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Uvodne napomene 
 

Ovo Izvješće izrađeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom. 26., 

stavkom 5. Zakona o sustavustrateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17), kojim je propisano da 

jedinica lokalne samouprave, putem lokalnog koordinatora, polugodišnje i 

godišnje izvješćuje Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i 

upravljanja razvojem Republike Hrvatske o provedbi provedbenog programa, u 

kojem, u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i 

izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 

značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 

novine“, broj 6/19), izvješćuje o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i 

projekata te ostvarivanju pripadajućih pokazatelja rezultata. 

 

Provedbeni program kratkoročni je akt strateškog planiranja koji se izrađuje u 

skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja 

razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 123/17.) te Uredbe o 

smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 

značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne 

novine", broj 89/18.), sa svrhom definiranja provedbe ciljeva javnih politika i 

hijerarhijski nadređenim aktima strateškog planiranja, a vrijedi za razdoblje 

trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Provedbeni 

programi uvjetovani su hijerarhijski višim strateškim aktom, Nacionalnom 

razvojnom strategijom do 2030., koja predstavlja krovni dokument 

sveobuhvatnog akta strateškog planiranja kojom su određeni razvojni smjerovi i 

strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim 

nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i regionalne 

samouprave.  



Provedbeni program Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) za 

razdoblje 2021. – 2025. godine (KLASA022-05/21-01/36:), donio je načelnik, 

Kristijan Jareb,struč.spec.ing.sec., dana 29.prosinca 2021.godine. Polugodišnje 

izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Tisno za 2022. godinu 

obuhvaća razdoblje od dana donošenja do 30. lipnja 2022. godine (izvještajno 

razdoblje).Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa podnosi se do 

31. siječnja, a izvršno tijelo Općine, odnosno načelnik odgovoran je za 

provedbu, praćenje i izvještavanje Provedbenog programa općine Tisno za 

mandatno razdoblje 2021.-2025. godine te je u obvezi dva puta godišnje izraditi 

izvješće o provedbi provedbenog programa i dostaviti regionalnom koordinatoru 

Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Karlovačke Županije. 

 

1. Pregled stanja 
 

Općina Tisno u proteklom razdoblju djelovala je u okolnostima koje su 

početkom razdoblja praćenja još uvelike bile pod utjecajem globalne pandemije 

uzrokovanom virusom COVID-19 i svim njenim popratnim učincima, koji su se 

posebno odrazili na gospodarstvo kako Republike Hrvatske tako i Općine 

Tisno.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. 

Unatoč tome, Općina je već uspješno krenula u realizaciju svih mjera koje su 

bile predviđene inicijalnim Planom provedbe provedbenog programa Općine 

Tisno za razdoblje 2021.-2025. 

  



2. Izvješće o napretku u provedbi mjera 
 

Općina Tisno je Provedbenim programom za razdoblje 2021.-2025. postavila 

ukupno 11 mjera od kojih je svih 11 pokrenutih u aktivnoj fazi provedbe.. 

 

Općina Tisno je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. 

godine, svoje djelovanje usmjerila na provedbu 4 razvojna prioriteta: 

1. Održivo gospodarstvo i društvo 

2. Jačanje otpornosti na krize 

3. Zelena i digitalna tranzicija 

4. Ravnomjeran regionalni razvoj. 

 

Mjere obuhvaćaju: Uređenje naselja i stanovanje, Komunalno gospodarstvo, 

Odgoj i obrazovanje, Brigu o djeci, Socijalnu skrb, Kulturu, tjelesnu kulturu i 

sport, Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, Protupožarnu i civilnu zaštitu, 

Gospodarski razvoj te Demografiju.  

U nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima 

utrošenima za svaku pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera i 

preporuke radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka. 

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 financijskom planu Općine Tisno na kojima će se planirati 

procijenjeni iznosi. U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva za provedbu 

ukupno 8 mjera od njih 11. Mjere koje su financirane prikazanesu niže u tablici, 

a vidljivo je da je iz proračuna iskorišteno ukupno 2.773.218,35 kn, dok za 3 

mjere nije bilo utrošenih sredstava. 

 



Tablica 1 Prikaz utrošenih proračunskih sredstava 

Naziv mjere 
Procijenjeni trošak provedbe 

mjere u mandatu 

Iznos dosad utrošenih 

sredstava 

Promicanje kulture  277.587,87 kn 

Razvoj predškolskog odgoja  754.068,00 kn 

Razvoj školstva  150.892,24kn 

Razvoj civilnog društva  78.000,00 kn 
Razvoj sporta i rekreacije  298.142,00 kn 
Razvoj socijalne skrbi  29.750,00 kn 
Unaprjeđenje obalnog pojasa i 

riva 
 805.595,94 kn 

Unaprjeđenje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture 
 379.182,00 kn 

 

2.2. Sažeta analiza statusa provedbe mjera 
 

U okviru razvojnih prioriteta utvrđenih Provedbenim programom, Općina Tisno 

provodi 11 mjera od kojih je svih 11 u razdoblju od donošenja Provedbenog 

programa za razdoblje 2021.-2025. do kraja lipnja 2022. u fazi provedbe.  

U nastavku se daje tablični pregled statusa provedbe mjera. 

 

Tablica 2 Prikaz statusa provedbe mjera 

R.br. Naziv mjere Status provedbe 

1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture U TIJEKU 

2. Promicanje kulture U TIJEKU 

3. Razvoj predškolskog odgoja U TIJEKU 

4. Razvoj školstva U TIJEKU 

5. Razvoj civilnog društva U TIJEKU 

6. Razvoj sporta i rekreacije U TIJEKU 

7. Razvoj socijalne skrbi U TIJEKU 

8. Unaprjeđenje stanovanja U TIJEKU 

9. Unaprjeđenje obalnog pojasa i riva U TIJEKU 

 

10. 
Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 
U TIJEKU 

11. Razvoj otoka U TIJEKU 

 



2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera te 

preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću 

zadanih ciljeva 
 

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Općine 

Tisno, uvjetovan je nizom specifičnih okolnosti koje su utjecale na rad svih 

jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj pa tako i Općine Tisno. Bez 

obzira na značajne izazove uzrokovane dugotrajnom borbom s pandemijom 

virusa COVID-19, kao i zbivanja na tržištu te geopolitička zbivanja, provedba 

većine mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i napredak se u kod 

većine njih odvija u skladu s predviđenom dinamikom. Može se zaključiti kako 

je tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren izniman napredak u provedbi 

Provedbenog programa Općine Tisno, imajući na umu kako sve mjere pokrenute 

i u fazi provedbe.Mjere koje su „U tijeku“ se provode gotovo u potpunosti u 

skladu s predviđenom dinamikom provedbe, uz većinu ključnih točaka 

ostvarenja postignutih u utvrđenim rokovima. Općina Tisno smatra kao za sada 

nije potrebno predlagati niti uvoditi nužne mjere niti korekcije. 

3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika 
 

Općina Tisno provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi 

sljedećih Razvojnih smjerova i Strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne 

strategije RH do 2030.: 

Ostvarenju predmetnih ciljeva u izvještajnom razdoblju doprinosi se provedbom 

sljedećih mjera: 

1. Za Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo, 

SC 1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo kroz mjere: 

a) Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture 

b) Promicanje kulture 

 



Rezultati:  

a) Započete aktivnosti oko izrade idejnog projekta ali se odgađa 

realizacija zbog neadekvatnosti trase prometnice, traže se druga rješenja 

b) 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 

 

SC 2Obrazovani i zaposleni ljudi kroz mjere: 

a) Razvoj predškolskog odgoja 

b) Razvoj školstva 

 

Rezultati:  

a)Mjera se kontinuirano provodi .U tijeku je provođenje programa 

Ustanove DV Spužvica „Nek Val okupa Žal“, te „Modri stoliću Prostri 

se“ 

b) Mjera se kontinuirano provodi. Kroz mjeru su sklopljeni  ugovori o 

stipendiranju sa 21 studentom, te 2 učenika koji se školuju za deficitarna 

zanimanja također isplaćuju se potpore za prijevoz za 50 učenika srednjih 

škola 

 

SC 3.Zdrav, aktivan i kvalitetan život kroz mjere: 

a) Razvoj civilnog društva 

b) Razvoj sporta i rekreacije 

c)Razvoj socijalne skrbi 

 

Rezultati:  

a) Mjera se kontinuirano provodi. 



b) Mjera se kontinuirano provodi.U okviru Programa Financijska potpora 

sportskim klubovima sufinancira se rad 15 sportskih klubova. Započete su 

aktivnosti oko izrade projekta Košarkaškog igrališta u Dubravi 

c)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. 

 

2. Za Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize, 

SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji kroz mjeru: 

a) Unaprjeđenje stanovanja 

 

Rezultati:  

a)Mjera se kontinuirano provodi.U tijeku je izrada 6 prostorno planskih 

dokumenta čija izrada je započeta u ranijem razdoblju. 

 

SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj kroz mjeru: 

a) Unaprjeđenje obalnog pojasa i riva 

 

Rezultati:  

a)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. 

 

3. Za Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija, 

SC 8Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost kroz 

mjeru: 

a)Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

 



Rezultati: 

a) 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. 

 

4. Za Razvojni smjer 4. Ravnomjerni regionalni razvoj, 

SC 12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim 

posebnostima kroz mjeru: 

a) Razvoj otoka 

 

Rezultati: 

a)Mjera se kontinuirano provodi. 

 

 

Podaci prvog Polugodišnje izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine 

Tisno za razdoblje 2021.-2025. nalaze se u obliku tabličnog prikaza u 

dokumentu ''Polugodišnje izvješće za 2022.'', u prilogu ovog dokumenta.  

 

 

 

KLASA:022-05/21-01/36 

UR. BROJ: 2182/05-02/21-02 

Dana, 29.srpnja 2022.godine  

                                                                               Potpis i pečat odgovorne osobe 

                                                                                                    Načelnik  

                                                                       Kristijan Jareb struč.spec.ing.sec v.r 

 

 


