
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 35.  Statuta Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22) 

na prijedlog općinskog načelnika,  Općinsko vijeće Općine Tisno, na 13. sjednici dana 19. 

prosinca 2022.godine donosi 

ODLUKU 

o sufinanciranju izvođenja radova na sanaciji oštećenja obalnog područja 

 u luci Tisno, otok Murter 

 

 

Članak 1.  

 Općina sufinancirati će Lučkoj upravi Šibensko- kninske županije dio troškova 

izvođenja radova na sanaciji oštećenja obalnog područja u luci Tisno, otok Murter za koje 

radove je Lučka uprava Šibensko- kninske županije provela postupak jednostavne nabave te 

zaključila Ugovor za izvođenje radova na sanaciji oštećenja obalnog područja u luci Tisno, otok 

Murter s obrtom Podvodno građevinski radovi Aqua faber iz Šibenika, na iznos od 369.750,50 

(bez pdv-a) odnosno 462.188,13 kuna (uključujući pdv).  

 

 

                                                           Članak 2.  

Općina Tisno sufinancirati će  Lučkoj upravi Šibensko- kninske županije dio troškova 

izvođenja radova na sanaciji oštećenja obalnog područja u luci Tisno, otok Murter u iznosu od 

100.000,00 kuna od iznosa opisanog u članku 1. ove Odluke.  

 

 

Članak 3. 

Općina Tisno doznačiti će sredstva iz članka 2. ove Odluke Lučkoj upravi Šibensko-

kninske županije temeljem zahtjeva i privremene situacije/računa za izvedene radove.  

 

 

                                                            Članak 4.  

Lučka uprava Šibensko – kninske županije dužna je doznačena joj sredstva utrošiti u 

namjenu određenu ovom Odlukom, a ukoliko se dokaže suprotno Općina Tisno će zatražiti 

povrat nenamjenski utrošenih sredstava te obustaviti daljnje uplate.  

 

 

Članak 5. 

Lučka uprava Šibensko- kninske županije dužna je Općini Tisno bez odgode dostaviti 

izvješće o utrošenim sredstvima.  

 

Članak 6. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Tisno da temeljem ove Odluke sklopi s Lučkom 

upravom Šibensko- kninske županije ugovor o sufinanciranju kojim će se utvrditi međusobna 

prava i obveze glede  sufinanciranja radova na sanaciji oštećenja obalnog područja u luci Tisno, 

otok Murter. 

 



Članak 7. 

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

Šibensko- kninske županije.  
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