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

županije“ br.5/13, „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18, 2/20 i 2/21), a u svezi s člankom 

26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma ( Narodne novine 

52/19, 42/20) i člankom 20. Zakona o turističkoj pristojbi ( Narodne novine broj 52/19, 32/20 

i 42/20) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 

2021.godine donosi 

 

PROGRAM 

utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na 

području Općine Tisno za 2021.godinu 

 

 

Članak 1. 

Ovim Programom planira se raspodjela iznosa od 30% sredstava turističke pristojbe 

koji se doznačuju Općini Tisno za poboljšanje uvjeta boravka turista na području Općine 

Tisno te su prihod njezina proračuna.  

  

Članak 2. 

Općina Tisno u 2021.godini planira ostvariti prihod od turističke pristojbe u iznosu od 

440.000,00 kn.  

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošiti će se na slijedeće namjene:  

1.  350. 000,00 kn (80%) ostvarenih od turističke pristojbe utrošiti će se na poboljšanju 

uvjeta boravka turista u vidu održavanja različitih kulturnih, društvenih, sportskih i sl. 

manifestacija te događanja koje organizira pojedina turistička zajednica sa područja 

Općine Tisno i to kako slijedi: 

-  TZ Tisno ……..125.000,00 kn; 

-  TZ Jezera……..125.000,00 kn;  

-  TZ Betina……. 100.000,00 kn.   

 

      2.   90.000,00 kn (20%) ostvarenih od turističke pristojbe utrošiti će se na poboljšanju  

           uvjeta boravka turista u vidu uređenja i održavanja plaža  i drugih javnih površina na  

            području Općine Tisno. 

 

Članak 3. 

Općina Tisno će  turističkim zajednicama vršiti isplatu sredstava iz članka 3. stavak 1. 

točka 1.  na temelju sklopljenog ugovora kojim će se urediti međusobna prava i obveze te 

Programa rada kojeg su turističke zajednice obvezne priložiti prilikom sklapanja ugovora.  

Isplata sredstava iz članka 3. stavak 1. točka 1. vršiti će se na žiro račune turističkih 

zajednica prema dinamici prispijeća sredstava u proračun Općine Tisno.  

 

                                                        Članak 4. 

Svaka pojedina turistička zajednica dužna je do kraja ožujka tekuće godine dostaviti 

Općini Tisno izvještaj o utrošenim sredstvima  turističke pristojbe za prethodnu godinu.  

 U koliko turistička zajednica ne utroši doznačena joj sredstva turističke pristojbe 

dužna ih je vratiti u proračun Općine Tisno.  



 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Tisno.  
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Tisno, 26. srpnja 2021.godine  
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