
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“ br.5/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18) i Odluke o načelima, kriterijima 

i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“ br. 2/11), Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj ___. sjednici, 

održanoj dana _______________ 2018.godine, donosi 

 

O D L U K U 

o imenovanju ulice Mala Tatinja u Općini Tisno, u naselju Betina 

 

Članak 1. 

U Općini Tisno, u naselju Betina, imenuje se nova ulica koja dobiva naziv „Mala 

Tatinja“, koja u naravi predstavlja makadamsku cestu – javnoprometnu površinu (ulicu) i 

proteže se od državne prometnice D8 (jadranske magistrale) do mora (uvale Mala Tatinja) 

uključujući i zapadno do čest.zem.15258 K.O. Murter-Betina, odnosno sve onako kako je i 

izvedena na terenu i to od državne ceste D8 (jadranske magistrale) do mora, sa zapadnim 

pripadnim odvojkom do predjela čest.zem.15258 K.O. Murter-Betina, i prolazi preko dijelova 

čest.zem.15207, 15208, 15252, 15253/2, 15275, 15276/3, 15276/4 i 15277 K.O. Murter-

Betina. 

 

Članak 2. 

Imenovana ulica označena je na grafičkom prikazu:  

       -  preris katastarskog plana. 

Grafički prikaz iz stavka 1. ovog članka ovjerit će se potpisom predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Tisno, te se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni i obvezni dio. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Tisno“.  

 

KLASA: 015-08/18- 

URBROJ: 2182/05-01/18- 

Tisno, ______________ 2018.godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 
 

                                                                                                                                         PREDSJEDNIK: 

                                                                                                                      Petar Jakovčev, v.r.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

Na prijedlog MO Betina, u kojem je sadržano da u naravi makadamska cesta – 

javnoprometna površina (ulica) koja se proteže od državne prometnice D8 (jadranske 

magistrale) do mora (uvale Mala Tatinja) uključujući i zapadno do čest.zem.15258 K.O. 

Murter-Betina, a koja ulica prolazi preko dijelova čest.zem.15207, 15208, 15252, 15253/2, 

15275, 15276/3, 15276/4 i 15277 K.O. Murter-Betina, te da se radi o već dugi niz godina na 

terenu izvedenoj makadamskoj cesti širine cca 3-4 metra, koja je jasno vidljiva i na 

Geoportalu DOF 5 od lipnja 2011.godine, i koju koristi značajan broj ljudi na predmetnoj 

lokaciji (kao pristup svojim posjedima), te koja nikada do sada nije provedena i nema svoj 

katastarski broj, potrebno je izvršiti imenovanje predmetne ulice. 

Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tisno utvrđeno je da ista nije do sada 

imenovana. 

Obzirom da je navedeni predio poznat pod narodnim nazivom „Mala Tatinja“ predlaže 

se da se ulica imenuje upravo nazivom „Mala Tatinja“. 
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