
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 144/20) i  članka 32.  Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske 

županije broj: 5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20 i 2/21) na prijedlog općinskog 

načelnika,  Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 08. studenog 

2021.godine donosi, 

ODLUKU 

o sufinanciranju uređenja crkve Gospe od Gradine u Murteru  

 

  

Članak 1. 

 Općina Tisno će  temeljem zahtjeva  Župe Sv. Frane u Betini zast. po župniku Don Miri 

Stojiću, zaprimljenih dana 12.10.2021. i 29.10.2021.godine sudjelovati u sufinanciranju 

obrtničkih radova- uređenja unutarnjeg poda crkve Gospe od Gradine u okviru radova 

sveobuhvatne obnove i uređenja crkve Gospe od Gradine u Murteru. 

 

                                                                    Članak 2. 

 Općina Tisno će sudjelovati u sufinanciranju radova opisanih u članku 1. ove Odluke iz 

razloga što je crkva Gospe od Gradine u Murteru u jednakim udjelima u suvlasništvu Župe Sv. 

Mihovila iz Murtera i Župe Sv. Frane u Betini, a nalazi se na mjesnom groblju u Murteru, 

Općina Murter- Kornati gdje se pokapaju stanovnici naselja Betina u Općini Tisno, te je 

stanovnici naselja Betina ujedno koriste kao svoje  svetište.  

  

Članak 3. 

 Općina Tisno će sufinancirati obrtničke radove- uređenja unutarnjeg poda crkve Gospe 

od Gradine opisane u čl. 1. ove Odluke u iznosu od 100.000,00 kuna od iznosa naznačenog u 

ponudbenom troškovniku za izvođenje građevinsko obrtničkih radova na objektu crkve Gospe 

od Gradine, Murter od dana 19.10.2021.godine koju je dalo Klesarstvo Brkić vl. Ivica Brkić iz 

Zadra,  koji se nalazi u prilogu i koji je sastavni dio ove Odluke.  

  Općina Tisno će iznos naveden u stavku 1. ovog članka isplatiti na slijedeći način: 

- iznos od 50.000,00 kuna isplatiti će se u proračunskoj godini 2021.,  

- iznos od 50.000,00 kuna isplatiti će se u proračunskoj godini 2022.  

 

                                                                     Članak 4. 

Župa Sv. Frane iz Betine dužna je odabrati izvođača obrtničkih radova- uređenja 

unutarnjeg poda crkve Gospe od Gradine  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 sufinanciranju obrtničkih 

radova- uređenja unutarnjeg poda crkve Gospe od Gradine u Murteru.  

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u Službenom glasniku Općine 

Tisno. 

 

 

KLASA:021-05/21-01/110 

URBROJ:2182/05-01-21-1 

U Tisnom, 08.studenog 2021.godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                          PREDSJEDNIK: 

                                                                                                                       Nikša Pirjak, v.r. 

 

 

 

 

 


