Na temelju članka 26. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici
Hrvatskoj („Narodne Novine“, broj 86/06, 125/06 - ispravak, 16/07 - ispravak, 95/08 - Odluka
USRH, 46/10 - ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) i članka 32. Statuta Općine
Tisno („Službeni vjesnik Općine Tisno“ br. 5/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18 i
2/20), Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 26. sjednici održanoj dana 6.studenog
2020.godine, na prijedlog načelnika Općine Tisno, donosi

ODLUKU
o promjeni granice naselja između Općine Tisno i Općine Pirovac
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se promjena granice naselja Betina, a time i prostorna
granica Općine Tisno, u dijelu prikazanom na kartografskim podlogama, koje čine sastavni
dio ove Odluke kao Prilog 1. i Prilog 2.
Članak 2.
Uvidom u prostorne granice naselja Betina, a time i prostorne granice Općine Tisno,
utvrđeno je da se na području uvale Porat iste ne poklapaju s granicom katastarske općine
Murter-Betina, tj. da se u okviru prostornih granica Općine Pirovac nalazi dio čestica
katastarske općine Murter Betina, odnosno Općine Tisno.
Članak 3.
Ovom Odlukom se sadašnja prostorna granica naselja Betina, a time i Općine Tisno,
na području uvale Porat mijenja na način da se nova prostorna granica naselja Betina, a time i
Općine Tisno, usklađuje s granicom katastarske općine Murter-Betina.
Nastavno, sadašnja prostorna granica naselja Pirovac, a time i Općine Pirovac, mijenja
se na način da se nova prostorna granica naselja Pirovac, a time i Općine Pirovac, usklađuje s
granicom katastarske općine Pirovac.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Tisno da s općinskim načelnikom Općine
Pirovac zaključi sporazum o promjeni granice naselja između Općina Tisno i Pirovac, koji će
se dostaviti nadležnim tijelima radi provedbe.
Članak 5.
U predmetnom postupku promjene granice naselja nije pribavljeno mišljenje građana s
područja na koje se promjena odnosi s obzirom da se radi o nenaseljenom području.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Tisno“.
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PRILOG 1.

Područje naselja BETINA
(OPĆINA TISNO)
k.o. Murter Betina

Područje naseljaPIROVAC
(OPĆINA PIROVC)
k.o. Pirovac

PRILOG 2.

k.o. PIROVAC
k.o. MURTER
MURTER-BETINA

SADAŠNJA granica naselja Pirovac (nastavno
nastavno Općine Pirovac
Pirovac) i naselja Betina (nastavno Općine Tisno)
NOVA granica naselja Pirovac (nastavno Općine Pirovac) i naselja Betina (nastavno
nastavno Općine Tisno)

