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Temeljem članka 17. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 

82/2015, 118/2018, 31/2020 I 20/2021), i članka 48. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik 

Općine Tkon", broj 02/2021), općinski načelnik Općine Tkon, dana 19. prosinca 2022. 

godine, donosi 

MJERE 

CIVILNE ZAŠTITE U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA 

ZA 2022./2023.  

 

A)  ZIMSKA SLUŽBA 

1. Osnova plana 

Odlukom o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Općine Tkon“ 07/2018, 

03/2019, 12/2021, 06/2022), Općina Tkon i Orlić d.o.o. uredile su međusobne odnose o 

obavljanju djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina (ulica, trgova i 

parkirališta) na području Općine Tkon, a što uređuje skup mjera i postupaka potrebnih za 

omogućavanje prohodnosti cesta i sigurnog prometovanja u zimskim uvjetima. Zimski uvjeti 

nastupaju, kada je radi zimskih pojava (snijeg, poledica i sl.) ugroženo ili onemogućeno 

normalno odvijanje prometa.  

         U zimskom razdoblju, koje traje od 01. studenog tekuće godine do 15. travnja slijedeće 

godine, ceste se održavaju u skladu s Planom zimske službe. 

Ceste, ulice i nogostupi koji su u nadležnosti općine, bez obzira na stupanj prioriteta, čiste se 

prvenstveno radi osiguranja prohodnosti, što podrazumijeva da se potpuno čišćenje, do 

“crnog”. 

Sukladno Odluci o komunalnom redu ("Službeni glasnik Općine Tkon“ 09/2019, 04/2022) 

u slučaju prekomjernog onečišćenja javno-prometnih površina, uzrokovanog elementarnim 

i drugim nepogodama, Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon može odrediti izvanredno 

čišćenje. 

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kiosk i pokretnu napravu brine vlasnik, odnosno 

korisnik kioska i pokretne naprave. Vlasnici zgrada, odnosno fizička ili pravna osoba koja 

održava zgradu koje se nalaze neposredno uz pločnik, dužni su uklanjati odnosno spriječiti 

odronjavanje snijega i leda s krovova na pločnik. O uklanjanju snijega i leda s pločnika 

ispred uličnih lokala brinu vlasnici ili korisnici lokala. 

2. Redoslijed radova u zimskim uvjetima je slijedeći: 

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta, 

- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje, 

- obilježavanje rubova kolnika, 

- postavljanje prometne signalizacije, 

- sprečavanje poledice (pravovremeno posipanje), 

- čišćenje snijega s kolnika, nogostupa, parkinga i prometne signalizacije, 

- osiguranje odvodnje s kolnika, 

- uklanjanje vozila s kolnika ceste, 

- čišćenje autobusnih stajališta, 

- čišćenje snijega s drugih dijelova ceste i osiguranje odvodnje s kolnika, 

- drugi radovi na održavanju. 

 

3. Organizacija zimske službe 

     Radi kvalitetnog i racionalnog funkcioniranja zimske službe predviđa se da: 

a) državne i nerazvrstane ceste na području Općine Tkon održavaju HC i Općina Tkon prema 

posebnom „Operativnom planu zimske službe  

b) ulice, trgove i javna parkirališta održavaju se temeljem pisanog ugovora sa izvršiteljem 

Orlić d.o.o. Tkon. 
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          Ulice, trgovi, nogostupi i parkirališta (u daljnjem tekstu: općinske prometnice) obzirom 

na njihov značaj podijeljeni - razvrstani su u tri prioritetna stupnja. 

 

4.  Stupnjevi pripravnosti 

           Radi praćenja stanja i mogućnosti pravovremenog djelovanja vršitelj zimske službe 

organizira službu pripravnosti. 

           Opseg pripravnosti kao i trajanje pripravnosti utvrđeni su iskustveno, na temelju 

prosječnih zima tijekom posljednjih nekoliko godina. Primjetan je trend sve većih oscilacija i 

pojava ekstremnih odstupanja u meteorološkim pojavama. Odluku o stupnju i opsegu 

pripravnosti, donosi Općina Tkon putem svojih stručnih službi. 

           Podloga za donošenje odluka je praćenje vremenske situacije i to: 

- putem Državnog hidrometeorološkog zavoda – dnevnih i tjednih prognoza, 

- putem HAK-a i prognoza. 

 

5. Prioriteti izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima 

           S obzirom na veličinu cestovne mreže, kao i raznolikosti u svezi važnosti pojedinih 

cestovnih pravaca, na cestama se ne intervenira istovremeno, već prema određenom 

redoslijedu i prvenstvu. 

 

5.1. Cestovni pravci:  

Oznaka državne ceste Opis ceste Duljina (km) 

DC 110 Ugljan (trajektna luka) – Kukljica – Tkon (trajektna luka) 41,204 

Oznaka županijske ceste                                               Opis ceste Duljina (km) 

ŽC 6248 Tkon (DC110 – nerazvrstana cesta) 0,458 

ŽC 6249 Tkon (DC110 – T.N. Pustograd) 4,347 

Oznaka lokalne ceste                                             Opis ceste Duljina (km) 

LC 63140 Kraj (DC110) – Tkon (DC110) 2,127 

 

 

Državna cesta D110 s autobusnim linijama, a kojom se dolazi do škole, vrtića, ambulante, 

trajektnog pristaništa i autobusnog stajališta te je jedina poveznica do Hitne službe u Kalima 

na otoku Ugljanu.  

Županijska cesta ŽC 6248 (Tkon DC110 – nerazvrstana cesta) povezuje samostan sa svim 

važnim odredištima i središtem Tkona 

Županijska cesta ŽC 6249 (Tkon DC110 – T.N. Pustograd) povezuje južni dio naselja Tkon 

sa prethodno navedenim odredištima. 

Lokalna cesta LC 63140 (Kraj DC110 -Tkon DC110) je važna zbog povezanosti naselja Tkon 

i Ugrinić u općini Tkon. 

 

5.2. Redoslijed izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima. 

             Izvođenje radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima izvodi se prema slijedećem 

rasporedu: 

1. Sprječavanje poledice i čišćenje snijega s kolnika ceste i prometne signalizacije, 

2. Sprječavanje poledice i čišćenje snijega s autobusnih stajališta, 

3. Čišćenje snijega ili drugi radovi na ostalim dijelovima ceste, 

              Izvoditelj radova na zimskom održavanju kao i cijena radova utvrđena je Ugovorom 

između Općine Tkon i izvoditelja Orlić d.o.o. 
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B) VREMENSKE NEPRILIKE 

          1. Prekid pomorskog prometa 

           Općina Tkon je smještena na otoku Pašmanu drugom po veličini u Zadarskoj otočnoj 

skupini i smještena je preko puta Biograda na Moru do kojega se  stanovništvo i putnici 

prevoze s trajektnom linijom 432 Tkon-Biograd na Moru. Duljina plovidbe je oko 2.000 

metara. 

          Na prostoru općine najčešći vjetrovi su iz sjevernih i istočnih smjerova (bura i 

tramuntana) koji pušu najčešće u zimskom periodu. Vjetrovi iz južnih smjerova s 

komponentom istoka (jugo i levant) pušu tijekom godine u manjem postotku. 

          Godišnje se dogodi oko 15-tak dana s olujnom i orkanskom burom i jugom kad je 

dostupnost na kopno nemoguća, a također ima i 20-tak dana sa jakim i vrlo jakim vjetrovima 

istih smjerova kad je vrlo otežan pristup kopnu odnosno otoku. U ovakvim uvjetima se 

objavljuju meteorološka izvješća upozorenja i preporuka stanovništvu da ne isplovljavaju sa 

brodicama zbog velike opasnosti po živote. U ovakvim uvjetima moguće je da vjetar iščupa 

stabla ili ih otkine, te se organizira Orlić d.o.o. i DVD Tkon za otklanjanje drveća sa 

prometnica i javnih površina. 

            Zimi se također događaju kao vremenska anomalija - nepogoda, visoka razina mora 

koja je oko visine riva, a služe za javni pomorski promet. Kad se poklope nizak tlak zraka, 

zimska viša plima i orkansko - olujno jugo razina visokog mora ometa pomorski promet ili 

dovodi do prekida. Moguća su također oštećenja ili potapanja čamaca i brodica, jer isto se 

događa za olujnog ili orkanskog juga. 

            Pomorski promet se nadzire po redovnoj djelatnosti Lučkih kapetanija koje u suradnji 

sa Županijskim centrom 112 donose obavijesti i upozorenja za sve sudionike u cestovnom i 

pomorskom prometu kao i stanovništvo. 

 

2. Intenzivne i dugotrajne oborine 

 

            One predstavljaju potencijalu opasnost po imovinu kako društvenu tako i privatnu, a 

također mogu predstavljati ozbiljne poteškoće za normalno odvijanje svakodnevnog 

cestovnog, pomorskog, energetskog i dr. prometa. Kod stvaranja južnih strujanja koja donose 

vlažan, topao i jednolični vjetar jugo, u sudaru s hladnom frontom i velika visinska kretanja, 

mogući su nastanci jaka nevremena sa velikim i dugotrajnim oborinama, odnosno kiša, tuča ili 

snijeg. 

            Zbog takvih velikih oborina mogu nastati bujični tokovi niz strme ulice, stube ili u 

kanalima na poljoprivrednim površinama. U općini dolazi do plavljenja podrumskih prostorija 

i niskih suterenskih prostora tako da se u tim trenucima pozivaju i angažira DVD Tkon, koji 

sa svojom tehnikom ispumpavaju i saniraju nastalu štetu. 

Ove mjere stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Tkon“. 

 

KLASA: 240-01/22-02/7 

URBROJ: 2198-32-22-1 

Tkon, 19. prosinca 2022. godine 

                                                                                      

Općinski načelnik: 

Anđelo Palaškov, mag.oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TKON 

 

Općinski načelnik 

KLASA: 110-01/22-02/1 

URBROJ: 2198-32-22-2 

Tkon, 2. siječnja 2023. godine 

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/2008., 61/2011., 04/2018. i 

112/2019.), a u skladu Proračunom Općine Tkon za 2023. godinu, na prijedlog pročelnice 

Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Općine Tkon, donosi 

  

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

OPĆINE TKON U 2023. GODINI 

  

Članak 1. 

Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Tkon u 2023. godini. 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel donosi se na temelju prikupljenih 

podataka i na prijedlog pročelnice, vodeći računa o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i 

raspoloživosti financijskih sredstava. 

Članak 2. 

Utvrđuje se da je na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 14/2020. i 6/2021.) u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tkon, od ukupno predviđenih 5 (pet) radnih mjesta, 

raspoređeno na radna mjesta 5 (pet) službenika na neodređeno vrijeme. 

a) popunjena radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu na neodređeno su: 

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, (1/1) 

- Viši savjetnik za razvojne projekte, (1/1) 

- Referent – administrativni tajnik Općine Tkon, (1/1) 

- Voditelj odsjeka za financijsko računovodstvene poslove (1/1) 

- Referent – komunalni redar (1/1) 

 

Članak 3. 

            U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tkon u 2023. godini ne predviđa se prijam 

službenika, namještenika ni vježbenika. 
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                                                                       Članak 4. 

Plan prijema u službu može se mijenjati i dopunjavati jedino u skladu sa Proračunom 

Općine Tkon za 2023. godinu, odnosno njegovim izmjenama i dopunama. 

                                                                       Članak 5. 

            Plan prijma u službu  stupa na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će su u 

„Službenom glasniku Općine Tkon“. 

  

                                                                              Općinski načelnik 

Anđelo Palaškov, mag. oec. 

Andrea Ugrinić Gotovina, mag. prim. educ. 

 

Dostaviti: 

1. Orlić d.o.o., Mulina 7, Tkon, 

2. Pismohrana-ovdje, 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TKON 

 

Općinski načelnik 

KLASA:  363-01/22-02/13 

URBROJ: 2198-32-23-3 

Tkon, 4. siječnja 2023. godine 

 

 

 

Na temelju članka 77. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 

broj: 84/2021.) i članka 48. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 

02/2021.) općinski načelnik daje 

 

SUGLASNOST 

na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Tkon 

 

I. 

Daje se suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na 

području Općine Tkon, Broj: 40-02/22, koji je predložio davatelj javne usluge trgovačko 

društvo Orlić d.o.o. iz Tkona, OIB: 01276735854 i koji će se primjenjivati od 01.02.2023. 

godine.  

 

II. 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Tkon se 

prilaže ovoj Suglasnosti i sastavni je dio iste.  

 

III. 

Ova Suglasnost će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Tkon“ i na mrežnim stranicama 

davatelja javne usluge. 

 

Općinski načelnik 

Anđelo Palaškov, mag. oec. 
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Na temelju članka 5., stavka 2., Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 

79/07, 113/08, 43/09, 22/14, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21),  Programa mjera od 

strane Zavoda za javno zdravstvo Zadar, te članka 48. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik 

Općine Tkon 02/2021.), Općinski načelnik dana 16. siječnja 2023. godine donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 

za područje Općine Tkon u 2023. godini 

 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Tkon prihvaća Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Tkon u 2023. godini, broj: 04-58/23, od 

05.01.2023. izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo Zadar. 

  

 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Tkon“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinski načelnik: 

Anđelo Palaškov, mag.oec. 

 

 

KLASA: 501-01/23-02/1 

URBROJ: 2198-32-23-2 

Tkon, 16. siječnja 2023. godine 
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Na temelju članka 4. i 10., točke 6.,  Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 

(NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21),  Provedbenog 

Plana izrađenog od strane Zavoda za javno zdravstvo Zadar , te članka 48. Statuta Općine 

Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon 02/2021), Općinski načelnik dana 16. siječnja 2023. 

godine donosi 

 

 

 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Provedbenog Plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije za područje Općine Tkon u 2023. godini 

 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Tkon prihvaća Provedbeni Plan obvezatne preventivne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Tkon u 2023. godini, broj: 04-

59/23, od 05.01.2023. izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo Zadar. 

  

 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Tkon“. 

 

 

 

 

 

Općinski načelnik: 

Anđelo Palaškov, mag.oec. 

 

 

KLASA: 501-02/23-02/2 

URBROJ: 2198-32-23-2 

Tkon, 16. siječnja 2023. godine 
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 34/2009., 150/2011., 

144/2012., 19/2013., 137/2015., 123/2017., 98/2019. i 144/2020.) i članka 48. Statuta Općine 

Tkon ( „Službeni glasnik Općine Tkon“, broj 02/2021) te članka 6. stavka 3., članka 9. stavka 

8., članka 15. stavka 5. i članka 18. stavka 5. Odluke o organizaciji i načinu naplate, te 

nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon 

(„Službeni glasnik Općine Tkon, broj: 09/2018.), Općinski načelnik općine Tkon dana 19. 

siječnja 2023. godine, donosi  

 

P R A V I L N I K  

o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama 

naknade za parkiranje na području Općine Tkon od 01.02.2023. godine 

 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom određuju se lokacije javnih parkirališta, parkirališne zone, 

vremensko ograničenje trajanja i naplate parkiranja, cijene parkirališnih karata i način 

korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima s naplatom ( u daljnjem 

tekstu: javna parkirališta ) na području Općine Tkon. 

 

Članak 2. 

Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u jednu zonu, i to: 

  

I. zona (otvorenog tipa) obuhvaća područje: 

 

- U ulici Mulina od bivšeg trajektnog pristaništa lijevo -Pinkovac (Mulina I), u ulici 

Mulina od bivšeg trajektnog pristaništa desno ispred zgrade Općine Tkon (Mulina II), 

Trg Mulina (Na Mulu I)  te do nogometnog igrališta i novog trajektnog pristaništa -

Vruljice (Na Mulu II). 

 

 

VREMENSKO OGRANIČENJE TRAJANJA I NAPLATE PARKIRANJA 

 

Članak 3. 

Naknada za parkiranje motornih vozila na javnim parkiralištima I. zoni, plaća se i 

to od 01. svibnja - 30. rujna (ponedjeljak-nedjelja) od 07,00 – 23,00 sati.  

Vrijeme naplate parkiranja označeno je na prometnim znakovima. 

 

CIJENE PARKIRALIŠNIH KARATA 

 

      Članak 4. 

Cijena parkirališne karte za parkiranje osobnog vozila, autobusa, kombija i 

teretnog vozila do 1,5 tona nosivosti, motocikla i njegove prikolice, radnih strojeva, 

kamiona i njihovih priključnih vozila na javnom parkiralištu s naplatom parkiranja, 

određuje se kako slijedi: 

  

- u I. zoni  = 1,00 € (7,53450 kn) po satu u vremenskom periodu od 01. svibnja do 30. 

rujna, dok je u ostatku godine besplatno. 
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Članak 5. 

Pravo na sezonsku povlaštenu kartu ima: 

 

1. osoba koja ima prebivalište na području otoka Pašmana što dokazuje osobnom 

iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i vlasnik je vozila ili korisnik 

leasinga,što dokazuje važećom prometnom dozvolom –po cijeni od 7,00 € (52,74 kn), 

 

2. fizička osoba koja je u radnom odnosu i čije mjesto rada je u Općini Tkon a nema 

prebivalište na području Općine Tkon, što dokazuje potvrdom poslodavca i ima vozilo 

u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po 

cijeni od 7,00 € (52,74 kn), 

 

3. stanovnici (fizičke osobe) općina Preko, Kali, Kukljica, Pakoštane i Sveti Filip i Jakov  

te Grada Biograda na Moru i Grada Zadra što dokazuje osobnom iskaznicom ili 

potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik 

leasinga, što dokazuje dokumentacijom o vlasništvu nekretnine ili je korisnik leasinga, 

što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 14,00 € (105,48 kn) i 

 

4. pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu 

djelatnost ako ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Općine Tkon, 

općina Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov, Kukljica, Kali, Preko te Grada 

Biograda na Moru, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, 

odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojega je 

vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost i ima u vlasništvu vozilo ili je 

korisnik leasinga , što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 25,00 € 

(188,36 kn) 

 

Sezonsku parkirnu kartu mogu kupiti i sve ostale fizičke i pravne osobe i to - po cijeni 

od 32,00 € (241,10 kn). 

 

Naplate parkiranja oslobođena su vozila Orlić d.o.o.-a, Općine Tkon, Hrvatske vojske, 

Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Porezne uprave, Službe hitne pomoći i 

vatrogasna vozila. 

 

Članak 6. 

Svi korisnici javnih parkirališta s naplatom imaju pravo na korištenje satne, dnevne, 

tjedne, mjesečne i sezonske parkirne karte. 

Satna, dnevna, tjedna, mjesečna i sezonska parkirna karta vrijedi za I. zonu naplate.     

Cijena dnevne parkirne karte kupljene na ovlaštenim prodajnim mjestima koje odredi 

Organizator parkirališta iznosi 4,00 € (30,14 kn), dok dnevna karta preuzeta neposredno na 

parkiralištu na način iz članka 11. Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad 

parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon iznosi umnožak 

dnevnog broja sati parkiranja i cijene sata parkiranja. 

Cijena tjedne parkirne karte iznosi 16,00 € (120,55 kn). 

Cijena mjesečne parkirne karte iznosi 24,00 € (180,83 kn).  

Dnevna parkirališna karta preuzeta neposredno na parkiralištu na način iz članka 11. 

Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim 

parkiralištima s naplatom u Općini Tkon iznosi umnožak dnevnog broja sati pakiranja i cijene 
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sata parkiranja, međutim ukoliko korisnik odnosno vlasnik vozila plati predmetnu dnevnu 

parkirališnu kartu u roku od 24 sata od trenutka njena izdavanja, ostvaruje popust od 50% na 

istu i to samo u prostorijama Organizatora parkinga. 

 

 

Članak 7. 

Cijena mjesečne naknade za rezervirano parkirno mjesto iznosi 40,00 € (301,38 kn). 

 

 

Članak 8. 

U visini naknade za parkiranje uključen je i pripadajući porez na dodanu vrijednost. 

 

 

                                                        Članak 9. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, 

zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje, ("Službeni glasnik 

Općine Tkon" broj 11/2019, 08/2020 i 03/2021). 

 

 

 Članak 10. 

Ovaj Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i 

visinama naknade za parkiranje objavit će se u „Službenom glasniku Općine Tkon“ te stupa 

na snagu 1. veljače 2023. godine. 

 

 

 

 

KLASA: 363-01/23-02/2 

URBROJ: 2198-32-23-2 

Tkon, 19. siječnja 2023. godine 

Općinski načelnik: 

Anđelo Palaškov, mag.oec. 
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AKTI NAČELNIKA STOŽERA CZ OPĆINE TKON 

 

 

Temeljem članka 17. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 

82/2015, 118/2018, 31/2020 i 20/2021), članka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/2019) radi pripreme za nepovoljne 

vremenske uvjete, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Tkon u suradnji sa nadležnim 

službama i svojim operativnim snagama donosi 

 

OPERATIVNI PLAN MJERA CIVILNE ZAŠTITE  

U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM UVJETIMA ZA 2022./2023.  

 

 

1. Područje obuhvata i primjene Plana 

Planom se prostorno obuhvaća teritorij Općine Tkon i obuhvaća 15 km2. Općina Tkon ima 

dva naselja Tkon i Ugrinić i 749 stanovnika koji stalno borave na području Općine Tkon. 

 

2. Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Tkon  

 

- Stožer civilne zaštite – 14 članova (u prilogu plan pozivanja) 

- Povjerenici civilne zaštite i zamjenici – 2 člana (popis članova s kontaktima u prilogu) 

- Postrojba opće namjene – 18 članova (popis članova s telefonskim brojevima u 

prilogu) 

- DVD Tkon -2 operativna pripadnika – odgovorna osoba predsjednik Filip Pribilović, 

tel. 091 3333903 

- Orlić d.o.o. – 2 radnika, odgovorna osoba direktor Dino Smoljan, tel. 0977739973 

- Za smještaj odgovorna osoba je općinski načelnik Anđelo Palaškov, tel. 098 926 4653 

- Za opskrbu hranom i pićem zadužen je Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog 

križa Biograd na Moru, odgovorna osoba, predsjednica Franka Troskot, tel. 098 

9725991 

- Policijska postaja Biograd na Moru, tel. 023 345 739 

- Ambulanta obiteljske medicine u Tkonu, Josip Šarić, dr. med. Te. 023 285 393 

 

3. Redoslijed radova u zimskim uvjetima je slijedeći: 

 

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta, 

- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje, 

- obilježavanje rubova kolnika, 

- postavljanje prometne signalizacije, 

- sprečavanje poledice (pravovremeno posipanje), 

- čišćenje snijega s kolnika, nogostupa, parkinga i prometne signalizacije, 

- osiguranje odvodnje s kolnika, 

- uklanjanje vozila s kolnika ceste, 

- čišćenje autobusnih stajališta, 

- čišćenje snijega s drugih dijelova ceste i osiguranje odvodnje s kolnika, 

- drugi radovi na održavanju. 

 

 

           Radi praćenja stanja i mogućnosti pravovremenog djelovanja vršitelj zimske službe 

organizira službu pripravnosti. 
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           Opseg pripravnosti kao i trajanje pripravnosti utvrđeni su iskustveno, na temelju 

prosječnih zima tijekom posljednjih nekoliko godina. Primjetan je trend sve većih oscilacija i 

pojava ekstremnih odstupanja u meteorološkim pojavama. Odluku o stupnju i opsegu 

pripravnosti, donosi Općina Tkon putem svojih stručnih službi. 

           Podloga za donošenje odluka je praćenje vremenske situacije i to: 

- putem Državnog hidrometeorološkog zavoda – dnevnih i tjednih prognoza, 

- putem HAK-a i prognoza. 

 

4. Prioriteti izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima 

 

           S obzirom na veličinu cestovne mreže, kao i raznolikosti u svezi važnosti pojedinih 

cestovnih pravaca, na cestama se ne intervenira istovremeno, već prema određenom 

redoslijedu i prvenstvu. 

 

Cestovni pravci:  

 

Oznaka državne ceste Opis ceste Duljina (km) 

DC 110 
Ugljan (trajektna luka) – Kukljica – Tkon 

(trajektna luka) 
41,204 

Oznaka županijske ceste                                               Opis ceste Duljina (km) 

ŽC 6248 Tkon (DC110 – nerazvrstana cesta) 0,458 

ŽC 6249 Tkon (DC110 – T.N. Pustograd) 4,347 

Oznaka lokalne ceste                                             Opis ceste Duljina (km) 

LC 63140 Kraj (DC110) – Tkon (DC110) 2,127 

 

 

Državna cesta D110 s autobusnim linijama, a kojom se dolazi do škole, vrtića, ambulante, 

trajektnog pristaništa i autobusnog stajališta te je jedina poveznica do Hitne službe u Kalima 

na otoku Ugljanu.  

Županijska cesta ŽC 6248 (Tkon DC110 – nerazvrstana cesta) povezuje samostan sa svim 

važnim odredištima i središtem Tkona 

Županijska cesta ŽC 6249 (Tkon DC110 – T.N. Pustograd) povezuje južni dio naselja Tkon 

sa prethodno navedenim odredištima. 

Lokalna cesta LC 63140 (Kraj DC110 -Tkon DC110) je važna zbog povezanosti naselja Tkon 

i Ugrinić u općini Tkon. 

 

5. Redoslijed izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima. 

 

             Izvođenje radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima izvodi se prema slijedećem 

rasporedu: 

1. Sprječavanje poledice i čišćenje snijega s kolnika ceste i prometne signalizacije, 

2. Sprječavanje poledice i čišćenje snijega s autobusnih stajališta, 

3. Čišćenje snijega ili drugi radovi na ostalim dijelovima ceste, 
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Državne i nerazvrstane ceste na području Općine Tkon održavaju HC i Općina Tkon 

prema posebnom „Operativnom planu zimske službe  

          Izvoditelj radova na zimskom održavanju kao i cijena radova utvrđena je Ugovorom 

između Općine Tkon i izvoditelja Orlić d.o.o. 

 

 

 

6. Mjere u slučaju prekida pomorskog prometa 

          Na prostoru općine najčešći vjetrovi su iz sjevernih i istočnih smjerova (bura i 

tramuntana) koji pušu najčešće u zimskom periodu. Vjetrovi iz južnih smjerova s 

komponentom istoka (jugo i levant) pušu tijekom godine u manjem postotku. 

          Godišnje se dogodi oko 15-tak dana s olujnom i orkanskom burom i jugom kad je 

dostupnost na kopno nemoguća, a također ima i 20-tak dana sa jakim i vrlo jakim vjetrovima 

istih smjerova kad je vrlo otežan pristup kopnu odnosno otoku. U ovakvim uvjetima se 

objavljuju meteorološka izvješća upozorenja i preporuka stanovništvu da ne isplovljavaju sa 

brodicama zbog velike opasnosti po živote. U ovakvim uvjetima moguće je da vjetar iščupa 

stabla ili ih otkine, te se organizira Orlić d.o.o. i DVD Tkon za otklanjanje drveća sa 

prometnica i javnih površina. 

 

Stožer civilne zaštite u suradnji sa, Orlić d.o.o., Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Tkon i 

Općinom Tkon,  osigurava zbrinjavanje na tri dana u prostorijama područne škole i vrtića u 

Tkonu, u Domu kulture u Ugriniću, te po potrebi  i u drugim smještajnim jedinicama / 

odmarališta, privatni smještaji, odgovorna osoba je općinski načelnik, Anđelo Palaškov, tel. 

098 926 4653. 

U slučaju da se pojavi potreba zbrinuti osobe koje nisu u mogućnosti otputovati sa otoka 

uslijed vremenskih neprilika, a nemaju mogućnost smještaja ili im je onemogućeno korištenje 

vlastite kuće, osigurati će im se adekvatan smještaj kod privatnih iznajmljivača, te osigurati 

hrana, ako su stradali prva pomoć, dok se ne steknu uvjeti za odlazak, odgovorna osoba za 

pomoć pri smještaju je direktorica TZ Općine Tkon, Jelena Ugrinić, tel. 091 891 3527. 

U slučaju evakuacija, GDCK Biograd na Moru je logistička podrška u organizaciji prostora za 

evakuaciju, oprema (kreveti, deke, posteljina, ručnici) te vođenje evidencija građana u sklopu 

Službe traženja (Obnavljanje obiteljskih veza), odgovorna osoba predsjednica Franka Troskot, 

tel. 098 9725991. 

            Pomorski promet se nadzire po redovnoj djelatnosti Lučkih kapetanija koje u suradnji 

sa Županijskim centrom 112 donose obavijesti i upozorenja za sve sudionike u cestovnom i 

pomorskom prometu kao i stanovništvo. 

 

7. Intenzivne i dugotrajne oborine 

 

            One predstavljaju potencijalu opasnost po imovinu kako društvenu tako i privatnu, a 

također mogu predstavljati ozbiljne poteškoće za normalno odvijanje svakodnevnog 

cestovnog, pomorskog, energetskog i dr. prometa. Kod stvaranja južnih strujanja koja donose 

vlažan, topao i jednolični vjetar jugo, u sudaru s hladnom frontom i velika visinska kretanja, 

mogući su nastanci jaka nevremena sa velikim i dugotrajnim oborinama, odnosno kiša, tuča ili 

snijeg. 

            Zbog takvih velikih oborina mogu nastati bujični tokovi niz strme ulice, stube ili u 

kanalima na poljoprivrednim površinama. U općini dolazi do plavljenja podrumskih prostorija 

i niskih suterenskih prostora tako da se u tim trenucima pozivaju i angažira DVD Tkon, koji 

sa svojom tehnikom ispumpavaju i saniraju nastalu štetu. 
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Ove mjere stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Tkon“. 

 

KLASA: 240-01/22-04/12 

URBROJ: 2198-32-22-1 

Tkon, 19. prosinca 2022. godine 

                                                                                      

Načelnik Stožera 

Lovre Bojmić 

 

 

 
 

 


