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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU  

 

Općina Tisno (dalje u tekstu: Općina) nositelj je politike jedinice lokalne samouprave odnosno za svrhu djelovanja 

ima pridonijeti ukupnom regionalnom, a samim time i  nacionalnom, rastu i razvoju, stvaranjem preduvjeta koji će 

smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među regijama te omogućiti svim područjima da postanu 

konkurentna.  

U skladu sa navedenim, Općina Tisno u razdoblju 2021.-2025. svoje djelovanje usmjerila je na provedbu mjera u 

okviru četiri prioriteta odnosno strateška cilja: 

1. Održivo gospodarstvo i društvo  

2. Jačanje otpornosti na krize  

3. Zelena i digitalna tranzicija  

4. Ravnomjeran regionalni razvoj.  

Općina je u 2022.  godine nastavila uspješno provoditi politiku ravnomjernog razvoja, jačajući kapacitete za 

ostvarenje preduvjeta doprinosa za provedbu javnih politika. S obzirom na to kako je u 2021. godini usvojena je 

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS), krovni akt strateškog planiranja kojim 

su utvrđeni prioriteti za održiv i stabilan razvoj Republike Hrvatske te poboljšanje kvalitete života svih građana u 

narednom desetljeću, Općina je donijela Provedbeni program za razdoblje od 2021.-2025. godine koji je usklađen 

sa prioritetima Nacionalne razvojne strategije.  

Razvojni smjerovi i strateški ciljevi NRS-a, utvrđeni su uzimajući u obzir okolnosti uzrokovane pojavom globalne 

pandemije kao i druge razvojne izazove i potencijale shodno navedenome, Općina Tisno je morala svoje planiranje 

vršiti uzimajući u obzir navedene okolnosti. NRS je osnova za programiranje sredstava iz fondova Europske unije, 

kao i okvir za izradu svih lokalnih, regionalnih i nacionalnih akata strateškog planiranja. Općina Tisno je koristila 

podršku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje je jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave pružilo podršku u procesu izrade akata strateškog planiranja kroz niz edukacija, pripremu 

standardiziranih uputa koji su korišteni prilikom izrade ovog izvješća.  

Općina Tisno planirala je svoje primitke iz sljedećih izvora (2022. godina): 

✓ Prihoda od poslovanja: 

• Prihodi od poreza  1.656.440,90€ (12.473.000,00 kn)  

• Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 699.455,52€ (5.266.900,00 kn) 

• Prihodi od imovine 118.326,69€ (891.000,00 kn)  

• Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 

1.395.351,92€ (10.507.000,00 kn) 

• Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 336.454,18€ 

(2.533.500,00 kn)  

• Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.656,05€ (20.000,00 kn) 

✓ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 

• Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 66.401,06€ (500.000,00 kn) 

Sukladno Provedbenom programu Općine Tisno, proračunska sredstva su se koristila u ovom izvještajnom 

razdoblju koristila za: 

✓ izgradnju objekata komunalne infrastrukture (ceste, groblja, društvenih objekata, zelenih površina…); 

✓ na održavanje komunalne infrastrukture (nerazvrstane ceste, groblja, uređenje zelenih površina…); 

✓ Provođenje Programa Javnih radova; 
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✓ na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (asfaltiranje uređenje cesta i poljskih puteva, 

vodoopskrba i odvodnja, izgradnja javne rasvjete…); 

✓ pomoć socijalno ugroženom i starijem stanovništvu; 

✓ provođenje Programa „Zaželi“; 

✓ financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja; 

✓ poticanje športskih i kulturnih aktivnosti, lovstva, ribolova; 

✓ financiranje vatrogastva i civilne zaštite, zaštite okoliša; 

✓ vođenje poslova prostornog planiranja (PPUOV). 

Niz mjera koje smo provodili u prethodnom razdoblju, od 2022. godine provoditi ćemo kroz planirane Programe 

uređenja naselja i poticanja demografske obnove kojima smo predvidjeli veliki broj različitih aktivnosti u sklopu 

određenih mjera za koje se iskreno nadamo da će pridonijeti boljoj uređenosti naših naselja te demografskoj obnovi. 

Navedenim programima smo predvidjeli i nastavili realizaciju slijedećih aktivnosti, a navedene aktivnosti su sastavni 

dio Provedbenog programa odnosno definiranih mjera. 

Zbog iznimno nepovoljnih okolnosti uzrokovanih pandemijom, Općina Tisno kao i ostatak jedinica lokalne 

samouprave na području Republike Hrvatske se u prvoj polovici 2022. godine  suočilo s velikim izazovima, 

pogotovo kada je riječ o osiguranju kontinuiteta rada i obavljanja upravnih i drugih poslova iz djelokruga uz nužno 

održavanje visoke razine sigurnosti državnih službenika i namještenika. Prilagođenim načinom rada te 

digitalizacijom postupaka i procesa uz korištenje dostupnih digitalnih alata za komunikaciju i rad na daljinu, uz 

izniman trud i zalaganje državnih službenika, osiguralo se neometano obavljanje svih poslova iz djelokruga, ali i 

učinkovita provedba mjera i povezanih aktivnosti i projekata utvrđenih Provedbenim programom, što je i vidljivo u 

ovom Izvješću. Na dinamiku i mogućnost provedbe projekata i investicija Općine Tisno u predmetnom razdoblju 

utjecali su i drugi vanjski čimbenici. Rekordna stopa inflacije u Hrvatskoj, koja se prema podacima Državnog zavoda 

za statistiku trenutno kreće oko 12%, geopolitička kriza u svijetu, uzrokovana ratnim sukobom Rusije i Ukrajine te 

fluktuacije cijena na tržištu energenata, uz već spomenute učinke pandemije, obilježili su prvih šest mjeseci 

provedbe provedbenog programa Općine Tisno. 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

 

Općina Tisno je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila na 

provedbu sljedeće razvojne prioritete:  

 

Posebni cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo: 

- Mjera 1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture 

- Mjera 1.2. Promicanje kulture 

 

Posebni cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

- Mjera 2.1. Razvoj predškolskog odgoja 

- Mjera 2.2. Razvoj školstva 

 

Posebni cilj 3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

- Mjera 3.1. Razvoj civilnog društva 

- Mjera 3.2. Razvoj sporta i rekreacija 

- Mjera 3.3. Razvoj socijalne skrbi 

 

Posebni cilj 4. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

- Mjera 4.1. Unaprjeđenje stanovanja 
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Posebni cilj 5. Sigurnost za stabilan razvoj 

- Mjera 5.1. Uređenje obalnog pojasa i riva 

 

Posebni cilj 6. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

- Mjera 6.1. Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

 

Posebni cilj 7. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

- Mjera 7.1. Razvoj otoka 

 

Ciljanim mjerama odgovorit će se na potrebu smanjivanja razlika u stupnju razvijenosti pojedinih regija. U svrhu 

razvoja potencijala hrvatskih regija i jačanja njihove konkurentnosti, definirane mjere su podrška regionalnom 

razvoju i usmjerene su  na korištenje vlastitih resursa i komparativnih prednosti ovog područja. U nastavku više 

podataka o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe mjera. 

2.1. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA  
Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za 

pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene stavke u proračunu Općine Tisno na kojima će se 

planirati procijenjeni iznosi. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 11 mjera (u tablici 

niže) iz proračuna iskorišteno ukupno  2.653.817,51€. 

Tablica 1 Prikaz utrošenih proračunskih sredstava 

Naziv mjere 
Procijenjeni trošak provedbe 

mjere u mandatu (€) 
Iznos dosad utrošenih 

sredstava (€) 

Mjera 1.1. Unaprjeđenje 
poduzetničke infrastrukture 

425.808,98  18.716,90 

Mjera 1.2. Promicanje kulture 1.761.937,37  78.980,78 

Mjera 2.1. Razvoj predškolskog 
odgoja 

3.447.443,68  657.127,88 

Mjera 2.2. Razvoj školstva 295.361,57  60.653,09 

Mjera 3.1. Razvoj civilnog 
društva 

174.793,17  37.442,02 

Mjera 3.2. Razvoj sporta i 
rekreacija 

694.809,66  108.671,15 

Mjera 3.3. Razvoj socijalne skrbi 248.722,53  233.623,01 

Mjera 4.1. Unaprjeđenje 
stanovanja 

53.088,28 14.475,44 

Mjera 5.1. Uređenje obalnog 
pojasa i riva 

1.328.286,32 251.682,89 

Mjera 6.1. Unaprjeđenje objekata 
i uređaja komunalne 
infrastrukture 

3.655.802,81 537.004,78 

Mjera 7.1. Razvoj otoka 2.990.863,93 655.439,57 
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2.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA 
Od ukupno 11 mjera utvrđenih Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja, provedba je započela za 

svih 11 mjera. Od 11 mjera kojima je započela provedba, status „U tijeku“, ima 11 mjera.  

Tablica 2 Prikaz statusa provedbe mjera 

R.BR. NAZIV MJERE STATUS PROVEDBE 

1. Mjera 1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture U TIJEKU 

2. Mjera 1.2. Promicanje kulture U TIJEKU 

3. Mjera 2.1. Razvoj predškolskog odgoja U TIJEKU 

4. Mjera 2.2. Razvoj školstva U TIJEKU 

5. Mjera 3.1. Razvoj civilnog društva U TIJEKU 

6. Mjera 3.2. Razvoj sporta i rekreacija U TIJEKU 

7. Mjera 3.3. Razvoj socijalne skrbi U TIJEKU 

8. Mjera 4.1. Unaprjeđenje stanovanja U TIJEKU 

9. Mjera 5.1. Uređenje obalnog pojasa i riva U TIJEKU 

10. Mjera 6.1. Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture U TIJEKU 

11. Mjera 7.1. Razvoj otoka U TIJEKU 

 

2.3. OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA  
U okviru razvojnih prioriteta utvrđenih Provedbenim programom, Općina provodi 11 mjera kojima se izravno 

podupire provedba ciljeva NRS-a. U nastavku donosimo više informacija vezanih za provedbu mjera:  

1. Mjera 1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture  

Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Tisno 

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 425.808,98 EUR 

Utrošena proračunska sredstva: 18.716,90 EUR 

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere:  

Svrha mjere je unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture u Općini Tisno kako bi se potaklo razvoj poduzetništva na 

području Općine, odnosno kako bi se potaknulo zapošljavanje čime bi se unaprijedilo općenito gospodarstvo 

Općine, a u skladu s ciljem Konkurentno i inovativno gospodarstvo. 

Opis statusa provedbe:  

Započete aktivnosti oko izrade idejnog projekta ali se odgađa realizacija zbog neadekvatnosti trase prometnice, 

traže se druga rješenja. Naručen je geodetski snimak postojećeg stanja u svrhu identifikacije katastarskih čestica 

te projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole za nerazvrstane ceste unutar obuhvata predmetne 

poduzetničke zone. 

2. Mjera 1.2. Promicanje kulture 

Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Tisno 

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.761.937,37 EUR 

Utrošena proračunska sredstva: 78.980,78 EUR 

Status provedbe mjere: U tijeku  
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Svrha provedbe mjere: 

Svrha mjere je Promicanje kulture na području Općine Tisno kako bi se razvila kulturna djelatnost, odnosno razvila 

produkcija kulturnih djelatnosti, programa i aktivnosti za lokalno stanovništvo, a u skladu s ciljem Zdrav, aktivan i 

kvalitetan život. 

 
Opis statusa provedbe:  

Kroz mjeru provode se slijeće aktivnosti redovna djelatnost za 2 KUD-a i Puhački orkestar. U okviru Programa 

sanacija objekata kulture sufinancirana je obnova crkve Gospe od Gradine. Uvidom u registar ugovora razvidno je 

da se vezano za kulturu financiralo sveukupno 22 programa odnosno projekta vezanih uz kulturu. Saniran i uređen 

je Društveni dom u Tisnom i revitalizacija arheološkog nalazišta Ivinj, te izrađena projektna dokumentacija za 

izgradnju ispraćajne dvorane na groblju Srca Isusova u Dubravi kod Tisna. 

3. Mjera 2.1. Razvoj predškolskog odgoja 

Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Tisno  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 3.447.443,68 EUR 

Utrošena proračunska sredstva: 657.127,88 EUR 

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je razvoj predškolske skrbi na području Općine Tisno kako bi se unaprijedilo 

pravo djece na pristup vrtiću, odnosno kako bi se olakšao pristup tržištu rada za žene, a u skladu s ciljem 

Obrazovani i zaposleni ljudi.  

Opis statusa provedbe:  

Mjera se kontinuirano provodi. U tijeku je provođenje programa Ustanove DV Spužvica „Nek Val okupa Žal“, te 

„Modri stoliću Prostri se“. 

4. Mjera 2.2. Razvoj školstva 

Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Tisno 

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 295.361,57 EUR 

Utrošena proračunska sredstva: 60.653,09 EUR 

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je razvoj školstva na području Općine Tisno, a kako bi se dao poticaj za daljnje 

školovanje i obrazovanje učenika i studenata, odnosno pružio bi se ravnopravan pristup obrazovanju za sve 

skupine učenika i studenata, a u skladu s ciljem Obrazovani i zaposleni ljudi.  

Opis statusa provedbe:  

Kroz mjeru su sklopljeni ugovori o stipendiranju sa 22 studentom, te 2 učenika koji se školuju za deficitarna 

zanimanja također isplaćuju se potpore za prijevoz za 50 učenika srednjih škola. 

5. Mjera 3.1. Razvoj civilnog društva 

Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Tisno  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 174.793,17 EUR 

Utrošena proračunska sredstva: 37.442,02 EUR 
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Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je razvoj civilnog društva na području Općine Tisno kako bi se osnažile udruge 

s područja Općine za produkciju društvenih djelatnosti, programa i aktivnosti usmjerenih na lokalno stanovništvo, 

a u skladu s ciljem Zdrav, aktivan i kvalitetan život. 

Opis statusa provedbe:  

Navedene aktivnosti se provode sukladno planu objave natječaja za organizacije i ustanove. 

6. Mjera 3.2. Razvoj sporta i rekreacija 

Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Tisno 

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 694.809,66 EUR 

Utrošena proračunska sredstva: 108.671,15 EUR 

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je razvoj sporta i rekreacije na području Općine Tisno kako bi se povećali 

kapaciteti za sportske aktivnosti i programe koji bi bili dostupni za lokalno stanovništvo, odnosno kako bi se 

doprinijelo prevenciji bolesti i usmjeravanju na zdravi način života, a u skladu s ciljem Zdrav, aktivan i kvalitetan 

život. 

Opis statusa provedbe:  

Mjera se kontinuirano provodi. U okviru mjere Financijska potpora sportskim klubovima sufinancira se rad 15 

sportskih klubova. Započete su aktivnosti oko izrade projekta Košarkaškog igrališta u Dubravi. Izgrađeno i uređeno 

je sportsko igralište u Dubravi kod Tisna, izvršena je adaptacija i uređenje zgrade sportskog centra u Jezerima, 

nadalje izvedeno opremanje dječjih igrališta, izgradnja edukativno poučne staze uvala Gušćica u Jezerima (unutar 

rekreacijske zone), te ulaganja kroz JU Sportski objekti Općine Tisno. 

7. Mjera 3.3. Razvoj socijalne skrbi 

Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Tisno 

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 248.722,53 EUR 

Utrošena proračunska sredstva: 233.623,01 EUR 

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je razvoj socijalne skrbi na području Općine Tisno kako bi se unaprijedila 

dostupna socijalna zaštita za lokalno stanovništva te se omogućio ravnopravan pristup društvenim strukturama, a 

u skladu s ciljem Zdrav, aktivan i kvalitetan život. 

Opis statusa provedbe:  

Mjera se kontinuirano provodi. U okviru programa prema ugovorima isplaćuje se socijalna potpora za pokriće 

troškova stanovanja za 9 korisnika. Financijska potpora za troškove za teške materijalne prilike u obitelji isplaćena 

je za 4 korisnika. Isplaćeno je ukupno 18 (osamnaest) financijskih podrški. 

8. Mjera 4.1. Unaprjeđenje stanovanja 

Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Tisno 

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 53.088,28 EUR 

Utrošena proračunska sredstva: 14.475,44 EUR 
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Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je unaprjeđenje stanovanja na području Općine Tisno kako bi se doprinijelo 

rješavanju stambenog pitanja za stanovnike Općine, odnosno kako bi se spriječilo iseljavanja iz Općine te potaknulo 

useljavanja, a u skladu s ciljem Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji. 

Opis statusa provedbe:  

Mjera se kontinuirano provodi. U tijeku je izrada 6 prostorno planskih dokumenta čija izrada je započeta u ranijem 

razdoblju. Donesene su III. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja zona luke posebne namjene – marina 

s brodogradilištem u Betini, i II. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja luke nautičkog turizma u uvali Luke u 

Tisno, oba u povezanim postupcima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno, a u tijeku je još 

postupak IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno. Sve s ciljem javnog interesa kroz 

unaprjeđenje stanovanja i realizaciju gospodarskih potreba Općine. Isto tako, u postupku su i još dva plana, a to 

su urbanistički plan uređenja južni dio naselja Jezera i urbanistički plan uređenja područje drage u Tisno, koji se 

namjeravaju dovršiti po donošenju IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno. 

9. Mjera 5.1. Uređenje obalnog pojasa i riva 

Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Tisno 

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.328.286,32 EUR 

Utrošena proračunska sredstva: 251.682,89 EUR 

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je unaprjeđenje uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine kako bi se 

područje općine zaštitilo od podizanja mora te poplava, odnosno ekstremnih vremenskih uvjeta uzrokovanih 

klimatskim promjenama, a u skladu s ciljem Sigurnost za stabilan razvoj. 

Opis statusa provedbe:  

Mjera se kontinuirano provodi. U tijeku je završna faza uređenja plaže Zdraće započete u ranijem razdoblju. 

Uređena je P.Krešimira u Betini planiranom dohranom plažnog šljunka te plaže u Tisnom i Jezerima. Uređenje 

obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno u 2022.godini obuhvatilo je aktivnosti kako slijedi: 

• Uređenje plaže Sv.Andrija i plaže Istočna Gomilica te uređenje Malog porta, u Tisnom, 

• uređenje plaže Lučica (Put Kučine) i plaže Put Zaratića, te obalnog pojasa Banj (od Tisnog do 

ugostiteljsko-turističke zone Lovišća), u Jezerima, 

• uređenje obale i plaže Zdrače, plaže Branimirova i plaže Obala kralja Petra Krešimira IV, sanacija i 

uređenje dijela obale Varoš (iza tzv. „Parapeta“ i tzv. „Kapova riva“), sanacija i uređenje dijela obale Dolac 

(tzv.„Beline rive“) te dijela obale Trga na moru (tzv. „Velikog porta“), u Betini, 

• te izrada studije postojećeg stanja i vremenskih utjecaja za luku Betina. 

 

Nadalje, naručena je studija plana razvoja luka Betina, Jezera i Tisno, te je izrađen Idejni projekt i Elaborat zaštite 

okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Uređenje dijela obale Petra Krešimira IV u naselju 

Betina, 3. dionica, te Idejni projekt i Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za 

zahvat „Uređenje plaže Jazine 2 i rekonstrukcija dijela lokalne prometnice. 

 

10. Mjera 6.1. Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Tisno  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 3.655.802,81 EUR 

Utrošena proračunska sredstva: 537.004,78 EUR 
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Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tisno kako bi se unaprijedio komunalni standard i uvjeti života na području Općine, a u skladu s ciljem 

Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost. 

Opis statusa provedbe: Mjera se kontinuirano provodi. Uređen je Trg u Jezeima te je izmješten parking , izvedena 

nova regulacija prometa. U tijeku u radovi na adaptaciji zgrade "Stare plinare" u sportskom centru u Jezeima. 

Sklopljen je ugovor za uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i pješačkih zona na području Općine Tisno. 

Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu (Službeni glasnik Općine Tisno, br.12/21, 

3/22, 5/22 i 11/22), nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, 

građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta i groblja. 

Mjera 7.1. Razvoj otoka 

Nositelj provedbe mjere: JUO Općine Tisno  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.990.863,93 EUR 

Utrošena proračunska sredstva: 655.439,57 EUR 

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je razvoj otočne općine Tisno kako bi se unaprijedila dostupna osnovna 

infrastruktura i usluge na području Općine Tisno, a u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih područja i područja s 

razvojnim posebnostima. 

Opis statusa provedbe:  

Provedba aktivnosti se provodi sukladno planiranoj dinamici. Dodijeljeno je ukupno 55 subvencija za javni prijevoz. 

Sklopljen ugovor za korištenje i održavanje informacijskog sustava u sustavu komunalnog i prometnog redarstva i 

nadzora, sklopljen ugovor o korištenju sredstava ministarstva kulture i medija RH za Opremanje Društvenog doma 

u Općini Tisno, te je sklopljen ugovor o nabavi sustava kamera. 
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2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA  
 

Napredak koji je ostvaren u provedbi 

mjera Provedbenog programa Općine, 

uvjetovan je nizom specifičnih okolnosti 

koje su utjecale na rad svih javnopravnih 

tijela u Republici Hrvatskoj pa tako i 

Općine Tisno. Bez obzira na značajne 

izazove uzrokovane dugotrajnom borbom 

s pandemijom virusa COVID-19, 

provedba mjera je započela u skladu s 

planiranim rokovima i napredak se u kod 

velike većine mjera odvija u skladu s 

predviđenom dinamikom.  

Može se zaključiti kako je tijekom 

izvještajnog razdoblja ostvaren iznimno 

dobar napredak u provedbi Provedbenog 

programa Općine Tisno, imajući na umu 

kako su sve mjere označene statusom 

provedbe  „U tijeku“ te se provode gotovo 

u potpunosti u skladu s predviđenom 

dinamikom provedbe, uz veliku većinu 

ključnih točaka ostvarenja postignutih u 

utvrđenim rokovima. Jedinstveni upravni 

odjel smatra kako nije vjerojatno da će 

trenutačni izazovi u provedbi mjere kod 

koje je tijekom izvještajnog razdoblja 

zabilježeno kašnjenje u provedbi, 

značajnije utjecati na prekoračenje u 

utvrđenom roku za provedbu te kako 

zasada nije potrebno predlagati niti uvoditi 

nužne mjere niti korekcije. 

 

 

 

 

 

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Status realizacije mjera

PROVEDENO U TIJEKU KAŠNJENJE

NIJE POKRENUTO ODUSTAJE SE

Slika 1 Prikaz mjera prema statusu provedbe 
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Planirano (€)

Utrošeno (€)

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00

 3.500.000,00

 4.000.000,00

Planirano (€) Utrošeno (€)

Slika 2 Prikaz udjela planiranih sredstava u mandatnom razdoblju i utrošenih proračunskih sredstava (stanje na dan 
31.12.2022. 



 
 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 

R.br. Naziv mjere 
Ostvareni rezultati za doprinos 

ostvarenja cilja 

Doprinos provedbi 
strateških ciljeva 

Nacionalne razvojne 
strategije Republike 

Hrvatske za razdoblje 
do 2030. godine 

Doprinos cilju Programa 
Vlade Republike hrvatske 

Opis1 

1. 

Mjera 1.1. 
Unaprjeđenje 
poduzetničke 
infrastrukture  

Započete aktivnosti oko izrade 
idejnog projekta. 

SC 1.Konkuretno i 
inovativno 

gospodarstvo 

PRIORITET 3. 
EKONOMSKA 
SUVERENOST 

Samodostatna, održiva i 
zelena Hrvatska 

Cilj 3.1. 
SAMODOSTATNOST U 

HRANI I NISKOUGLJIČNA 
ENERGETSKA TRANZICIJA 

Poremećaji u lancu opskrbe koje je u 
globaliziranom gospodarstvu izazvala pandemija 
koronavirusa ukazali su na nužnost težnji 
samodostatnosti u proizvodnji hrane i energije radi 
ostvarivanja ekonomske suverenosti. Posebnu 
ulogu u samodostatnosti i povećanju izvoza imat 
će hrvatsko selo. Unaprjeđenjem sustava 
prostornog uređenja olakšat će se ulaganja. 

2. 
Mjera 1.2. 
Promicanje kulture 

Sufinancirana je obnova crkve Gospe 
od Gradine. 

SC 13. Jačanje 
regionalne 

konkurentnosti 

PRIORITET 2. 
PERSPEKTIVNA 

BUDUĆNOST Konkurentna, 
vitalna i obrazovana 

Hrvatska 
Cilj 2.4. RAZVOJ SPORTA, 

KULTURE I MEDIJA 

Njegovanje našeg kulturnog identiteta, zaštita 
baštine, podrška stvaralaštvu i kreativnim 
industrijama, promocija hrvatske kulture i 
umjetnosti u domovini i svijetu te međunarodna 
suradnja ostaju naše trajne zadaće. 

3. 
Mjera 2.1. Razvoj 
predškolskog 
odgoja 

Provedeni programi Ustanove DV 
Spužvica „Nek Val okupa Žal“, te 
„Modri stoliću Prostri se“. 

SC 2. Obrazovani i 
zaposleni ljudi 

PRIORITET 2. 
PERSPEKTIVNA 

BUDUĆNOST Konkurentna, 
vitalna i obrazovana 

Hrvatska 

Demografska revitalizacija strateško je pitanje 
budućnosti Hrvatske, stoga će se nastaviti raditi 
na preokretanju negativnih demografskih 
trendova, jasno definiranom pronatalitetnom 
politikom i stvaranjem poticajnog okruženja za 
povratak hrvatskih iseljenika. 

 
1https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/ZPPI/Dokumenti%20Vlada/Program%20Vlade%20Republike%20Hrvatske%20za%20mandat%202020.%20-%202024..pdf  
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Cilj 2.3. DEMOGRAFSKA 
REVITALIZACIJA I BOLJI 

POLOŽAJ OBITELJI 

4. 
Mjera 2.2. Razvoj 
školstva 

Isplaćeno je ukupno 2 (dvije) 
financijske potpore za učenike te 22 
za studente. 

SC 2. Obrazovani i 
zaposleni ljudi 

 

PRIORITET 2. 
PERSPEKTIVNA 

BUDUĆNOST Konkurentna, 
vitalna i obrazovana 

Hrvatska 

Nastavit će se reforma školstva i jačat će se 
digitalizacija u obrazovanju kako bi se 
osiguranjem kvalitete i kontinuiteta obrazovanja 
mlade pripremalo za poslove budućnosti te 
poticati ulaganja u istraživanje i razvoj.  

5. 
Mjera 3.1. Razvoj 
civilnog društva 

Kontinuirano se isplaćuju sredstva 
usmjerena na razvoj civilnog društva. 

SC 1. Konkurentno i 
inovativno 

gospodarstvo 
Jačanje otpornosti na 

krize 
 

PRIORITET 2. 
PERSPEKTIVNA 

BUDUĆNOST Konkurentna, 
vitalna i obrazovana 

Hrvatska 
Cilj 2.2. ULAGANJE U 

OBRAZOVANJE, ZNANOST 
I ISTRAŽIVANJE 

 

Nastavit će se reforma školstva i jačat će se 
digitalizacija u obrazovanju kako bi se 
osiguranjem kvalitete i kontinuiteta obrazovanja 
mlade pripremalo za poslove budućnosti te 
poticati ulaganja u istraživanje i razvoj. Njegovanje 
našeg kulturnog identiteta, zaštita baštine, 
podrška stvaralaštvu i kreativnim industrijama, 
promocija hrvatske kulture i umjetnosti u domovini 
i svijetu te međunarodna suradnja ostaju naše 
trajne zadaće.  

6. 
Mjera 3.2. Razvoj 
sporta i rekreacija 

Sufinancira se 14 programa sportskih 
klubova. Izgrađeno i uređeno je 
sportsko igralište u Dubravi kod 
Tisna. 

SC 5. Zdrav, aktivan i 
kvalitetan život 

PRIORITET 2. 
PERSPEKTIVNA 

BUDUĆNOST Konkurentna, 
vitalna i obrazovana 

Hrvatska 
Cilj 2.4. RAZVOJ SPORTA, 

KULTURE I MEDIJA 

Radi daljnjeg postizanja vrhunskih rezultata, ali i 
poticanja zdravijeg života, radit će se na razvoju 
svih oblika sporta, uključujući vrhunski i 
rekreacijski sport, sport osoba s invaliditetom i 
sport u sustavu obrazovanja. 

7. 
Mjera 3.3. Razvoj 
socijalne skrbi 

Isplaćeno je ukupno 18 (osamnaest) 
financijskih podrški. 

SC 6. Demografska 
revitalizacija i bolji 

položaj obitelji 

PRIORITET 1. SOCIJALNA 
SIGURNOST Zdrava, 
solidarna i pravedna 

Hrvatska 
Cilj 1.1. OČUVANJE 
RADNIH MJESTA I 

SOCIJALNA SIGURNOST 

Za oporavak gospodarske aktivnosti osigurat će 
se dostatna likvidnost gospodarstvu kako bi se 
sačuvala gospodarska aktivnost, radna mjesta te 
osigurale sigurne plaće, mirovine i socijalne 
naknade, što su preduvjeti socijalne sigurnosti 
građana. 

8. 
Mjera 4.1. 
Unaprjeđenje 
stanovanja 

Donesene su III. Izmjene i dopune 
urbanističkog plana uređenja zona 
luke posebne namjene – marina s 

SC 8. Ekološka i 
energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost 

PRIORITET 4. OSNAŽENA 
DRŽAVNOST Učinkovita, 

otporna i digitalna Hrvatska 

Svjesna problema depopulacije i iseljavanja, 
Vlada će ulagati i u ravnomjerni regionalni razvoj 
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brodogradilištem u Betini, i II. Izmjene 
i dopune detaljnog plana uređenja 
luke nautičkog turizma u uvali Luke u 
Tisno, oba u povezanim postupcima 
Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Tisno 

4.2. RAVNOMJERAN 
REGIONALNI RAZVOJ I 

DECENTRALIZACIJA 

kako bise svaki dio Hrvatske učinio boljim i 
poželjnijim za život. 

9. 
Mjera 5.1. 
Uređenje obalnog 
pojasa i riva 

Uređena je plaža Zdraće započeta u 
ranijem razdoblju. Uređena je plaža 
P.Krešimira u Betini planiranom 
dohranom plažnog šljunka te plaže u 
Tisnom i Jezerima. 

SC 8.Ekološka i 
energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost 

PRIORITET 3. 
EKONOMSKA 
SUVERENOST 

Samodostatna, održiva i 
zelena Hrvatska 

Cilj 3.2. PROSTORNI 
RAZVOJ I TURIZAM U 
FUNKCIJI ODRŽIVOG 

RAZVOJA 

Politike urbanog razvoja i prostornog planiranja 
vrednuju prostor kao jedan od najvažnijih resursa 
kojim Hrvatska mora gospodariti planski, 
odgovorno i racionalno. 

10. 

Mjera 6.1. 
Unaprjeđenje 
objekata i uređaja 
komunalne 
infrastrukture 

Uređen je Trg u Jezeima te je 
izmješten parking , izvedena nova 
regulacija prometa. U tijeku u radovi 
na adaptaciji zgrade "Stare plinare" u 
sportskom centru u Jezeima. 
Sklopljen je ugovor za uređenje i 
asfaltiranje nerazvrstanih cesta i 
pješačkih zona na području Općine 
Tisno. 

SC 8.Ekološka i 
energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost 

PRIORITET 3. 
EKONOMSKA 
SUVERENOST 

Samodostatna, održiva i 
zelena Hrvatska 

Cilj 3.2. PROSTORNI 
RAZVOJ I TURIZAM U 
FUNKCIJI ODRŽIVOG 

RAZVOJA 

Politike urbanog razvoja i prostornog planiranja 
vrednuju prostor kao jedan od najvažnijih resursa 
kojim Hrvatska mora gospodariti planski, 
odgovorno i racionalno. 

11. 
Mjera 7.1. Razvoj 
otoka 

Dodijeljeno je ukupno 55 (pedesetpet) 
subvencija za javni prijevoz. 
Sklopljeni ugovori za korištenje i 
održavanje informacijskog sustava u 
sustavu komunalnog i prometnog 
redarstva i nadzora, o korištenju 
sredstava ministarstva kulture i 
medija RH za Opremanje Društvenog 
doma u Općini Tisno, te je sklopljen 
ugovor o nabavi sustava kamera. 

SC 10. Održiva 
mobilnost 

PRIORITET 4. OSNAŽENA 
DRŽAVNOST Učinkovita, 

otporna i digitalna Hrvatska 
Cilj 4.2. RAVNOMJERAN 
REGIONALNI RAZVOJ I 

DECENTRALIZACIJA 

Svjesna problema depopulacije i iseljavanja, 
Vlada će ulagati i u ravnomjerni regionalni razvoj 
kako b ise svaki dio Hrvatske učinio boljim i 
poželjnijim za život. 

 



15 
 

 



 
 

 

 

 

Podaci prvog Godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Općine Tisno za razdoblje od 1. siječnja 2022. 

do 31. prosinca 2022. godine nalaze se u dokumentu „PRILOG 1 – tablični prikaz godišnjeg izvješća o provedbi 

Provedbenog programa Općine Tisno“ i sastavni je dio ovog dokumenta. 

 

 

KLASA: 024-01/23-01/1 

URBROJ: 2182-5-02-23-1 

 

 

Tisno, 31.siječnja 2023.godine 

 

 

 

 

Potpis Koordinatora za strateško planiranje:                                                                    Potpis čelnika: 

 

         Ivica Pirjak, dipl.ing.prom., v.r.                                                              Kristijan Jareb, struč.spec.ing.sec., v.r. 

 


