
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE 

TISNO ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. 

GODINE 



 
OPĆINA TISNO | Provedbeni program Općine Tisno za razdoblje 2021.-2025. godine 

Sadržaj 
 

 
Sadržaj .............................................................................................................................................. 2 

Predgovor ......................................................................................................................................... 3 

Uvod ................................................................................................................................................. 6 

Djelokrug ....................................................................................................................................... 6 

Vizija.............................................................................................................................................. 7 

Misija ............................................................................................................................................ 7 

Organizacijska struktura ................................................................................................................ 7 

Agencije, ustanove i/ili trgovačka društva ...................................................................................... 8 

Opis izazova i razvojnih potreba koji će se adresirati provedbom programa ....................................... 9 

Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova 

odabira ............................................................................................................................................ 10 

Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim aktivnostima i pripadajućim 

pokazateljima rezultata ................................................................................................................... 12 

Indikativan financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata ............................................. 18 

Okvir za praćenje i izvještavanje ...................................................................................................... 21 

Drugi relevantni podatci o mjeri ...................................................................................................... 21 

Prilog 1. Tablični predložak za izradu provedbenih programa ........................................................... 26 

Prilog 2. Prijedlog područja kojima se ostvaraju poslovi iz redovnog djelokruga ............................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OPĆINA TISNO | Provedbeni program Općine Tisno za razdoblje 2021.-2025. godine 

 

 

 

Predgovor 
 

Dragi čitaoci! 

Pred Vama stoji novi strateški dokument nove vlasti Općine Tisno. U njemu su sadržani svi 

ciljevi i prioriteti na koje ćemo se usmjeriti kroz slijedeće četiri godine. S obzirom na nesigurna 

vremena uslijed pandemije Covid-19, sve razornije posljedice klimatskih promjena te sve veće 

promjene u društvu koje uključuju širenje procesa digitalizacije u sve sfere društva, ovim smo 

dokumentom kreirali daljnji smjer kretanja za našu Općinu, a uzimajući u obzir spomenute 

promjene, kao i već prepoznate probleme i poteškoće Općine.  

Uzimajući u obzir sve jače procese i težnje prema digitalizaciji, ali i već otprije prepoznate 

probleme i izazove s kojima se Općina suočava, ovim smo dokumentom utvrdili ciljeve kojima 

nova vlast u ovom mandatu teži, a koji uključuju: 

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

4. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

5. Sigurnost za stabilan razvoj 

6. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

7. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

 

Putem tih ciljeva postići će se vizija Općine:  

„postati prepoznata Općina u Republici Hrvatskoj po visokoj kvaliteti života za svakog 

stanovnika.'' 

 

U skladu s dostupnim vanjskim izvorima financiranja, pred nama je mogućnost olakšati 

trenutačne i buduće nedaće.  
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Upravo se zbog toga ova vlast okrenula prioritetima kao što su: razvoj gospodarstva, razvoj 

društvene infrastrukture, programa i aktivnosti te razvoj općinskih resursa. Kao prvi korak za 

realizaciju vizije naše Općine kreiran je i ovaj Provedbeni program, a u daljnjem tekstu nešto 

malo više o njemu. 

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave, prema Zakonu o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2), jest kratkoročni akt 

strateškog planiranja koji se u pravilu donosi na rok od četiri godine, odnosno za rok trajanja 

mandata novo imenovanog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Provedbeni programi 

osiguravaju provedbu posebnih ciljeva akata strateškog planiranja te se povezuju s 

proračunom jedinice lokalne samouprave. U pravilu se donose unutar 120 dana od dana 

stupanja na dužnost nove vlasti, što je iznimno produženo za objavu prvog Provedbenog 

programa, te je prema potrebi moguće revidirati Provedbeni program na godišnjoj razini.  

Zakonom o strateškom planiranju (NN 123/2) i Priručnikom o strateškom planiranju, verzijom 

3.0 propisana je potreba praćenja i izvješćivanja o provedbi Provedbenog programa. Praćenje 

obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se prati uspješnost 

provedbe definiranih ciljeva i mjera unutar sustava strateškog planiranja, dok izvješćivanje 

predstavlja proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima 

strateškog planiranja te široj javnosti. Ciljevi praćenja i izvješćivanja uključuju: 

 sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata 

 učinkovito upravljanje provedbom akata i kontinuirano unapređivanje javne politike 

korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja 

 pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom 

određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog 

planiranja i revizije akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata 

provedenih ciljeva i mjera 

 utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akata strateškog 

planiranja 

 povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata  

 osiguravanje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i 

izvješćivanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava 
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Za praćenje i izvješćivanje o provedbi Provedbenih programa uspostavljen je 

institucionalni okvir za praćenje uspješnosti provedbe koji obuhvaća ulogu organizacijske 

jedinice za strateško upravljanje, koordinatora za strateško planiranje, uspostavu mreže 

za izvješćivanje te mehanizme odgovornosti za podršku sustavu planiranja. Za uspješno 

praćenje i izvješćivanje potrebno je identificirati zahtjeve praćenja, odnosno unijeti 

potrebne elemente i informacije u informacijski sustav, uspostaviti odgovorne osobe 

nadležne za poslove praćenja i izvještavanja, izvještavati o rezultatima u internoj 

dimenziji, pokretati preventivne mjere radi rješavanja problema, te izvještavati o 

rezultatima lokalnog koordinatora temeljem zakonskih odredbi. 

Postupak vrednovanja posljednji je korak vezan za Provedbene programe, a predstavlja 

neovisnu usporedbu i ocjenu očekivanih i ostvarenih rezultata, ishoda i učinaka provedbe 

Provedbenih programa te je putem njega moguće vidjeti uspješnost realizacije 

Provedbenog programa. Vrednovanje Provedbenog programa započinje odlukom čelnika 

tijela nadležnog za izradu Provedbenog programa, a provode ga neovisni unutarnji i/ili 

vanjski stručnjaci na temelju utvrđenih pravila koje propisuje čelnik Koordinacijskog tijela. 

Rezultati vrednovanja koriste kako bi se po potrebi napravila revizija javne politike te kako 

bi se rezultati implementirali u daljnje procese strateškog planiranja.  
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Uvod 
 

Djelokrug 
 

Općina Tisno jedinica je lokalne samouprave koja je osnovana za područje više naseljenih 

mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu te su povezana 

zajedničkim interesima stanovništva. U tom smislu obuhvaća naselja: Betinu, Dazlinu, 

Dubravu kod Tisna,  Jezera i Tisno s oko 3.094 stanovnika.  

Općina Tisno samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u 

skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19, 144/20), a koje se odnose na: 

• Uređenje naselja i stanovanje 

• Prostorno i urbanističko planiranje 

• Komunalno gospodarstvo 

• Brigu o djeci 

• Socijalnu skrb 

• Primarnu zdravstvenu zaštitu 

• Odgoj i osnovno obrazovanje 

• Kulturu, tjelesnu kulturu i šport 

• Zaštitu potrošača 

• Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša 

• Protupožarnu i civilnu zaštitu 

• Promet na svom području 

• Ostale poslove sukladno posebnim zakonima 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i 
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općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom. 

 

Vizija 
 

Vizija Općine Tisno jest: 

„postati prepoznata Općina u Republici Hrvatskoj po visokoj kvaliteti života za svakog 

stanovnika Općine“ 

 

Misija 
Želja nam je osigurati sve temelje za kvalitetan život čovjeka, a koji uključuju dostupnost 

radnih mjesta, visoku razinu zaštite te dostupnost društvene infrastrukture za provođenje 

kvalitetnih društvenih aktivnosti i programa. Cilj je zaštititi okoliš i, posebno more, vrijedan 

resurs Općine, a kako bi ovi resursi mogli ostati i slijedećim generacijama. 

 

Organizacijska struktura 
 

Općinom Tisno upravljaju predstavničko, izvršno tijelo te upravni odjeli Općine Tisno.  

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo Općine te donosi: statut Općine, odluke i druge opće 

akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga, osniva radna tijela, bira i razrješuje 

članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim 

propisom ili statutom, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine, osniva javne 

ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni 

u djelokrug općinskog vijeća. Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova na sjednici na 

kojoj je nazočna većina članova, dok se statut, proračun i godišnji izvještaji o izvršenju  

proračuna donose većinom glasova svih članova vijeća. Općinsko vijeće ima 13 članova kojima 

zastupa Predsjednik vijeća. Općinsko vijeće ima stalna radna tijela: Mandatna komisija, Odbor 

za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, Odbor za mjesnu 

samoupravu i Odbor za priznanja Općine Tisno.  

Općinski načelnik jest izvršno tijelo Općine izabran za vremensko razdoblje od četiri godine 

koji zastupa Općinu te je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova 

državne uprave. Općinski načelnik nadležan je za: pripremanje prijedloga općih akata, 

izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja općih akata Općinskog vijeća, usmjeravanje djelovanja 

upravnih tijela u obavljanju poslova, upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu 

Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom, imenuje i razrješuje predstavnike 

Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te obavlja i 

druge poslove utvrđene zakonom i statutom.  
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Upravni odjeli upravna su tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine te 

njima upravlja pročelnik imenovan na temelju javnog natječaja. Upravni odjeli samostalni su 

u okviru svog djelokruga te neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i 

pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju sve potrebne propisane mjere. Upravni odjeli 

obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, prenijete poslove državne uprave, 

odnosno stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, 

općinskog načelnika i njihovih radnih tijela. U Općini Tisno ustrojeni su slijedeći upravni odjeli: 

Tajništvo Općine Tisno, Upravni odjel za financije i javne prihode te Upravni odjel za 

imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove.  

Mjesna samouprava, odnosno mjesni odbori oblik su neposrednog sudjelovanja građana u 

odlučivanju o lokalnim poslovima. U Općini Tisno osnovani su mjesni odbori: Mjesni odbor 

Betina, Mjesni odbor Dazlina, Mjesni odbor Dubrava kod Tisna, Mjesni odbor Jezera i Mjesni 

odbor Tisno. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora čije članove biraju građani koji 

žive na području mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora izabran od strane vijeća 

mjesnog odbora. 

 

Agencije, ustanove i/ili trgovačka društva 
 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine vezano za područje komunalnih 

djelatnosti, osnovano je trgovačko društvo Ježinac d.o.o. koje se bavi djelatnostima 

održavanja čistoće, naplate parkinga, naplate tržnice, održavanjem groblja te održavanjem 

zelenih površina. 

 

Organizacijska shema Općine Tisno 

 
 

Izvršno tijelo - općinski 
načelnik

Trgovačko društvo -
Ježinac d.o.o.

Upravni odjeli

Tajništvo Općine Tisno

Upravni odjel za financije i 
javne prihode 

Upravni odjel za 
imovinsko- pravne 
poslove, prostorno 

uređenje i planiranje te 
komunalne poslove

Predstavničko tijelo -
općinsko vijeće

Mandatna komisija
Odbor za Statut, Poslovnik 

i propise 
Odbor za izbor, 

imenovanja i razrješenja
Odbor za mjesnu 

samoupravu
Odbor za priznanja Općine 

Tisno.

Mjesna samouprava -
mjesni odbori 
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Opis izazova i razvojnih potreba koji će se adresirati provedbom 

programa 
 

U ovom dijelu Programa usmjeravamo se na izazove i razvojne potrebe koje je potrebno adresirati 

tijekom mandata.  

 

1.) Nedovoljno razvijeno gospodarstvo 

 

Problem Općine Tisno predstavlja izrazito oslanjanje na prihode iz turizma, a koje je zbog svojih 

karakteristika vrlo osjetljivo na vanjske promjene. Osim toga, prihodi turizma su nejednako 

raspoređeni kroz mjesece u godini. Sukladno navedenome, potrebno je razviti otporni turizam koji u 

toj mjeri ne ovisi o vanjskim čimbenicima, odnosno razviti turizam koji neće ovisiti o ljetnoj sezoni. 

Također, potrebno je razvijati druge sektore na području Općine kako bi se povećao broj zaposlenih i 

u drugim sektorima, a što bi moglo doprinijeti i dodatnoj lokalnoj turističkoj ponudi, ali i sigurnosti 

općinskih prihoda.  

 

2.) Nedovoljno razvijena društvena infrastruktura, programi i usluge 

 

Problem Općine Tisno predstavlja dotrajalost i nefunkcionalnost društvene infrastrukture te 

nedovoljna reprodukcija programa, usluga i aktivnosti. Osim toga, Općini Tisno nedostaje sportske 

infrastrukture za lokalno stanovništvo. Strateškim razvojnim programom Općine Tisno koji vrijedi do 

2020. godine definirani su i izazovi kao što su: nepovoljna kvalifikacijska struktura stanovnika za 

obavljanje društvenih djelatnosti, nedovoljno valorizirana kulturna baština, organizacija manifestacija 

samo tijekom turističke sezone te nedovoljni prostori za brojne udruge. Sukladno navedenome, 

potrebe na razini Općine Tisno podrazumijevaju razvoj sportske infrastrukture, osnaživanje 

organizacija civilnog sektora, valorizacija kulturne baštine te prezentacija iste, kao i podrška 

organizaciji različitih manifestacija.  

 

3.) Nedovoljno razvijeni općinski resursi 

 

Iako Općina Tisno spada u razvijenije Općine na području Republike Hrvatske te samim time ima nešto 

razvijenije resursa u odnosu na druge Općine, prepoznati su izazovi kao što su požari, poplave te 

ekstremni vremenski uvjeti uzrokovani klimatskim promjenama, te problemi nedovoljne digitalizacije 

Općine. Osim toga Strateškim razvojnim programom Općine Tisno koji vrijedi do 2020. prepoznati su i 

problemi kao što su: nedovoljno iskorišteni povoljni klimatski uvjeti, nedovoljno korištenje 

alternativnih izvora obnovljive energije, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, postojeća Internet veza 

na području Općine nije u skladu s potrebama i kapacitetima, nepotpuna pokrivenost udaljenijih 

naselja vodoopskrbom, odvodnjom i električnom energijom, loše stanje nerazvrstanih cesta i 

nepostojanje Registra nerazvrstanih cesta, granice pomorskih dobara nisu jasno utvrđene, 

nezadovoljavajuća povezanost naselja, vidikovaca i trgova te uvale i plaže nisu adekvatno uređene. 
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Uzimajući sve ranije navedeno prepoznate su potrebe kao što su: razvoj sigurnosnih kapaciteta na 

području Općine Tisno, digitalizacija Općine te razvoj komunalne i druge infrastrukture. 

 

Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne 

jedinice s obrazloženjem njihova odabira 
 

U ovom dijelu Provedbenog programa usmjeravamo se na odabrane prioritete u djelovanju u 

području nadležnosti samoupravne jedinice. 

 

1. Prioritet razvoj gospodarstva 

Općina Tisno prema zadnjem popisu stanovništva broji 3.094 stanovnika, od toga je 36,98% zaposleno, 

dok je nešto više od 5% osoba nezaposleno.  

Skoro svaka četvrta osoba zaposlena je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja 

hranom što čini turizam jednim od dominantnijih gospodarskih grana Općine Tisno. S obzirom na 

sezonalnost te ovisnost turizma o vanjskim čimbenicima, potrebno je raditi na jačanju otpornosti 

turizma kroz ulaganje u dodatnu turističku ponudu. Osim toga, potrebno je jačati i druge grane 

gospodarstva kako bi se smanjila ovisnost proračuna o turizmu. 

Kako bi se ostvario prioritet, kroz sljedeće mandatno razdoblje ulagat će se u poduzetničku 

infrastrukturu te promicanje kulture na području Općine Tisno kroz uređenje kulturne baštine te 

financiranje dodatnih kulturno – turističkih sadržaja.  

Navedeni prioritet u skladu je sa Strateškim ciljem Konkurentno i inovativno gospodarstvo. 

 

 

2. Prioritet razvoj društvene infrastrukture, programa i usluga 

 

Općina Tisno je općina u Šibensko – kninskoj županiji koja posjeduje razvijenu društvenu 

infrastrukturu, programe i usluge na svome području.  

Na području Općine od društvene infrastrukture tako postoji jedan vrtić, jedna osnovna i jedna 

područna škola od odgojno obrazovnih institucija, ambulanta obiteljske medicine i stomatologije kao 

i ispostava hitne medicine vezano za zdravstvenu zaštitu te dom za starije osobe vezano za socijalnu 

skrb. Od kulturne infrastrukture u Općini postoji muzej, kulturni centar i glazbena škola, dok problem 

Općine predstavlja jedino manjak sportske infrastrukture. Također, Osim toga na području Općine 

postoji 45 aktivnih organizacija civilnog društva usmjerenih na sport, kulturu, mlade, tradiciju i običaje 

te socijalnu djelatnost.  

Iako za razliku od drugih manjih Općina, Tisno posjeduje značajnu društvenu infrastrukturu, problem 

infrastrukture jest zastarjelost, nefunkcionalnost i nedovoljna uređenost, ali i nedostatak sportske 

infrastrukture te nedostatni kapaciteti organizacija civilnog društva za vlastito financiranje. Osim toga, 
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infrastrukturu Općine Tisno koriste i stanovnici obližnjih Općina što dodatno opterećuje kapacitete 

objekata.  

Sukladno navedenom, sljedećim će se razdobljem vlast općine usmjeriti na unaprjeđenje postojeće te 

izgradnju nove društvene infrastrukture u naseljima gdje je ona potrebna, poticati će se nastavak 

školovanja kroz financijske potpore učenicima i studentima, poticati će se rad organizacija civilnog 

sektora, jačat će se socijalna zaštita na području općine kroz potpore usmjerene na stanovnike u 

potrebi te će se nastojati ulagati u prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja.  

Navedeni prioritet u skladu je s više posebnih ciljeva: Posebni cilj  Obrazovani i zaposleni ljudi, Poseban 

cilj Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji. 

 

3. Prioritet razvoja općinskih resursa 

 

Prema indeksu razvijenosti Tisno spada u VII. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema 

vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave 

sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju 

razvijenosti NN 132/2017.  

Iako Općina spada u razvijenije skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti, pred Općinom su brojni 

izazovi poput poplava, suša, požara i drugih uzrokovanih klimatskim promjenama, odnosno izazovi 

uzrokovani promjenama u društvu poput digitalizacije. Osim toga, prepoznate su i druge potrebe koje 

je potrebno riješiti kroz jačanje općinskih kapaciteta i resursa.   

U tome smislu ovim prioritetom financirati će se ulaganja u opremanje važnih ustanova na području 

općine, unaprjeđenje telekomunikacijske, komunalne te sigurnosne infrastrukture.  

Navedeni prioritet odgovara posebnim ciljevima kao što su: Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost, Sigurnost za stabilan razvoj te cilj Razvoj potpomognutih područja i područja s 

razvojnim posebnostima. 
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Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim 

aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata 
 

U sljedećem odlomku usmjeriti ćemo se na prioritete trenutačne vlasti Općine Tisno. U tome smislu 

definirat ćemo posebne ciljeve te ih povezati s definiranim mjerama. 

 

Posebni cilj 1.  Konkurentno i inovativno gospodarstvo 
Mjera 1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture 

Opis mjere Mjerom unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture potaknut će se 

razvoj poduzetništva kroz uređenje Poslovne zone Dubrava te 

generirati nova radna mjesta, sve kako bi se doprinijelo ostvarenju 

cilja Konkurentno i inovativno gospodarstvo. 

Svrha 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. 

Aktivnosti/projekti Uređenje poslovne zone Dubrava 

Pokazatelji Uređena poslovna zona Dubrava veličine 39 ha 

Doprinos zelenoj 

tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 

transformaciji 

NE 

Rok provedbe 12/2024. 

 

Posebni cilj 1.  Konkurentno i inovativno gospodarstvo 
Mjera 1.2. Promicanje kulture 

Opis mjere Mjerom Promicanje kulture utjecat će se na razvoj kulturne 

djelatnosti kroz financijsku podršku kulturnim programima i 

aktivnostima te sanaciju i revitalizaciju objekata kulture i kulturne 

baštine, čime će se doprinijeti cilju Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo. 

Svrha 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. 

Aktivnosti/projekti 1. Financijska podrška za provođenje programa i aktivnosti vezanih 
za kulturu 
2. Sanacija i uređenje kulturnih objekata i objekata kulturne baštine 
3. Revitalizacija Arheološkog nalazišta Ivinj 

Pokazatelji 1. Dana financijska podrška za provedbu minimalno 20 programa 
vezanih za kulturu 
2. Sanirano i uređeno minimalno 4 kulturna objekta i objekata 
kulturne baštine 
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3. Revitalizirano Arheološko nalazište Ivinj na površini od 0,6 ha 

Doprinos zelenoj 

tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 

transformaciji 

NE 

Rok provedbe 01/2025. 

 

Posebni cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 
Mjera 2.1. Razvoj predškolskog odgoja 

Opis mjere Mjerom Razvoj predškolskog odgoja unaprijedit će se društvena 

infrastruktura kroz izgradnju i opremanje novog lokalnog vrtića te 

kroz poticanje razvoja vrtićkih programa, čime će se ujedno utjecati 

na ostvarenje cilja Obrazovani i zaposleni ljudi kroz omogućavanje 

povratka žena na radna mjesta i njihovo lakše uključivanje na tržište 

rada. 

Svrha 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. 

Aktivnosti/projekti 1. Poticanje inovativnih projekata Dječjih vrtića 

Pokazatelji  
1. Proveden minimalno 1 program dječjeg vrtića 

Doprinos zelenoj 

tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 

transformaciji 

NE 

Rok provedbe 01/2023. 

 

Posebni cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 
Mjera 2.2. Razvoj školstva 

Opis mjere Mjerom Razvoj školstva kroz financijske potpore pružit će se 

ravnopravan pristup obrazovanju te će se dati poticaj nastavku 

obrazovanja i školovanja učenika i studenata s područja Općine, u 

svrhu ostvarenja cilja Obrazovani i zaposleni ljudi. 

Svrha 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. 

Aktivnosti/projekti Podrška učenicima i studentima tijekom školovanja 

Pokazatelji Isplaćene financijske potpore za minimalno 20 učenika ili studenata 

Doprinos zelenoj 

tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 

transformaciji 

NE 

Rok provedbe 01/2025. 
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Posebni cilj 3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život 
Mjera 3.1. Razvoj civilnog društva 

Opis mjere Mjerom Razvoja civilnog društva osnažit će se udruge s područja 

Općine Tisno kako bi unaprijedile razvoj svojih programa, aktivnosti 

i društvenih djelatnosti namijenjenih lokalnoj zajednici. Mjera će se 

postići kroz financiranje djelatnosti udruga na području kulture čime 

će se doprinijeti ostvarenju cilja Zdrav, aktivan i kvalitetan život. 

Svrha 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. 

Aktivnosti/projekti Osnaživanje civilnog sektora 

Pokazatelji Isplaćene financijske potpore za minimalno 8 organizacija civilnog 

društva. 

Doprinos zelenoj 

tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 

transformaciji 

NE 

Rok provedbe 01/2025. 

 

Posebni cilj 3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život 
Mjera 3.2.  Razvoj sporta i rekreacija 

Opis mjere Mjerom Razvoj sporta i rekreacija putem financijske podrške 

potaknut će se razvoj programa baziranih na naglašavanju važnosti 

zdravog načina života u prevenciji bolesti te će se kroz 

infrastrukturne projekte izravno utjecati na povećanje kapaciteta 

namijenjenih sportskim aktivnostima, sve u svrhu ostvarenja cilja 

Zdrav, aktivan i kvalitetan život. 

Svrha 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. 

Aktivnosti/projekti 1. Financijska podrška za programe vezane za sport 
2. Razvoj fizičke infrastrukture za sport 

Pokazatelji 1. Financirano minimalno 20 programa usmjerenih na sport 
2. Izgrađena ili uređena minimalno 4 sportska objekta 

Doprinos zelenoj 

tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 

transformaciji 

NE 

Rok provedbe 01/2025. 

 

 

Posebni cilj 3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život 
Mjera 3.3. Razvoj socijalne skrbi 
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Opis mjere Mjerom Razvoj socijalne skrbi unaprijedit će se socijalna zaštita i 

ravnopravan pristup društvenoj strukturi kroz davanje potpora za 

osobe u potrebi te socijalnu podršku za starije osobe, čime će se 

doprinijeti ostvarenju cilja Zdrav, aktivan i kvalitetan život. 

Svrha 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. 

Aktivnosti/projekti 1. Financijska podrška osobama u potrebi 
2. Socijalna podrška za starije osobe 

Pokazatelji 1. Pružena financijska podrška za minimalno 20 osoba u potrebi 
2. Pružena socijalna podrška za minimalno 40 osoba 

Doprinos provedbi 

zelenoj tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 

transformaciji 

NE 

Rok provedbe 01/2025 

 

Posebni cilj 4. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 
Mjera 4.1. Unaprjeđenje stanovanja 

Opis mjere Mjerom Unaprjeđenje stanovanja potencirat će se rješavanje 

problema stambenog pitanja kroz izradu prostorno-planske 

dokumentacije, stručnih studija i razvojnih programa, u svrhu 

poboljšanja položaja obitelji, što je u skladu s ciljem Demografska 

revitalizacija i bolji položaj obitelji. 

Svrha 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. 

Aktivnosti/projekti Izrada dokumenata usmjerenih na prostorno uređenje i 
unaprjeđenje stanovanja. 

Pokazatelji Izrađeno minimalno 2 dokumenta usmjerena na prostorno uređenje 

i unaprjeđenje stanovanja. 

Doprinos zelenoj 

tranziciji  

NE 

Doprinos zelenoj 

transformaciji 

NE 

Rok provedbe 01/2025. 

 

Posebni cilj 5. Sigurnost za stabilan razvoj 
Mjera 5.1. Uređenje obalnog pojasa i riva 

Opis mjere Mjerom Uređenje obalnog pojasa i rive podići će se razina zaštite 

obalnog pojasa i riva od ekstremnih vremenskih uvjeta te mogućih 

poplava pod utjecajem klimatskih promjena u skladu s ciljem 

Sigurnost za stabilan razvoj. 
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Svrha 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. 

Aktivnosti/projekti Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno 

Pokazatelji Uređen obalni pojas i riva na području Općine Tisno u duljini od 

minimalno 1 kilometar. 

Doprinos provedbi 

zelenoj tranziciji  

DA 

Doprinos zelenoj 

transformaciji 

NE 

Rok provedbe 01/2025. 

 

Posebni cilj 6. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 
Mjera 6.1. Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Opis mjere Mjera Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

usmjerena je na izgradnju i uređenje objekata komunalne i pješačke 

infrastrukture, s ciljem poticanja stanovništva na odgovorno 

postupanje s otpadom te poboljšanje kvalitete života lokalne 

zajednice. Mjera se poduzima s ciljem ostvarenja Ekološke i 

energetske tranzicije za klimatsku neutralnost. 

Svrha 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. 

Aktivnosti/projekti 1. Izgradnja komunalnih infrastrukturalnih objekata 
2. Uređenje pješačke infrastrukture 
3. Unaprjeđenje gospodarenja otpadom 

Pokazatelji Izgrađeno ili uređeno minimalno 8 objekata komunalne 
infrastrukture 
Uređena pješačka infrastruktura u duljini od najmanje 300 m 
Nabavljen minimalno 1 stroj za komunalno zbrinjavanje otpada 

Doprinos provedbi 

zelenoj tranziciji  

DA 

Doprinos zelenoj 

transformaciji 

NE 

Rok provedbe 01/2025. 

 

 

Posebni cilj 7.  Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim 

posebnostima 

Mjera 7.1. Razvoj otoka 

Opis mjere Mjerom Razvoj otoka utjecat će se na boljitak životnih uvjeta u 

Općini Tisno kroz više aspekata, koji uključuju sufinanciranje javnog 

prijevoza te uređenje zgrade Općine Tisno i uvođenja novih servisa 
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u svrhu digitalizacije javne uprave, što sve doprinosi cilju Razvoj 

potpomognutih i područja s razvojnim posebnostima. 

Svrha 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. 

Aktivnosti/projekti 1. Sufinanciranje javnog prijevoza za stanovnike Dubrave 
2. Uređenje zgrade Općine Tisno 
3. Digitalizacija javne uprave 

Pokazatelji 1.Sufinanciran prijevoz za minimalno 20 stanovnika Dubrave 
2.Uređena zgrada Općine Tisno 
3.Digitalizirana javna uprava  s dva servisa 

Doprinos zelenoj 

tranziciji  

DA 

Doprinos zelenoj 

transformaciji 

DA 

Rok provedbe 01/2025. 
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Indikativan financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata 
 

Indikativan financijski plan služi kako bi se pravovremeno pristupilo planiranju sredstva za provedbu 

mjera. U daljnjem ga tekstu navodimo. 

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo   

1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture   

Procijenjeni trošak provedbe 
 

1.050.000,00 kn 

Program i aktivnost u proračunu 
 

Program 8000 Jačanje gospodarstva 
Kapitalni projekt K800004 Uređenje poslovne zone Dubrava 

 

1.  Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

1.2. Promicanje kulture 

Procijenjeni trošak provedbe 
 

10.265.000,00 kn 

Program i aktivnost u proračunu 
 

Program 2002 Promicanje kulture 
Aktivnost A200001 Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi 

Aktivnost A200002 Održavanje kulturnih manifestacija 
Kapitalni projekt K200003 Uređenje vjerskih objekata 

Kapitalni projekt K200005 Uređenje Multifunkcionalne zgrade u Jezerima 
Kapitalni projekt K200009 Revitalizacija Arheološkog nalazišta Ivinj 

Tekući projekt T200001 Muzej na otvorenom 

 

2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

2.1. Razvoj predškolskog odgoja 

Procijenjeni trošak provedbe 
 

319.200,00 kn 

Program i aktivnost u proračunu 
 

Program 2000 Predškolski odgoj 
Tekući projekt T200002 Modri stoliću prostri se 

 

2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

2.2. Razvoj školstva 

Procijenjeni trošak provedbe 
 

1.865.000,00 kn  

Program i aktivnost u proračunu 
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Program 2001 Razvoj školstva 

Aktivnost A200003 Financijske potpore učenicima i studentima 
Aktivnost A200001 Sufinanciranje programa osnovnog školstva od zajedničkog interesa 

 

3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

3.1. Razvoj civilnog društva 

Procijenjeni trošak provedbe 
 

238.000,00 kn 

Program i aktivnost u proračunu 
 

Program 1001 Razvoj civilnog društva 
Aktivnost A100002 Tekuće donacije -ostale organizacije 
Aktivnost A100005 Tekuće donacije -vjerske organizacije 

 

3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

3.2.  Razvoj sporta i rekreacija 

Procijenjeni trošak provedbe 
 

4.100.000,00 kn 

Program i aktivnost u proračunu 
 

Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije 
Aktivnost A200001 Financijska potpora sportskim klubovima 

Aktivnost A200002 Organizacija 
Kapitalni projekt K200005 Uređenje sportskog centra Dubrava 
Aktivnost A200001 Financijska potpora sportskim klubovima 

Aktivnost A200002 Organizacija Organizacija sportskih priredbi  
Kapitalni projekt K200001 Sredstava za uređenje sportskih igrališta 

Kapitalni projekt K200005 Uređenje sportskog centra Dubrava 

 

3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

3.3. Razvoj socijalne skrbi 

Procijenjeni trošak provedbe 
 

6.051.000,00 kn 

Program i aktivnost u proračunu 
 

Program 2004 Socijalna skrb 
Aktivnost A200001 Pomoći u novcu 

Aktivnost A200005 Pomoći obiteljima stradalih vatrogasaca 
Kapitalni projekt K200002 Izgradnja kuće za obitelj stradalih od potresa 

Tekući projekt T200003 Program Zaželi 
Aktivnost A200004 Redovna djelatnost Doma za starije -sufinanciranje cijene usluge korisnika 

 

4. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

4.1. Unaprjeđenje stanovanja 
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Procijenjeni trošak provedbe 
 

400.000,00 kn 

Program i aktivnost u proračunu 
 

Program 5000 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja 
Kapitalni projekt K500001 Izrada prostorno-planske dokumentacije, stručnih studija, razvojnih 

programa i sl. 

 

5. Sigurnost za stabilan razvoj 

5.1. Uređenje obalnog pojasa i riva 

Procijenjeni trošak provedbe 
 

4.670.000,00 kn 

Program i aktivnost u proračunu 
 

Program 7000 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno 
Aktivnost A700001 Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno 

Kapitalni projekt K700001 Uređenje obalnog pojasa i rive na području Općine Tisno 

 

6. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

6.1. Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Procijenjeni trošak provedbe 
 

13.683.000,00 kn 

Program i aktivnost u proračunu 
 

Program 6000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
"Kapitalni projekt K600001 Nerazvrstane ceste 

Kapitalni projekt K600002 Izgradnja javne rasvjete 
Kapitalni projekt K600003 Izgradnja groblja 

Kapitalni projekt K600004 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih 
vozila 

Kapitalni projekt K600018 Uređenje trgova 
Kapitalni projekt K600037 Uređenje Vidikovaca 

Kapitalni projekt K600038 Uređenje prostora ""Stare pilane"" 
Kapitalni projekt K600039 Uređenje šetnice Južna strana Jezera 

Kapitalni projekt K600040 Uređenje prometne signalizacije i nogostupa 
Tekući projekt T600002 Projekt selektiranog prikupljanja otpada 

 

7.  Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

7.1. Razvoj otoka 

Procijenjeni trošak provedbe 
 

80.000,00 kn 

Program i aktivnost u proračunu 
 

Program 1002 Javna uprava i administracija 
Aktivnost A100002 Subvencija za javni prijevoz mještana Dubrave 
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Tekući projekt T100001 Uređenje zgrade Općine Tisno 
Tekući projekt T100006 Projekt "Digitalizacija javne uprave" 

 

 

 

Okvir za praćenje i izvještavanje 
 

Praćenje i vrednovanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. U ovom dijelu Provedbenog 

programa usmjeravamo se na njih. 

Praćenje provedbe Provedbenog programa predstavlja proces prikupljanja, analize i usporedbe 

pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera Provedbenog programa, dok 

je izvještavanje proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima 

strateškog planiranja na nacionalnoj razini i razini lokalne i područne (regionalne) samouprave te široj 

javnosti o statusu provedbe Provedbenog programa.  

Kako bi se realizirali procesi vrednovanja i izvještavanja, potrebno je da nositelj izrade provedbenog 

programa dva puta godišnje podnese izvješća o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te 

ostvarenju pokazatelja rezultata izvršnom tijelu Općine.  

Lokalni koordinatori odgovorni su za praćenje i izvještavanje o provedbi Provedbenog plana te 

unošenje podataka u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem koji 

omogućuje standardizirano i sustavno pripremanje izvješća o provedbi Provedbenog programa. 

 

 

Drugi relevantni podatci o mjeri 
 

Provedbom mjera osim što se doprinosi ispunjenju nacionalnih obveza definiranih strategijom i 

drugim višim strateškim aktima, doprinosi se i provedbi međunarodno preuzetih obveza, odnosno 

provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije. U daljnjem tekstu definiran je doprinos Provedbenog 

programa prioritetima Europske unije. 

 

Naziv cilja/mjere Troškovi 
mjere 

Doprinos 
prioritetu 

digitalizacije 

Doprinos 
prioritetu 

zelene 
tranzicije 

Doprinos 
ciljevima 
Programa 
UN-a 

Doprinos mjeri  
ispunjenju 

obveza 
uređenih 
posebnim 
propisima 

1.  Konkurentno i 
inovativno 
gospodarstvo 

1.050.000,00 
kn  
 
 

NE NE SDG 8 
Promicati 
ravnomjeran, 
uključivi i 
održivi 

OT 
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1.1. Unaprjeđenje 
poduzetničke 
infrastrukture 
 
 

gospodarski 
rast, punu i 
produktivnu 
zaposlenost i 
dostojan 
posao za sve 

1.  Konkurentno i 
inovativno 
gospodarstvo 
1.2. Promicanje 
kulture 
 
 

10.265.000,00 
kn  

 
 

NE NE SDG 4 
Osigurati 
uključivo i 
pravedno 
obrazovanje i 
promicati 
prilike za 
cjeloživotno 
učenje svim 
ljudima 
SDG 3 
Osigurati 
zdrav život i 
promicati 
blagostanje 
svih ljudi svih 
starosnih 
skupina 

OT 

2. Obrazovani i 
zaposleni ljudi 
2.1.Razvoj 
predškolske skrbi 

5.279.200,00 
kn  
 
 
 

NE NE SDG 4 
Osigurati 
uključivo i 
pravedno 
obrazovanje i 
promicati 
prilike za 
cjeloživotno 
učenje svim 
ljudima 

OT 

2. Obrazovani i 
zaposleni ljudi 
2.2. Razvoj školstva 
 

1.685.000,00 
kn  
 
 

NE NE SDG 4 
Osigurati 
uključivo i 
pravedno 
obrazovanje i 
promicati 
prilike za 
cjeloživotno 
učenje svim 
ljudima 

OT 

3.  Zdrav, aktivan i 
kvalitetan život 
3.1. Razvoj civilnog 
društva 

238.000,00 kn  
 
 

NE NE SDG 4 
Osigurati 
uključivo i 
pravedno 
obrazovanje i 
promicati 
prilike za 

OT 
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cjeloživotno 
učenje svim 
ljudima 
SDG 3 
Osigurati 
zdrav život i 
promicati 
blagostanje 
svih ljudi svih 
starosnih 
skupina 

3.  Zdrav, aktivan i 
kvalitetan život 
3.2.  Razvoj sporta i 
rekreacija 

 
4.100.000,00 
kn  
 
 

 
NE 

NE SDG 4 
Osigurati 
uključivo i 
pravedno 
obrazovanje i 
promicati 
prilike za 
cjeloživotno 
učenje svim 
ljudima 
SDG 3 
Osigurati 
zdrav život i 
promicati 
blagostanje 
svih ljudi svih 
starosnih 
skupina 

OT 

3.  Zdrav, aktivan i 
kvalitetan život 
3.3. Razvoj 
socijalne skrbi 

6.051.000,00 
kn  
 
 

NE NE SDG 1 
Iskorijeniti 
siromaštvo 
svugdje i u 
svim njegovim 
oblicima 
 
SDG 3 
Osigurati 
zdrav život i 
promicati 
blagostanje 
svih ljudi svih 
starosnih 
skupina 

OT 

4. Demografska 
revitalizacija i bolji 
položaj obitelji 
4.1. Unaprjeđenje 
stanovanja 
 

400.000,00 kn  
 
 
 
 

NE NE SDG 3 
Osigurati 
zdrav život i 
promicati 
blagostanje 
svih ljudi svih 

OT 
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starosnih 
skupina 

5. Sigurnost za 
stabilan razvoj 
5.1. Uređenje 
obalnog pojasa i 
riva 

4.670.000,00 
kn  
 
 

DA NE SDG 11 
Učiniti 
gradove i 
ljudska 
naselja 
uključivima, 
sigurnima, 
otpornima i 
održivima 

OT 

6. Ekološka i 
energetska 
tranzicija za 
klimatsku 
neutralnost 
6.1. Unaprjeđenje 
objekata i uređaja 
komunalne 
infrastrukture 

13.683.000,00 
kn  
 
 
 

DA NE 
 
 

SDG 6 
Osigurati 
dostupnost i 
održivo 
upravljanje 
vodama te 
zdravstvene 
uvjete za sve 
 
 

OT 

7.  Razvoj 
potpomognutih 
područja i područja 
s razvojnim 
posebnostima 
7.1. Razvoj otoka 

 
80.000,00 kn  
 
 

DA DA SDG 3 
Osigurati 
zdrav život i 
promicati 
blagostanje 
svih ljudi svih 
starosnih 
skupina 

OT 
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Prilog 1 Tablični predložak za izradu provedbenih programa 
 

 

2021.-2025.

Redni broj 

mjere

Doprinos provedbi 

nadređenog akta strateškog 

planiranja 

Naziv cilja nadređenog akta 

strateškog planiranja
Program u  proračunu JLS Naziv mjere

Svrha provedbe mjere
 Procijenjeni trošak 

provedbe mjere 

(u HRK) 

Poveznica na izvor 

financiranja  u  

proračunu JLS

Nadležnost / 

odgovornost za 

provedbu mjere

Oznaka mjere (R/I/O)

Doprinos 

mjere  

ispunjenju 

obveza 

uređenih 

posebnim 

SDG

Doprinos 

zelenoj 

tranziciji 

EU-a

 (DA/NE)

Doprinos 

digitalnoj 

transformaciji 

EU-a 

 (DA/NE)

Ključne aktivnosti 

Planirani rok postignuća  

aktivnosti nužnih za 

ostvarenje mjera

(mjesec, godina)

Rok provedbe 

mjere 

(mjesec, godina)

Pokazatelj rezultata 

Početna 

vrijednost

(godina)

Ciljna

vrijednost

2022.

Ciljna

vrijednost

2023.

Ciljna

vrijednost

2024.

Ciljna

vrijednost

2025.

sij.25

1. Dana financijska podrška za 

provedbu minimalno 20 

programa vezanih za kulturu 
0 5 10 15 20

sij.25

2. Sanirano i uređeno 

minimalno 4 kulturna objekta i 

objekata kulturne baštine

0 1 2 3 4

sij.25

3. Revitalizirano Arheološko 

nalazište Ivinj na površini od 0,6 

ha

0 0 0 0 0,6

sij.25
2. Izgrađena ili uređena 

minimalno 4 sportska objekta
0 1 2 3 4

2. Pružena socijalna podrška za 

minimalno 18 osoba
0 18 18 18 18

1. Izgrađeno ili uređeno 

minimalno 8 objekata 

komunalne infrastrukture

0 2 4 6 8

2. Uređena pješačka 

infrastruktura u duljini od 

najmanje 300 m

0 0 0 0 300

3. Nabavljen minimalno 1 stroj 

za komunalno zbrinjavanje 

otpada

0 0 0 0 1

1. Sufinanciran prijevoz za 

minimalno 20 stanovnika 

Dubrave

0 5 10 15 20

2. Uređen i opremljen 

minimalno jedan općinski objekt 

za društvenu i javnu namjenu

0 0 0 0 1

3. Digitalizirana javna uprava  s 

dva servisa
0 0 2 2 2

0 0 0 39

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

5. Sigurnost za stabilan razvoj
Program 7000 Uređenje obalnog pojasa i riva 

na području Općine Tisno
5.1. Uređenje obalnog pojasa i riva

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

                                           4.670.000,00 kn 

Aktivnost A700001 Uređenje 

obalnog pojasa i riva na području 

Općine Tisno

Kapitalni projekt K700001 

Uređenje obalnog pojasa i rive na 

području Općine Tisno

0 1

0 2 4 6 8

SDG 11

Učiniti gradove i 

ljudska naselja 

uključivima, 

sigurnima, 

otpornima i 

održivima

DA

sij.25

1. Isplaćene financijske potpore 

za minimalno 20 učenika ili 

studenata

0 5

DA

Aktivnost A100002 Subvencija za 

javni prijevoz mještana Dubrave

Tekući projekt T100001 Uređenje 

zgrade Općine Tisno

Tekući projekt T100006 Projekt 

"Digitalizacija javne uprave"

Općina Tisno I

1. Sufinanciranje javnog prijevoza za stanovnike Dubrave

2. Uređenje zgrade Općine Tirsno za društvenu i javnu namjenu

3. Digitalizacija javne uprave

sij.25

pro.24
Uređena poslovna zona 

Dubrava veličine 39 ha
0

sij.25

1. Isplaćene financijske potpore 

za minimalno 8 organizacija 

civilnog durštva

0

NE 1. Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno sij.25 sij.25

Uređen obalni pojas i riva na 

području Općine Tisno u duljini 

od minimalno 1 kilometar

0

I OT

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE
1. Izrada dokumenata usmjerenih na prostorno uređenje i 

unaprjeđenje stanovanja

11
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

7.  Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima
Program 1002 Javna uprava i administracija 7.1. Razvoj otoka

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

                                                80.000,00 kn 

0 0

10
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
Općina Tisno I OT

SDG 6

Osigurati 

dostupnost i održivo 

upravljanje vodama 

te zdravstvene 

uvjete za sve

DA NE

1. Izgradnja komunalnih infrastrukturalnih objekata

2. Uređenje pješačke infrastrukture

3. Unaprjeđenje gospodarenja otpadom

sij.25 sij.25

9

DAOT

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

6. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost

Program 6000 Gradnja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture

6.1. Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture
                                         13.683.000,00 kn 

Kapitalni projekt K600001 

Nerazvrstane ceste

Kapitalni projekt K600002 

Izgradnja javne rasvjete

Kapitalni projekt K600003 

Izgradnja groblja

Kapitalni projekt K600004 Javne 

prometne površine na kojima nije 

dopušten promet motornih vozila

Kapitalni projekt K600018 

Uređenje trgova

Kapitalni projekt K600037 

Uređenje Vidikovaca

Kapitalni projekt K600038 

Uređenje prostora "Stare plinare"

Kapitalni projekt K600039 

Uređenje šetnice Južna strana 

Jezera

Kapitalni projekt K600040 

Uređenje prometne signalizacije i 

nogostupa

Tekući projekt T600002 Projekt 

selektiranog prikupljanja otpada

Općina Tisno I OT

sij.25 sij.25

Izrađeno minimalno 8 

dokumenta usmjerena na 

prostorno uređenje i 

unaprjeđenje stanovanja

8
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

4. Demografska revitalizacija i bolji položaj 

obitelji

Program 5000 Prostorno uređenje i 

unaprijeđenje stanovanja
4.1. Unaprjeđenje stanovanja

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

                                              400.000,00 kn 

Kapitalni projekt K500001 Izrada 

prostorno-planske 

dokumentacije,stručnih 

studija,razvojnih programa i sl.

Općina Tisno

Program 2000 Predškolski odgoj

2

2.2. Razvoj školstva4

3.1. Razvoj civilnog društva5

Program 2001 Razvoj školstva

Program 1001 Razvoj civilnog društva3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
1.  Konkurentno i inovativno gospodarstvo Program 2002 Promicanje kulture 1.2. Promicanje kulture

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
3 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

2. Obrazovani i zaposleni ljudi

                                              238.000,00 kn 

Aktivnost A100002 Tekuće 

donacije -ostale organizacije

Aktivnost A100005 Tekuće 

donacije -vjerske organizacije 

I

I

                                           1.865.000,00 kn Općina Tisno

Općina Tisno

Aktivnost A200003 Financijske 

potpore učenicima i studentima

Aktivnost A200001 Sufinanciranje 

programa osnovnog školstva od 

zajedničkog interesa

1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture

2.1.Razvoj predškolske skrbi

pro.24

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 

I

NE
Kapitalni projekt K800004 

Uređenje poslovne zone Dubrava
                                           1.050.000,00 kn 

Općina Tisno

Aktivnost A200001 Sufinanciranje 

djelatnosti udruga u kulturi

Aktivnost A200002 Održavanje 

kulturnih manifestacija

Kapitalni projekt K200003 

Uređenje vjerskih objekata

Kapitalni projekt K200005 

Uređenje Multifunkcionalne 

zgrade u Jezerima

Kapitalni projekt K200009 

Revitalizacija Arheološkog 

nalazišta Ivinj

Tekući projekt T200001 Muzej na 

otvorenom

                                         10.265.000,00 kn 

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

sij.25

Opina Tisno

sij.25

OT

SDG 4

Osigurati uključivo i 

pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE

1. Financijska podrška za provođenje programa i aktivnosti 

vezanih za kulturu

2. Sanacija i uređenje kulturnih objekata i objekata kulturne 

baštine

3. Revitalizacija Arheološkog nalazišta Ivinj

NE 1. Podrška učenicima i studentima tijekom školovanjaOT

SDG 4

Osigurati uključivo i 

pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

NE

6
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije 3.2.  Razvoj sporta i rekreacija

Provedbeni program Općine Tisno 2021.-2025.

REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE

Općina Tisno Razdoblje važenja akta: NOSITELJ IZRADE AKTA: DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA

I1
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
1.  Konkurentno i inovativno gospodarstvo Program 8000 Jačanje gospodarstva Općina Tisno OT

SDG 8

Promicati 

ravnomjeran, 

uključivi i održivi 

gospodarski rast, 

punu i produktivnu 

zaposlenost i 

dostojan posao za 

sve

NE 1. Uređenje poslovne zone Dubrava

Svrha mjere je unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture 

u Općini Tisno kako bi se potakao 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

OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

15.12.2021.

7
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život Program 2004 Socijalna skrb 3.3. Razvoj socijalne skrbi

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

                                           6.051.000,00 kn 

Aktivnost A200001 Pomoći u 

novcu

Aktivnost A200005 Pomoći 

obiteljima stradalih vatrogasaca

Kapitalni projekt K200002 

Izgradnja kuće za obitelj stradalih 

od potresa

Tekući projekt T200003 Program 

Zaželi

Aktivnost A200004 Redovna 

djelatnost Doma za starije -

sufinanciranje cijene usluge 

korisnika

Općina Tisno sij.25 sij.25

sij.25

sij.25

I OT

SDG 1

Iskorijeniti 

siromaštvo svugdje 

i u svim njegovim 

oblicima

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE

1. Financijska podrška osobama u potrebi

2. Socijalna podrška za starije osobe

OT

SDG 4

Osigurati uključivo i 

pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE 1. Financijska podrška za programe vezane za sport

2. Razvoj fizičke infrastrukture za sport

I

0 1 1

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

                                           4.100.000,00 kn 

sij.22
1. Poticannje inovativnih projekata Dječjih vrtića

NENE

SDG 4

Osigurati uključivo i 

pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

OT

Aktivnost A200001 Financijska 

potpora sportskim klubovima

Aktivnost A200002 Organizacija

Kapitalni projekt K200005 

Uređenje sportskog centra 

Dub"Aktivnost A200001 

Financijska potpora sportskim 

kluboovima

Aktivnost A200002 Organizacija 

Organizacija sportskih priredbi 

Kapitalni projekt K200001 

Sredstava za uređenje sportskih 

igrališta

Kapitalni projekt K200005 

Uređenje sportskog centra 

Dubrava

Općina Tisno

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

OT

SDG 4

Osigurati uključivo i 

pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE 1. Osnaživanje civilnog sektora sij.25

Tekući projekt T200002 Modri 

stoliću prostri se

                                              319.200,00 kn 

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

I 1 1

sij.25

pro.22

1. Pružena financijska podrška 

za minimalno 20 osoba u 

potrebi

0 5 10 15 20

1. Financirano minimalno 20 

programa usmjerenih na sport
0 5 10 15 20

6 8

10 15 20

2 4

1. Proveden minimalno 1 

program dječjeg vrtića



Prilog 2. Prijedlog područja kojima se ostvaruju poslovi iz redovnog djelokruga 
 

 

2021.-2025.

Redni broj 

mjere

Doprinos provedbi 

nadređenog akta strateškog 

planiranja 

Naziv cilja nadređenog akta 

strateškog planiranja
Program u  proračunu JLS Naziv mjere

Svrha provedbe mjere
 Procijenjeni trošak 

provedbe mjere 

(u HRK) 

Poveznica na izvor 

financiranja  u  

proračunu JLS

Nadležnost / 

odgovornost za 

provedbu mjere

Oznaka mjere (R/I/O)

Doprinos 

mjere  

ispunjenju 

obveza 

uređenih 

posebnim 

SDG

Doprinos 

zelenoj 

tranziciji 

EU-a

 (DA/NE)

Doprinos 

digitalnoj 

transformaciji 

EU-a 

 (DA/NE)

Ključne aktivnosti 

Planirani rok postignuća  

aktivnosti nužnih za 

ostvarenje mjera

(mjesec, godina)

Rok provedbe 

mjere 

(mjesec, godina)

Pokazatelj rezultata 

Početna 

vrijednost

(godina)

Ciljna

vrijednost

2022.

Ciljna

vrijednost

2023.

Ciljna

vrijednost

2024.

Ciljna

vrijednost

2025.

sij.25

1. Dana financijska podrška za 

provedbu minimalno 20 

programa vezanih za kulturu 
0 5 10 15 20

sij.25

2. Sanirano i uređeno 

minimalno 4 kulturna objekta i 

objekata kulturne baštine

0 1 2 3 4

sij.25

3. Revitalizirano Arheološko 

nalazište Ivinj na površini od 0,6 

ha

0 0 0 0 0,6

sij.25
2. Izgrađeno ili uređeno 

minimalno 4 sportska objekta
0 1 2 3 4

2. Pružena socijalna podrška za 

minimalno 40 osoba
0 10 20 30 40

1. Izgrađeno ili uređeno 

minimalno 8 objekata 

komunalne infrastrukture

0 2 4 6 8

2. Uređena pješačka 

infrastruktura u duljini od 

najmanje 300 m

0 0 0 0 300

3. Dodjeljeno minimalno 20 

poticaja za smanjivanje 

stvaranje otpada

0 5 10 15 20

sij.25

1. Sufinanciran prijevoz za 

minimalno 20 stanovnika 

Dubrave

0 5 10 15 20

sij.25

2. Uređen i opremljen 

minimalno jedan općinski objekt 

za društvenu i javnu namjenu

0 0 0 0 1

sij.23
3. Digitalizirana javna uprava  s 

dva servisa
0 0 2 2 2

0 0 0 39

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

5. Sigurnost za stabilan razvoj
Program 7000 Uređenje obalnog pojasa i riva 

na području Općine Tisno
10.  Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

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

                                           4.670.000,00 kn 

Aktivnost A700001 Uređenje 

obalnog pojasa i riva na području 

Općine Tisno

Kapitalni projekt K700001 

Uređenje obalnog pojasa i rive na 

području Općine Tisno

0 1

0 0 1 2 2

SDG 11

Učiniti gradove i 

ljudska naselja 

uključivima, 

sigurnima, 

otpornima i 

održivima

DA

sij.25

1. Isplaćene financijske potpore 

za minimalno 20 učenika ili 

studenata

0 5

DA

Aktivnost A100002 Subvencija za 

javni prijevoz mještana Dubrave

Tekući projekt T100001 Uređenje 

zgrade Općine Tisno

Tekući projekt T100006 Projekt 

"Digitalizacija javne uprave"

Općina Tisno I

1. Sufinanciranje javnog prijevoza za stanovnike Dubrave

2. Uređenje zgrade Općine Tirsno za društvenu i javnu namjenu

3. Digitalizacija javne uprave

sij.25

pro.24
Uređena poslovna zona 

Dubrava veličine 39 ha
0

sij.25

1. Isplaćene financijske potpore 

za minimalno 8 organizacija 

civilnog durštva

0

NE 1. Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno sij.25 sij.25

Uređen obalni pojas i riva na 

podrulju Općine Tisno u duljini 

od minimalno 1 kilometar

0

I OT

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE
1. Izrada dokumenata usmjerenih na prostorno uređenje i 

unaprjeđenje stanovanja

11
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

7.  Razvoj potpomognutih područja i 

područja s razvojnim posebnostima
Program 1002 Javna uprava i administracija

3.     Komunalno gospodarstvo 

14.  Lokalna uprava i administracija

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

                                                80.000,00 kn 

0 0

10
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
Općina Tisno I OT

SDG 6

Osigurati 

dostupnost i održivo 

upravljanje vodama 

te zdravstvene 

uvjete za sve

DA NE

1. Izgradnja komunalnih infrastrukturalnih objekata

2. Uređenje pješačke infrastrukture

3. Poticanje smanjivanja stvaranja otpada

sij.25 sij.25

9

DAOT

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

6. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost

Program 6000 Gradnja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture

12.  Promet i održavanje javnih prometnica 

3.     Komunalno gospodarstvo 
                                         13.683.000,00 kn 

Kapitalni projekt K600001 

Nerazvrstane ceste

Kapitalni projekt K600002 

Izgradnja javne rasvjete

Kapitalni projekt K600003 

Izgradnja groblja

Kapitalni projekt K600004 Javne 

prometne površine na kojima nije 

dopušten promet motornih vozila

Kapitalni projekt K600018 

Uređenje trgova

Kapitalni projekt K600037 

Uređenje Vidikovaca

Općina Tisno I OT

2. Obrazovani i zaposleni ljudi

sij.25 sij.25

Izrađeno minimalno 2 

dokumenta usmjerena na 

prostorno uređenje i 

unaprjeđenje stanovanja

8
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

4. Demografska revitalizacija i bolji položaj 

obitelji

Program 5000 Prostorno uređenje i 

unaprijeđenje stanovanja

2.     Prostorno i urbanističko planiranje 

1.     Uređenje naselja i stanovanje

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

                                              400.000,00 kn 

Kapitalni projekt K500001 Izrada 

prostorno-planske 

dokumentacije,stručnih 

studija,razvojnih programa i sl.

Općina Tisno

                                           1.685.000,00 kn Općina Tisno

Općina Tisno

Aktivnost A200003 Financijske 

potpore učenicima i studentima

13.  Gospodarski razvoj 

4.     Odgoj i obrazovanje Program 2000 Predškolski odgoj

2

4.     Odgoj i obrazovanje 4

6.     Socijalna skrb

 8.     Kultura, tjelesna kultura i sport
5

Program 2001 Razvoj školstva

Program 1001 Razvoj civilnog društva3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
1.  Konkurentno i inovativno gospodarstvo Program 2002 Promicanje kulture 8.     Kultura, tjelesna kultura i sport

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
3 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

pro.24

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 

I

NE
Kapitalni projekt K800004 

Uređenje poslovne zone Dubrava
                                           1.050.000,00 kn 

Općina Tisno

Aktivnost A200001 Sufinanciranje 

djelatnosti udruga u kulturi

Aktivnost A200002 Održavanje 

kulturnih manifestacija

Kapitalni projekt K200003 

Uređenje vjerskih objekata

Kapitalni projekt K200005 

Uređenje Multifunkcionalne 

zgrade u Jezerima

Kapitalni projekt K200009 

Revitalizacija Arheološkog 

nalazišta Ivinj

Tekući projekt T200001 Muzej na 

otvorenom

                                         10.265.000,00 kn 

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

sij.25

Opina Tisno

sij.25

OT

SDG 4

Osigurati uključivo i 

pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE

1. Financijska podrška za provođenje programa i aktivnosti 

vezanih za kulturu

2. Sanacija i uređenje kulturnih objekata i objekata kulturne 

baštine

3. Revitalizacija Arheološkog nalazišta Ivinj

NE 1. Podrška učenicima i studentima tijekom školovanjaOT

SDG 4

Osigurati uključivo i 

pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

NEI

6
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život Program 2003 Razvoj sporta i rekreacije 8.     Kultura, tjelesna kultura i sport

Provedbeni program Općine Tisno 2021.-2025.

REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE

Općina Tisno Razdoblje važenja akta: NOSITELJ IZRADE AKTA: DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA

I1
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
1.  Konkurentno i inovativno gospodarstvo Program 8000 Jačanje gospodarstva Općina Tisno OT

SDG 8

Promicati 

ravnomjeran, 

uključivi i održivi 

gospodarski rast, 

punu i produktivnu 

zaposlenost i 

dostojan posao za 

sve

NE 1. Uređenje poslovne zone Dubrava

Svrha mjere je unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture 

u Općini Tisno kako bi se potakao 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

OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

15.12.2021.

7
Nacionalna razvojna strategija Republike 

Hrvatske do 2030. godine
3.  Zdrav, aktivan i kvalitetan život Program 2004 Socijalna skrb 6.     Socijalna skrb 

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

                                           6.051.000,00 kn 

Aktivnost A200001 Pomoći u 

novcu

Aktivnost A200005 Pomoći 

obiteljima stradalih vatrogasaca

Kapitalni projekt K200002 

Izgradnja kuće za obitelj stradalih 

od potresa

Tekući projekt T200003 Program 

Zaželi

Aktivnost A200004 Redovna 

djelatnost Doma za starije -

sufinanciranje cijene usluge 

korisnika

Općina Tisno sij.25 sij.25

sij.25

sij.25

I OT

SDG 1

Iskorijeniti 

siromaštvo svugdje 

i u svim njegovim 

oblicima

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE

1. Financijska podrška osobama u potrebi

2. Socijalna podrška za starije osobe

OT

SDG 4

Osigurati uključivo i 

pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE 1. Financijska podrška za programe vezane za sport

2. Razvoj fizičke infrastrukture za sport

I

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

                                           4.100.000,00 kn 

sij.221. Poticannje inovativnih projekata Dječjih vrtićaNENE

SDG 4

Osigurati uključivo i 

pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

OT

Aktivnost A200001 Financijska 

potpora sportskim klubovima

Aktivnost A200002 Organizacija

Kapitalni projekt K200001 

Sredstava za uređenje sportskih 

igrališta

Kapitalni projekt K200005 

Uređenje sportskog centra 

Dub"Aktivnost A200001 

Financijska potpora sportskim 

kluboovima

Aktivnost A200002 Organizacija 

Organizacija sportskih priredbi 

Kapitalni projekt K200001 

Sredstava za uređenje sportskih 

Općina Tisno

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

OT

SDG 4

Osigurati uključivo i 

pravedno 

obrazovanje i 

promicati prilike za 

cjeloživotno učenje 

svim ljudima

SDG 3

Osigurati zdrav 

život i promicati 

blagostanje svih 

ljudi svih starosnih 

skupina

NE NE 1. Osnaživanje civilnog sektora sij.25

Tekući projekt T200002 Modri 

stoliću prostri se
                                           5.279.200,00 kn 

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

                                              238.000,00 kn 

Aktivnost A100002 Tekuće 

donacije -ostale organizacije

Aktivnost A100005 Tekuće 

donacije -vjerske organizacije 

I

1. Pružena financijska podrška 

za minimalno 20 osoba u 

potrebi

0 5 10 15 20

1. Financirano minimalno 20 

programa usmjerenih na sport
0 5 10 15 20

6 8

I

10 15 20

2 4

lip.23
1. Proveden minimalno 1 

program dječjeg vrtića
0 1 1 1 1
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