
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 

5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) i članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi 

mjere 19.2. „ Provedba operacije unutar CLLD strategija podmjere 19.3. „Priprema u 

provedbi aktivnosti suradnje LAG-a „ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“  unutar 

mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD- lokalni razvoj pod 

vodstvom zajednice ) iz „Progama ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020. ( NN br. 96/17 i 53/18)  Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj ________ sjednici 

održanoj dana_________ donosi 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tisno za projekt-  

„Virtualni turističko informativni centar Općine Tisno“ 

 

 

 

       Članak 1.  

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Tisno za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave za projekt - „Virtualni turističko informativni centar Općine 

Tisno“.  

 

Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog 

razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020., natječaja za provedbu operacije 3.1.1. „Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS LAG-a 

„MORE 249“.  

U svrhu prijave ulaganja na natječaj opisan u stavku 1. ovog članka, ovom Odlukom 

ujedno se daje i suglasnost Općini Tisno za prijavu na natječaj.  

 

             

      Članak 3. 

Ova suglasnost daje se na temelju Opisa projekta  gdje su navedeni svi bitni podaci o 

projektu  sa slijedećim stavkama: 

- naziv projekta  za koju se izdaje odluka o suglasnosti 

- nositelj projekta,  

- opis projekta,  

- društvena opravdanost projekta uključujući opis krajnjih korisnika projekta, 

- financijski kapacitet nositelja projekta,  

- ljudski kapaciteti nositelja projekta,  

- način održavanja i upravljanja projektom, 

- ostvarenje neto prihoda, 

- usklađenost projekta sa lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a, 

- izjava nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim 

interesnim skupinama. 

 Opis projekta naveden u stavku 1. ovog članka nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je 

sastavni dio.  

 

 

 



 

 

 

 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu danom  nakon dana objave u Službenom glasniku Općine 

Tisno.  

 

KLASA:402-09/ 

URBROJ:2182/05-01/ 

Tisno,  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

Predsjednik: 

Petar Jakovčev,v. 
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Prilog III. 

 

 

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA 

(KLASA: _________________ URBROJ: _________________ ) 

UNUTAR TIPA OPERACIJE 3.1.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, 

POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA 

RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I 

KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ LRS 

LAG-A „MORE 249“ 

 

OPIS PROJEKTA 

 

1. NAZIV PROJEKTA 

 Virtualni turističko informativni centar Općine Tisno    

2. NOSITELJ PROJEKTA 

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA 

 Općina Tisno         

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA 

 Jedinica lokalne samouprave       

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA 

 Uska ulica 1, 22240 Tisno            

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 

 Ivan Klarin, načelnik         

2.5. KONTAKT 

 022 439 262 ; e-mail: opcina@tisno.hr     
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3. OPIS PROJEKTA 

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE 

3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

3.1.1. PODMJERA 

 Provedba operacija putem CLLD strategije (provedba LRS)  

3.1.2. TIP OPERACIJE 

 Turistički informativni centar      

 

3.2. MJESTO PROVEDBE 

3.2.1. ŽUPANIJA 

 Šibensko-kninska        

3.2.2. GRAD/OPĆINA 

 Općina Tisno         

3.2.3. NASELJE/NASELJA 

 Tisno          

 

3.3. CILJEVI PROJEKTA 

Poboljšanje vidljivosti tijekom 24 sata na dan / 7 dana u tjednu kroz cijelu godinu komunalne i turističke 

infrastrukture u općini kao i njeno unapređenje u suradnji sa stanovnicima i njihovim gostima.   

Poboljšanje marketinške aktivnosti područja općine Tisno temeljem online dostupnih, turističkih sadržaja 

na javnim prostorima, prometnim lokacijama.   

Omogućiti informiranost gostiju općine Tisno o ponudama kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, 

servisne informacije,  gastro ponude te druge koje će pridonijeti lakšem snalaženju gostiju a time i 

njihovo zadovoljstvo na prostorima djelovanja TZ-a Općine Tisno.  

S druge strane davatelji usluga u turizmu su u mogućnosti javno objaviti svoju ponudu na frekventnom 

mjestu/ima i time poboljšati svoj položaj odnosno vidljivost u toj grani gospodarstva.  

 

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA 

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori 

Očekivani rezultati ovog projekta  su : poboljšanje i proširenje temeljnih lokalnih usluga za 

ruralno stanovništvo namijenjen informiranju lokalnog stanovništva i gostiju u područjima 
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turizma, marketinga i komunalnih službi, digitalnog oglašavanja, vizualizacija podataka, 

interaktivnih karta, digitalnih kampanja i edukacije.  

Projektom bi se olakšala vidljivost aktivnosti svih institucija u turizmu, lokalnoj samoupravi i 

javnim institucijama na području lokalne ruralne zajednice.  

Očekivani rezultati su jednostavnije, modernije i sofisticiranije informiranje  

Ovim projektom očekuje se brži lakši input svih vrsta informacija kao i njihova dostupnost i 

dijeljenje s čime b i se omogućila lakša informiranost i funkcioniranja lokalnog stanovništva i 

gostiju. Ovaj projekt bi osim brzine dijeljenja informacija imao i ekološku notu Mjerljivi 

indikator projekta je veći broj ljudi kojima će biti dostupne informacije i veća posjeta kulturnih i 

raznih drugih događanja i manifestacija. 

 

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta 

 

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE  

 

Ako je odgovor ''DA'': 

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta 

 

Uspješan virtualni turistički centar čije su informacije dostupne 24/7 a koji je projektom 

predviđen ovisan je o ažurnosti koju mora osigurati osoba s adekvatnim znanjima i vještinama. 

Klasični turističko-informativni centar u radno vrijeme ureda (TIC) ima osobu sa 

komunikacijskim vještinama i raspolaže s podacima iz neposrednih turističkih i s njima 

povezanim aktivnostima. Posjeduje minimalno osnovna računalna znanja neophodna za rad te u 

kombinaciji s prethodno navedenim sposobnostima i vještinama više ili manje uspješno, tijekom 

radnog vremena, servisira  goste.  

Za uspješno funkcioniranje virtualnog turističko informativnog centra (VTIC) potreban je 

angažman radnika/ce sa specijaliziranim znanjima i vještinama iz IT područja kao i vještinama 

komunikacije i selektiranja prikupljenih podataka za objave putem VTIC-a. 

 

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

 

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) 

Planirani 

broj radnih 

mjesta 

Planirana godina ili 

planirano razdoblje 

stvaranja novog 

radnog mjesta nakon 

realizacije projekta 

1.  IT administrator  1 2020 
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Napomena: 

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere i praćenje indikatora vezanih za provedbu 

LEADER mjere. 

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projekta 

dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. 

Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid 

dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja. 

 

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA 

 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“) 

18 mjeseci od potpisivanja ugovora 

 

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI 

 Projekt zahtjeva provođenje multidisciplinarnih radnji koje će rezultirati, za početak, 

jednu info točku sa cijelim nizom informacija za što je neophodno napraviti:   

- podjelu informacija na relevantne grupe kao na primjer putne informacije vezene za 

dolaske i polaske svih dostupnih prijevozničkih usluga;  

- slobodno vrijeme kao što su izleti u NP i PP u okruženju, najam plovila svih namjena, 

najam prometala na kopnu; karte i tekstualna obavještenja o stazama (pješačke i 

biciklističke) ;  

- gastro ponude područja te ostale komunalne informacije.  

Obzirom na dinamiku ova aktivnost traži suradnju lokalne zajednice, TZ općine Tisno kao i 

drugih mjesta sa IT administratorom koji za sve navedeno treba osmisliti i provoditi 

interaktivno sučelje sa korisnicima a terenu. 

 

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI 

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na 

primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite 

okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje 

zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. 

Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti 

naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, 

građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta) 

Projekt je kategoriziran kao jednostavna građevina te prema Pravilniku o građenju nije potrebno 

ishoditi lokacijsku niti građevinsku dozvolu već suglasnost za postavljanje screentouch ekrana 

(totema) na javnu površinu. Idejnim projektom je definirana lokacija postavljanja uređaja. 

Mišljenje o ocjeni usklađenosti projekta sa standardima zaštite okoliša i prirode od nadležnog 

tijela u županiji.    
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3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 

Procijenjena vrijednost projekta na lokaciji Tisno je 185.000, kn 

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA 

Aktivnosti građenja nisu započele 

 

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA 

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI 

Ciljane skupine korisnika su turisti i povremeni stanovnici općine Tisno kao i davatelji usluga u 

turizmu i s njima povezane djelatnosti.      

 

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA 

Pretežita djelatnost stanovnika općine Tisno je turizam, ugostiteljstvo i s njima povezane uslužne 

djelatnosti i trgovina. Postavljanjem info punkta dostupnog 24/7 davatelji usluga će biti znatno 

vidljiviji turistima te se očekuje veći promet roba i usluga. Povećanjem prometa rast će i 

ekonomska neovisnost lokalnog stanovništva a time i zadovoljstvo kako njihovo tako i gostiju. 

Oboje direktno utječe na izvorne prihode JLS-a koje može usmjeriti ka poboljšanju svake vrste 

infrastrukture što je i osnovni cilj svake JLS. 

 

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I 

DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE 

ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO 

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM 

Nije primjenljivo. Nema 

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE 

ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO 

Nije primjenljivo 

 

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA  

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE 

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i 

funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta) 
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Provedba projekta predviđena je nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije i 

i prema pravilima CLLD strategije i uvjeta natječaja LAG-a More 249. Iznos 80% sredstava biti 

će bespovratna a ostalih 20% će JLS financirati iz proračuna za poboljšanje infrastrukture mjesta. 

Plan financiranja izgradnje je kroz siječanj - travanj2020. kada se planira osigurati sredstva iz oba 

navedena izvora financiranja. 

 

7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA 

(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za 

provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu 

planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili 

volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u 

održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne 

isplate sredstava iz 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

Za provedbu projekta biti će zadužena Općina Tisno u suradnji s uredom Turističke zajednice 

općine Tisno kao i Narodnom knjižnicom i čitaonicom Tisno. Pored financijskog kapaciteta 

izvornog proračuna JLS zaposlenici Općine Tisno posjeduju znanja i iskustva u pripremi i 

provedbi projekata sufinanciranih iz vanjskih izvora od kojih su najviše zastupljeni EU i 

nacionalni fondovi. 

Osim logističke, tehničke, financijske i stručne podrške Općine Tisno za provedbu će biti 

zaduženi: 

- Andrea Vlaić (Stručni suradnik, VSS), djelatnica NKČ Tisno,  u svojstvu koordinatora projekta  

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM  

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE 

Projekt se financira iz dva izvora: 

1. Proračuna Općine Tisno na teret stavke „Boravišna pristojba“, čiji se dio vraća u 

održavanje turističke infrastrukture što ovaj projekat i jeste. 

2. Uplate komercijalnih korisnika Virtualnog turističkog informatora kao reklamne poruke 

koje se prikazuju u vrijeme neaktivnosti totema 

Rashodi se očituju u eksploataciji projekta kroz redovito održavanje 20% godišnje od vrijednosti 

projekta i rad IT administratora uz bruto godišnju plaću 120.000,00 kn.  

Obzirom da na području općine Tisno djeluju tri turističke zajednice dio izdvojen za ovu namjenu 

je redoviti prihod. Uplate komercijalnih korisnika su varijabilne i služit će za unapređenje 

programske podrške. 

 

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD 

DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA 
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Osoba koja će biti odgovorna za održavanje i upravljanje projektom tijekom pet godina od dana 

konačne isplate sredstava je Andrea Vlaić koja čini dio prijektnog tima odgovornog za provedbu 

predložene investicije. 

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno, gdje Andrea Vlaić radi kao stručni suradnik, je aktivni član 

programskog tima na području edukativnog, zabavnog i kulturnog programa tijekom cijele 

godine a osobito intenzivno u vrijeme turističke sezone tako da je direktno vezana za informativni 

centar iz ovoga projekta. 

 

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA 

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, 

iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom 

razdoblju od 10 godina. 

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto 

prihoda. 

Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lagmore249.hr 

Predložak za 

izračun neto prihoda.xlsx
 

Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE  

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 

Tablica izračuna neto prihoda 

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda ) 

 

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 

ODABRANOG LAG-a 

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je 

projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj 

poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost 

projekta s LRS) 

Na obalnom i otočnom području Šibensko-kninske županije djeluje Lokalna akcijska grupa LAG 

„More249“ čija je Općina Tisno članica. LAG „More249“ je organizacija s usvojenim statutom, 

definiranim ciljevima i Lokalnom razvojnom strategijom na koju se predloženi projekt naslanja.  

Projekt se nalazi u LRS LAG-a prepoznat u Cilju 2.: Uravnoteženi razvoj cijelog područja LAG-a te 

Prioritetu 2.2. : Jačanje kapaciteta LAG-a i svih dionika lokalnog razvoja kao i Prioritetu 2.3.: Razvoj 

socijalnih i društvenih usluga i infrastrukture. 
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Također dokumentom „Strategija razvoja općine Tisno“ Cilj 2.: Razvoj gospodarske infrastrukture i 

Prioriteta 2.3.: Sustavno i održivo unapređenje kvalitete i konkurentnosti turističke ponude postojećih te 

razvoj selektivnih oblika turizma te Mjera 2.3.2.: Izgradnja/nadogradnja , prestrukturiranje te unapređenje 

osnovne turističke infrastrukture. 

 

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM 

STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 

 

Pojašnjenje: 

- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za 3.1.1. „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti 

dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. 

- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije. 

- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta. 

 

Provedba planiranog ulaganja bit će od koristi i značaja kako lokalnom stanovništvu, 

poduzetnicima tako i krajnjim korisnicima usluga na području općine Tisno -  turistima. 

Projektom će se otvoriti novi interaktivni  kanali kojima će se poboljšati kvaliteta odnosa i 

olakšati prepoznavanje potreba svih sudionika u turističkom prometu.  

Osim toga zaposlit će se i novi profil radnika, IT stručnjaka, u turističkom sektoru te omogućavati 

egzaktno praćenje i provođenje statistika u cilju poboljšanja ponuda, infrastrukture kao i trendova 

u ovoj industriji koja je sve podložnija promjenama i novotarijama. 
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