
      Na temelju članka 6.i 7. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 144/21)  i članka 

32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije 5/13 i Službeni 

glasnik Općine Tisno 1/18, 2/20, 2/21 i 2/22) na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko 

vijeće Općine Tisno na svojoj 8. sjednici  od dana 23.svibnja 2022.godine  donosi   

 

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI  PROGRAMA  MJERA ZA POKRIĆE MANJKA I 

SMANJENJE   OBVEZA 

 

                                                             

Članak 1. 

Programom mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza ( Službeni glasnik Općine Tisno) te 

Izmjenama programa mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza ( službeni glasnik Općine 

Tisno) predviđeno je pokriće manjka (konsolidiranog)  u iznosu od 8.730.666,00 kn 

sukcesivno na način 3.000.000,00 u  2021.g, 3.000.000,00 kn u 2022.g i 2.370.666,00 kn u 

2023.g. U  razdoblju od 01.01-31.12.2021.godine ostvaren je višak prihoda (konsolidirani) u 

iznosu od 3.968.857,00 kn. Indeks ostvarenja u  odnosu na plan iznosi 132%. Iz  ostvarenog 

Viška prihoda za 2021.g sukladno Odluci o rasporedu financijskog rezultata iz 2021.godine u 

Proračun za 2022.g i projekcije 2023.g-2024. te Izmjenama i dopuna Programa mjera pokrit 

će se dio prenesenog manjka. 
 

                                                                         Članak 2. 
 

                                        AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERE  

 Naziv mjere  Opis /način provedbe    Rok provedbe   Izvršenje  

Izmjenama i dopunama 

proračuna  te izmjenama i 

dopunama financijskih 

planova planirati pokriće 

manjka  

Proračun/ financijski plan  

koji uključuje rezultat 

poslovanja pruža cjelovit 

financijski okvir za 

donošenje odluka o 

budućoj potrošnji i 

izvorima financiranja. U 

postupku planiranja 

Izmjena i dopuna 

Proračuna U I1. izmjenama 

i dopunama proračuna 

razraditi predviđene 

rashode  

Po potrebi prilikom izrade 

Izmjena i dopuna 

Proračuna 

 Izvršeno 

Kod planiranja i 

izvršavanja proračuna 

prioritet imaju zakonske i 

ugovorne obveze. 

Prioritetno podmirivanje 

već preuzetih obveza  

kontinurano Provodi se  

Pravovremeno 

poduzimanje mjera za 

naplatu potraživanja  

Pomno praćenje dinamike 

naplate potraživanja  

kontinuirano Provodi se  

Ograničavanje potrošnje na 

svim stavkama  

Pomno praćenje potrošnje  Za trajanje mjera Provodi se  

Ne preuzimanje novih 

obveza  

Ne preuzimanje novih 

obveza  

za trajanja mjera  Djelomično 

 

                                                             

 



 

 

                                                                     Članak 3. 

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

 

                                                           

KLASA:024-02/22-01/110 

URBROJ:218-5-01-22-1 

Tisno, 23.svibnja 2022.godine  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

                                                                                                                                       

PREDSJEDNIK  

Nikša Pirjak,v.r.  

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


