Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN
br.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) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije broj:
5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko
vijeće Općine Tisno, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 28. listopada 2019.godine donosi,

ODLUKU
o sufinanciranju uređenja dvorišta crkve Sv. Frane u Betini

Članak 1.
Općina Tisno će temeljem zahtjeva Župe Sv. Frane u Betini zast. po župniku Don
Miri Stojiću, zaprimljenog dana 23.09.2019.g., sudjelovati u sufinanciranju uređenja dvorišta
(platoa)kod crkve Sv. Frane u Betini, vlasništva Župe Sv. Frane u Betini.

Članak 2.
Općina Tisno će sudjelovati u sufinanciranju uređenja dvorišta (platoa) opisanog u čl.
1. ove Odluke kako bi se građanima, a posebno starijim i nemoćnim građanima te invalidima
omogućio dolazak i parkiranje osobnim vozilima do crkve sv. Frane radi sudjelovanja u
različitim aktivnostima koji se odvijaju u crkvi, ujedno omogućio kvalitetan i uređen pristup
jednoj od najznačajnijih turističkih atrakcija mjesta Betina.
Članak 3.
Općina Tisno će sufinancirati uređenje dvorišta opisanog u čl. 1. ove Odluke u iznosu
od 100.000,00 kuna od iznosa naznačenog u Ponudi 09/2019 za izvođenje radova na
crkvenom parkingu u Betini pored crkve Sv. Frane koju je dao Obrt „Krišto i otac“ iz Pirovca
dana 16.09.2019.g. u tekstu koji se nalazi u prilogu i koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Župa Sv. Frane iz Betine dužna je odabrati izvođača radova na uređenju dvorišta
(platoa) kod crkve Sv. Frane u Betini sukladno važećim zakonskim odredbama i o tome
izvijestiti Općinu Tisno.
Članak 5.
Općina Tisno će vršiti isplatu osiguranih sredstava iz čl. 3. ove Odluke na račun Župe
Sv. Frane u Betini na temelju zahtjeva i ispostavljenih nespornih privremenih i okončane
situacije u roku od 30 dana od dana njihove dostave.

Članak 6.
Župa Sv. Frane iz Betine dužna je doznačena joj sredstva utrošiti u namjenu određenu
ovom Odlukom, a u koliko se dokaže suprotno Općina Tisno će zatražiti povrat nenamjenski
utrošenih sredstava te obustaviti daljnje uplate.
Župa Sv. Frane iz Betine je dužna o izvršenom plaćanju izvoditelju radova bez odgode
dostaviti Općini Tisno izvješće o utrošenim sredstvima, a u koliko ne dostavi izvješće ili se
utvrdi da je sredstva utrošila u drugu namjenu, Općina Tisno će od Župa Sv. Frane iz Betine
potraživati uplaćena sredstva.
Članak 7.
Općina Tisno i Župa Sv. Frane iz Betine sklopiti će sporazum kojim će detaljnije
regulirati međusobna prava i obveze glede sufinanciranja radova na uređenju dvorišta (
platoa) kod crkve Sv. Frane u Betini.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Tisno.
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