13.1.: da

P.13.2. 0

P.13.2. 1

P.13.2. 1

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100708 Javna vatrogasna postrojba
134.754,31
A100709 Područna vatrogasna
13
zajednica
170.401,07
A100710 Sustav zaštite i spašavanja
0,00

305.155,38 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
11.ožujka 2022 je održana u Umagu radionica za obuku članova Stožera civilne zaštite Općine
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Brtonigla-Verteneglio.
Sufinanciranja Javne vatrogasne postrojbe i Područne vatrogasne zajednice dodjeljuju se u
skladu sa zakonskim propisima.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, u svrhu praćenja i provođenja sustava zaštite i
spašavanja, za siguran i stabilan razvoj Općine.
M.14 Promet i uređenje javnih prometnica

Pokazatelj rezultata

P.14.1. M2 asfaltiranih
nerazvrstanih cesta
P.14.2. M2 uređenih ulica u
naseljima
P.14.3. M2 uređenih parkirnih
površina

Početna
vrijednost
(2020.)

Ciljna
vrijednost
2022.

P.14.1.:
1.600

P.14.1.:
1.000

P.14.2.:
950

P.14.2.:
500

P.14.3.: 0

P.14.3.: 1*

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata
P.14.1.: 0
P.14.2.:
392
P.14.3.:
680

*NAPOMENA: brojka indikatora P.14.3. je tijekom izrade Provedbenog programa greškom ostala "1", dok je
pravilno trebalo stajati "680".

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
K100820 Sanacija ulice u naselju Valentići
K100821 Sanacija ceste Brtonigla – Kršete
K100822 Uređenje ceste Kršin – Bracanija
K100823 Izgradnja nogostupa u ulici Muškati prema DV
Kalimero
K100824 Uređenje ceste građevinskog područja Donji Srbani
K100825 Uređenje ceste građevinskog područja Kovri
K100826 Asfaltiranje ceste u naselju Karigador Kras
14
K100828 Horizontalna i vertikalna signalizacija
K100829 Izgradnja ulice SU2 i OU4 u Karigadoru
K100830 Rekonstrukcija postojećeg puta u naselju Karigador
K100831 Uređenje dijela Srednje ulice – NC 68
K100832 Asfaltiranje ulice u naselju Nova Vas NC 24
K100833 Uređenje parkinga Mlinska ulica
K100837 Uređenje ulice Aleksandra Rukavine do spoja Ul.
Markoni

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.246,72
0,00
73.509,38
0,00
0,00
272.741,75

455.247,85
kn

0,00
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K100850 Izgradnja cestovne infrastrukture Donji Serbani
K100851 Izgradnja prometne infrastrukture u naseljima
K100852 Izgradnja pristupne ceste dvorane u Brtonigli
K100854 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
K100855 Asfaltiranje ulice u naselju Nova Vas

0,00
3.750,00
0,00
0,00
0,00

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Uređenje ulica u naseljima:
• Izvedeni radovi u ulici u naselju Karigador na dijelu k. č. br. 515, 519/3 i 533/2 sve k.o.
Novigrad u obuhvatu od 392 m².
Uređenje parkirnih površina:
• U tijeku je izvođenje radova na uređenju javnog parkirališta u Mlinskoj ulici u naselju
Brtonigla, na dijelu k. č. br. 494 zgr, 939/3, 493 zgr i 939/1 sve k.o. Brtonigla u obuhvatu od 680
m2.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, u svrhu poboljšanja i održavanja postojećih te
izgradnje i asfaltiranja novih javnih prometnica, kojima će se osigurati adekvatna
infrastrukturna opremljenost u naseljima i kojima će se poticati održiva mobilnost.
M.15 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Pokazatelj rezultata

P.15.1. Broj subvencioniranih
poduzetnika i obrtnika
P.15.2. Broj članova udruga
poljoprivrednog značaja
kojima je dodijeljeno
sufinanciranje

Početna
vrijednost
(2020.)

Ciljna
vrijednost
2022.

P.15.1.: 2

P.15.1.: 3

P.15.2.:
189

P.15.2.:
190

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata

P.15.1.: 0
P.15.2.: 34

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100748 Subvencioniranje kamata poduzetnicima i
obrtnicima
15 A100752 Subvencioniranje ostalih mjera ruralnog razvoja
A100753 Sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja
A100754 Strateški program razvoja Općine Brtonigla

0,00
11.744,65
35.000,00
366.000,00

428.369,65 kn
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A100859 Projekt "Povećanje konzumacije ribe i ribljih
proizvoda"

15.625,00

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Broj članova udruga poljoprivrednog značaja kojima je dodijeljeno sufinanciranje – 34 članova
sa prebivalištem na području Općine. 1 udruga sa sjedištem na području Općine Brtonigla –
Verteneglio, dodijeljeno je 35.000,00 kn.
Aktivnosti za razvoj gastro-eno turističke ponude Brtonigle konstantno se razvijaju i provode u
suradnji sa Turističkom zajednicom Općine Brtonigla i Razvojnom agencijom Brtonigla d.o.o..
Sve ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji su
definirani u Provedbenom programu Općine, za daljnji razvoj poljoprivrede i gospodarstva na
općinskom području, za bolju promidžbu i plasman visokokvalitetnih proizvoda.
M.16 Upravljanje likvidnošću

Pokazatelj rezultata

P.16.1. Otplaćen kredit za
Poduzetničku zonu Štrpe

Početna
vrijednost
(2020.)

Ciljna
vrijednost
2022.

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata

-

-

-

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100771 Otplata okvirnog kredita
A100802 Otplata kredita Dogradnja Dječjeg vrtića Kalimero
16 Brtonigla
A100856 Otplata kredita Izgradnje prometnice unutar
Poduzetničke zone Štrpe s pratećom inf.

52.040,14
193.200,60

799.496,12 kn

554.255,38

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Krediti se redovito otplaćuju prema mjesečnim obvezama.
U tijeku su aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere, koje će se
realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom programu
Općine, radi učinkovitog upravljanja kreditima i otplate zaduženja kojima su realizirane važne
investicije na općinskom području.
M.17 Efikasna i transparentna administracija
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Pokazatelj rezultata

P.17.1. Broj riješenih
predmeta

Početna
vrijednost
(2020.)

Ciljna
vrijednost
2022.

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata

P.17.1.:
1140

P.17.1.:
1145

P.17.1.:
624

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
A100766 Redovna djelatnost javne uprave i
17 administracije
A100805 Odvjetničke, javnobilježničke i ostale
usluge vanjskih službi

679.093,01
323.470,94

1.579.346,44 kn

576.782,49

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Redovno se obavljaju djelatnosti javne uprave i administracije pomoću administrativnog,
tehničkog i stručnog osoblja, kao i odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi.
Konstantno su u tijeku aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere,
koje će se realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom
programu Općine, sa svrhom efikasnog provođenja administrativnih djelatnosti od strane
stručnih i educiranih djelatnika, uz pomoć vanjskih suradnika, uz maksimalnu transparentnost i
uz visoki stupanj digitalizacije poslovanja.
M.18 Učinkovita lokalna uprava

Pokazatelj rezultata

Početna
vrijednost
(2020.)

Ciljna
vrijednost
2022.

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata

P.18.1. Broj održanih sjednica
Općinskog vijeća

P.18.1.: 5

P.18.1.: 7

P.18.1.: 3

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100735 Potpore političkim strankama i nezavisnim
vijećnicima
18
A100769 Proračunska pričuva
A100773 Održavanje izbora

4.200,80
6.500,00
0,00

23.489,23 kn

18

A100803 Poslovanje Općinskog vijeća i zamjenika
načelnika
A100804 Međuopćinska, međuregionalna,
međunarodna suradnja

12.288,43
500,00

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
Redovno se obavljaju poslovanje Općinskog vijeća i zamjenika načelnika te se održava
međuopćinska, međuregionalna, međunarodna suradnja sa partnerskim institucijama.
Konstantno su u tijeku aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere,
koje će se realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom
programu Općine.
M.19 Demografija

Pokazatelj rezultata

Početna
vrijednost
(2020.)

Ciljna
vrijednost
2022.

Ostvarena
vrijednost
pokazatelja
rezultata

P.19.1. Broj dodijeljenih
pomoći za novorođenčad

P.19.1.: 17

P.19.1.: 16

P.19.1.: 5

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:
A100744 Pravo na pomoć za novorođenčad
20.000,00
19 A100788 Sufinanciranje programa rješavanja
stambenog pitanja
17.320,34

37.320,34 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU.
Zaključak o ostvarenom napretku:
U tijeku su aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere, koje će se
realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom programu
Općine, u svrhu osiguranja boljih uvjeta za mlade obitelji kroz program rješavanja stambenog
pitanja i poticanje demografske revitalizacije na općinskom području.
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3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA
U nastavku se navode najvažniji rezultati koje je Općina Brtonigla-Verteneglio ostvarila tijekom
izvještajnog razdoblja a koji su doprinijeli ostvarenju ciljeva javnih politika.
M.01 Unaprjeđenje komunalne infrastrukture
U svrhu modernizacije sustava javne rasvjete, nabavljeno je 60 komada LED rasvjete radi
zamjene dotrajalih natrijevih i živinih žarulja.
Realizirane su aktivnosti u svrhu unaprjeđenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
modernizacije kanalizacijskog sustava, uređenja zelenih površina, pripremne dokumentacije za
sustav poljoprivrednog navodnjavanja, uređenja i izgradnje struktura koje su važne za razvoj
Općine.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku
neutralnost
M.02 Uređenje naselja i stanovanje
Pokrenute su aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere, koje će
se realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom programu
Općine, a sve u svrhu uređenja općinskih objekata za poboljšanje izgleda i funkcionalnosti
naselja na općinskom području.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i
upravljanje državnom imovinom
M.03 Prostorno i urbanističko planiranje
Odrađeno je 4 projekata:
• izrada projektne dokumentacije prometnice sa pratećom infrastrukturom u naselju Kovri;
• izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju trga Sv. Zenona u naselju Brtonigla;
• izrada glavnog projekta cestovne infrastrukture sa oborinskom odvodnjom u naselju St.
Drušković;
• izrada glavnog projekta cestovne infrastrukture sa oborinskom odvodnjom u naselju Nova Vas
sukladno UPU Nova Vas.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i
upravljanje državnom imovinom
M.04 Komunalno gospodarstvo i održavanje površina
Odrađene su sljedeće aktivnosti:
- održavanje javnih površina: 19.215,00 m2
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- održavanje zelenih površina: 15.420,00 m2
- održavanje nerazvrstanih cesta (redovno održavanje): 42.057,00 m'.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu učinkovitog održavanja i uređenja
javnih, zelenih i cestovnih površina, za što kvalitetnije upravljanje javnim površinama i za
boljitak života građana.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i
upravljanje državnom imovinom
M.05 Upravljanje općinskom imovinom
Pokrenute su aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere, koje će
se realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom programu
Općine, za efikasno upravljanje objektima, postrojenjima, zemljištem i zgradama u vlasništvu
Općine Brtonigla-Verteneglio.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i
upravljanje državnom imovinom
M.06 Odgoj i obrazovanje
Dodijeljeno je 8 stipendija, za ukupni mjesečni iznos 3.900,00 kn. Proveden je Javni natječaj za
dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. Svi studenti koji su zadovoljili
uvjete natječaja stipendirani su sa mjesečnim iznosom od 400,00 kn. 1 student upisan na
redovan studiji jednog od deficitarnih zanimanja stipendiran je sa dodatnim mjesečnim iznosom
od 300,00 kn. 2 studenta ostvarila su i dodatan iznos od 200,00 kn za ostvareni uspjeh po svim
položenim ispitima tijekom prošle akademske godine.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu poboljšanja i unaprjeđenja
objekata u kojima se odvijaju odgojne i osnovnoškolske aktivnosti, potpore studentima i
odličnim učenicima sa općinskog područja, izrade dokumentacije za izgradnju sportske dvorane
kojom će se riješiti nedostatak prostora za odvijanje sportskih aktivnosti.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
M.07 Briga o djeci
Dječji vrtić redovito funkcionira te se za djecu koja borave u jaslicama i u ostalim vrtićkim
skupinama osiguravaju najbolji mogući uvjeti, prema propisanim pedagoškim standardima.
Time se omogućuje odvijanje predškolske aktivnosti na općinskom području, osiguravajući
maksimalni standard za izvršenje predškolske djelatnosti i uz poštivanje prava talijanske
nacionalne manjine, kako bi se svoj djeci sa općinskog područja omogućio zdrav i kvalitetan
razvoj.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
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M.08 Socijalna skrb
Odobrena je pomoć za umirovljenike sa niskim primanjima, u iznosu od 1.200,00 kuna.
Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih pomoći – 2 korisnika, ukupan iznos 3.500,00 kn. Na
temelju zahtjeva sa dokazima, osobama kojima zbog trenutačnih okolnosti nisu u mogućnosti
djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe, po hitnom postupk, Općinski
načelnik dodijelio im je 2 jednokratne pomoći.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu izravne pomoći obiteljima i
pojedincima koji se nalaze u nepovoljnom položaju, kao i udrugama sa ciljevima iz oblasti
socijalne skrbi.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
M.09 Unapređenje zdravlja
Pokrenute su aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere, koje će
se realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom programu
Općine.
Proveden je natječaj za dodjelu sredstava udrugama od interesa za opće dobro. Udrugama koje
se bave zadovoljavanjem socijalnih potreba (socijalna skrb i ostale društvene potrebe),
dodijeljeno je ukupno 4.000,00 kn (svakoj po 2.000,00 kn – 2 udruge). Ukupno 762 članova, od
kojih 9 sa prebivalištem na području Općine Brtonigla – Verteneglio. 1 udruzi izravno je
dodijeljen iznos od 3.000,00 kn.
Aktivnosti iz ove mjere provode se u svrhu poboljšanja zdravlja građana sa područja Općine
Brtonigla-Verteneglio i osiguranje uvjeta za njihovo bolničko liječenje.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
M.10 Razvoj kulture
Broj članova udruga nacionalnih manjina kojima je dodijeljeno sufinanciranje – 785 članova. Sa
2 udruge nacionalnih manjina sa sjedištem na području Općine Brtonigla - Verteneglio, nakon
provedenog natječaja, sklopilo se Ugovor o dodijeli financijskih sredstava. Ukupno dodijeljeni
iznos 110.000,00 kn (90.000,00 kn i 20.000,00 kn).
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu valorizacije spomenika i objekata
posebne kulturne vrijednosti te unaprjeđenja lokalnih manifestacija radi povećavanja turističke
atrakcije, u svrhu razvoja konkurentnijeg i inovativnog gospodarstva, uz valorizaciju nacionalnih
manjina i povećanje ulaganja svih relevantnih dionika u razvoj kulturnog turizma.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
M.11 Razvoj sporta
Broj članova udruga sportskog značaja kojima je dodijeljeno sufinanciranje: 75 članova. Sa 2
udruge koje se bave sportom sa sjedištem na području Općine, nakon provedenog natječaja,
sklopilo se Ugovor o dodijeli financijskih sredstava. Ukupno dodijeljeni iznos 165.000,00 kn
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(150.000,00 kn i 15.000,00 kn).
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu unaprjeđenja sportskih i
rekreativnih aktivnosti na području Općine, uz osiguranje adekvatnih sportskih objekata i
struktura, radi promicanja zdravlja i aktivnog života i povećanje ulaganja svih relevantnih
dionika u razvoj sportsko-rekreativne turističke infrastrukture.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
M.12 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša
Održana je jedna aktivnost deratizacije: proljetna deratizacija javnih površina, 16-18 veljače
2022 godine.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, a sve u svrhu moderne i efikasne provedbe
aktivnosti za zaštitu okoliša, uz provođenje inicijativa kojima će se postići efikasno gospodarenje
otpadom, efikasna njega napuštenih životinja i adekvatna zaštita prirodnih resursa.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku
neutralnost
M.13 Protupožarna i civilna zaštita
11.ožujka 2022 je održana u Umagu radionica za obuku članova Stožera civilne zaštite Općine
Brtonigla-Verteneglio.
Sufinanciranja Javne vatrogasne postrojbe i Područne vatrogasne zajednice dodjeljuju se u
skladu sa zakonskim propisima.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, u svrhu praćenja i provođenja sustava zaštite i
spašavanja, za siguran i stabilan razvoj Općine.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 7. Sigurnost za stabilan razvoj
M.14 Promet i uređenje javnih prometnica
Uređenje ulica u naseljima:
• Izvedeni radovi u ulici u naselju Karigador na dijelu k. č. br. 515, 519/3 i 533/2 sve k.o.
Novigrad u obuhvatu od 392 m².
Uređenje parkirnih površina:
• U tijeku je izvođenje radova na uređenju javnog parkirališta u Mlinskoj ulici u naselju
Brtonigla, na dijelu k. č. br. 494 zgr, 939/3, 493 zgr i 939/1 sve k.o. Brtonigla u obuhvatu od 680
m2.
Ostale ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji
su definirani u Provedbenom programu Općine, u svrhu poboljšanja i održavanja postojećih te
izgradnje i asfaltiranja novih javnih prometnica, kojima će se osigurati adekvatna
infrastrukturna opremljenost u naseljima i kojima će se poticati održiva mobilnost.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
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Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 10. Održiva mobilnost
M.15 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva
Broj članova udruga poljoprivrednog značaja kojima je dodijeljeno sufinanciranje – 34 članova
sa prebivalištem na području Općine. 1 udruga sa sjedištem na području Općine Brtonigla –
Verteneglio, dodijeljeno je 35.000,00 kn.
Aktivnosti za razvoj gastro-eno turističke ponude Brtonigle konstantno se razvijaju i provode u
suradnji sa Turističkom zajednicom Općine Brtonigla i Razvojnom agencijom Brtonigla d.o.o..
Sve ključne točke ostvarenja mjere realizirati će se sukladno rokovima provedbe mjere koji su
definirani u Provedbenom programu Općine, za daljnji razvoj poljoprivrede i gospodarstva na
općinskom području, za bolju promidžbu i plasman visokokvalitetnih proizvoda.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva
M.16 Upravljanje likvidnošću
Krediti se redovito otplaćuju prema mjesečnim obvezama.
U tijeku su aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere, koje će se
realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom programu
Općine, radi učinkovitog upravljanja kreditima i otplate zaduženja kojima su realizirane važne
investicije na općinskom području.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i
upravljanje državnom imovinom
M.17 Efikasna i transparentna administracija
Redovno se obavljaju djelatnosti javne uprave i administracije pomoću administrativnog,
tehničkog i stručnog osoblja, kao i odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi.
Konstantno su u tijeku aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere,
koje će se realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom
programu Općine, sa svrhom efikasnog provođenja administrativnih djelatnosti od strane
stručnih i educiranih djelatnika, uz pomoć vanjskih suradnika, uz maksimalnu transparentnost i
uz visoki stupanj digitalizacije poslovanja.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i
upravljanje državnom imovinom
M.18 Učinkovita lokalna uprava
Redovno se obavljaju poslovanje Općinskog vijeća i zamjenika načelnika te se održava
međuopćinska, međuregionalna, međunarodna suradnja sa partnerskim institucijama.
Konstantno su u tijeku aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere,
koje će se realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom
programu Općine.
Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i
24

