
 Na temelju članka 6.i 7. Zakona o proračunu („Narodne novine „ broj (87/08, 136/12 i 15/15) 

i članka  Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije 5/13, Službeni 

glasnik Općine Tisno 1/18, 2/20 ) na prijedlog Općinskog Načelnika,  Općinsko vijeće Općine 

Tisno na svojoj  24 sjednici  od dana 15.lipnja 2020.godine donosi   

 

 

PROGRAM 

MJERA ZA POKRIĆE MANJKA I SMANJENJE OBVEZA 

 

Članak 1. 

OBRAZLOŽENJE: 

ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA 

 

I  Izmjenama i dopunama Općine Tisno za 2020.godinu u proračun se uključuje preneseni 

manjak iz prethodne godine u  iznosu od 2.800.000,00 kn.  

Prilikom izrade Proračuna za 2020.godinu planiran je završetak započetih projekata, te s 

obzirom da se očekuje značajno smanjenje prihoda uslijed okolnosti uzrokovanih pandemijom 

COVID 19 cjelokupan manjak neće biti moguće podmiriti unutar jedne godine. 

Predložena dinamika podmirenja prenesenog manjka je 2.800.000,00 kn u 2020.godini, 

1.392.484,00 kn u 2021.godini te 1.000.000,00 u  2022.godini. Ne računajući planirane 

prihode od pomoći, najveću stavku prihoda čine prihodi od poreza i prireza na dohodak, 

poreza na nekretnine, prihodi od komunalnog doprinosa. Prihodi od poreza i prireza na 

dohodak do 01.06. ostvareni su u iznosu od 32,28 % od planskog iznosa za 2020.g što je na 

razini prethodne godine, međutim s obzirom na paket mjera pomoći gospodarstvu očekujemo 

značajan pad prihoda od poreza i prireza na dohodak. Prihodi od poreza na nekretnine do 

01.06. ostvareni su u iznosu 695.048.67 kn što čini 14,48 % od ukupnog planiranog iznosa za 

2020.godinu.   

 

Članak 2. 

MJERE ZA POKRIĆE PLANIRANOG MANJKA  
 

U idućim razdobljima, Općina Tisno će pojačati napore oko evidentiranja, naplate i prisilne 

naplate potraživanja iz prethodnih godina. Također stvoreni su preduvjeti za razvoj nove 

trgovačke zone od koje se očekuju prihodi po posebnim propisima i naknade, te uz odvijanje 

turističke sezone na razini od 30-40 % smatramo da će predloženi manjak biti moguće pokriti. 

 
                                                                       

Članak 3. 

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERE  

 Naziv mjere  Opis /način provedbe    Rok provedbe  

Izmjenama i dopunom Proračuna 

za 2020.i projekcijama za 2021i 

2022.g 

U I. izmjenama i dopunama 

proračuna razraditi predviđene 

rashode  

Lipanj 2020.godine  

Kod planiranja i izvršavanja 

proračuna prioritet imaju zakonske 

i ugovorne obveze. 

Prioritetno podmirivanje već 

preuzetih obveza  

kontinurano 

Pravovremeno poduzimanje mjera 

za naplatu potraživanja  

Pomno praćenje dinamike naplate 

potraživanja  

kontinuirano 



Ograničavanje potrošnje na svim 

stavkama  

Pomno praćenje potrošnje  Za trajanje mjera 

Ne preuzimanje novih obveza  Ne preuzimanje novih obveza  za trajanja mjera  

 

Odgovorna osoba za provedbu akcijskog plana je Načelnik Općine Tisno. 

 

Planirani financijski učinak predloženih mjera bit će pokriće manjka iz 2019.g.  u razdoblju 

2020.-2022. 

                  

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Tisno. 

 

                                                           

KLASA:021-05/20-01/54 

URBROJ:2182/05-01-20-1 

Tisno, 15.lipnja 2020.godine  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK  

                                                                                                      Peter Jakovčev, v.r. 

                                                           

 

 

 

 


