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REPUBLIKA HRVATSKA    

ZADARSKA ŽUPANIJA     

OPĆINA TKON 

 

Općinski načelnik 

KLASA: 300-01/21-01/1 

URBROJ: 2198/32-02/1-21-2 

Tkon, 11. lipnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o sustavu strateškog planirana i upravljanja 

razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 123/2017) i članka 48. Statuta Općine 

Tkon ("Službeni glasnik Općine Tkon“ broj: 02/2021) Općinski načelnik donosi 

 

 

ODLUKU 

o imenovanju lokalnog koordinatora 

 

 

Članak 1. 

Imenuje se Bruna Vojvodić, Viša savjetnica za razvojne projekte, za lokalnog 

koordinatora, odnosno predstavnika Općine Tkon za obavljanje i koordinaciju poslova 

strateškog planiranja na razini općine Tkon. 

 

Članak 2. 

Lokalni koordinator obavlja sljedeće poslove: 

1. koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Tkon iz 

članaka 25. i 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske za koje ih ovlasti Općinski načelnik, 

2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne 

samouprave iz točke 1. ovoga stavka s aktima strateškog planiranja više ili jednake 

hijerarhijske razine i o tome podnosi izvješće izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave i 

Koordinacijskom tijelu, 

3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz točke 1. ovoga stavka te 

izvješćuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i 

Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi, 

4. koordinira poslove na razini jedinice lokalne samouprave vezane uz planiranje i 

provedbu razvojnih projekata, 

5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave u registar 

projekata iz članka 46. ovoga Zakona, 

6. surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim 

koordinatorima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem i 

7. obavlja i druge poslove sukladno zakonu. 
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Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Tkon“. 

 

Općinski načelnik 

Anđelo Palaškov, mag. oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA    

ZADARSKA ŽUPANIJA     

OPĆINA TKON 

 

Općinski načelnik 

KLASA: 300-01/21-01/1 

URBROJ: 2198/32-02/1-21-4 

Tkon, 30. srpnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 26. Zakona o sustavu strateškog planirana i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 123/2017) i članka 48. Statuta Općine Tkon 

("Službeni glasnik Općine Tkon“ broj: 02/2021) Općinski načelnik donosi 

 

 

ODLUKU 

o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog 

programa Općine Tkon za razdoblje 2021. do 2025. godine 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Radna skupina za pripremu i provođenje postupka izrade 

kratkoročnog strateškog akta Općine Tkon, Provedbenog programa za Općine Tkon 2021. do 

2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program). 

 

Članak 2. 

U radnu skupinu za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa 

imenuju se sljedeće osobe: 

1. Bruna Vojvodić, viša savjetnica ta razvojne projekte, 

2. Margarita Lukačić Rudić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 

3. Irena Lukačić, voditeljica odsjeka za financijsko računovodstvene poslove.  

 

Članak 3. 

Za administrativne poslove zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Tkon“. 

 

Općinski načelnik 

Anđelo Palaškov, mag. oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA    

ZADARSKA ŽUPANIJA     

OPĆINA TKON  

 

Općinski načelnik 

KLASA: 300-01/21-01/1 

URBROJ: 2198/32-02/1-21-3 

Tkon, 30. srpnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planirana i upravljanja 

razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 123/2017) i članka 48. Statuta Općine 

Tkon ("Službeni glasnik Općine Tkon“ broj: 02/2021) Općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 

o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Tkon za razdoblje 2021. 

do 2025. godine 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se pokreće postupak izrade Provedbenog programa za Općine Tkon 

2021. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program). 

 

Članak 2. 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim 

proračunom kojeg načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi 

se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz 

povezanih, hijerarhijskih viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za 

jedinice lokalne i područne samouprave. 

 

Članak 3. 

Provedbeni program razvoja biti će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta 

daljnjeg uravnoteženog razvoja Općine Tkon, utemeljenog na održivom i učinkovitom 

korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim 

politikama regionalnog razvoja. 

 

Članak 4. 

Općinski načelnik imenovati će radno tijelo koje će sudjelovati u cijelom postupku 

izrade Provedbenog programa, dok se za administrativne poslove zadužuje Jedinstveni 

upravni odjel. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Tkon“. 

 

Općinski načelnik 

Anđelo Palaškov, mag. oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TKON 

 

Općinski načelnik 

KLASA: 810-03/21-01/10 

URBROJ: 2198/32-02/1-21-1 

Tkon, 24. lipnja 2021. godine 

Na temelju članka 21. stavka 1. i 2. i članka 24. stavka 1.  Zakona o sustavu civilne 

zaštite („Narodne novine“, broj  82/2015., 118/2018., 31/2020. i 20/2021.) te članka 5. i 6. 

Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 

načelnika i članova civilne zaštite, („Narodne novine“, broj 126/2019., 17/2020.) i članka 48. 

Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“ broj 02/2021.) općinski načelnik 

Općine Tkon, donosi 

 

ODLUKU 

 o osnivanju i  imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Tkon 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se osniva Stožer civilne zaštite Općine Tkon i imenuju se načelnik, 

zamjenik načelnika i članovi Stožera. 

 Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za 

provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 

Članak 2. 

 Za članove Stožera civilne zaštite Općine Tkon imenuju se: 

 

1. Lovre Bojmić, načelnik Stožera 

2. Mateo Mušćet, zamjenik načelnika Stožera 

3. Mate Ugrinić, član, zapovjednik DVD Tkon 

4. Filip Pribilović, član, predsjednik DVD Tkon 

5. Frane Bojmić, član iz redova DVD Tkon 

6. Ivan Grgin, član iz redova DVD Tkon 

7. Marija Matanov, medicinska sestra, član 

8. Josip Šarić, dr. med. u ambulanti Tkon, član 

9. Dino Smoljan, član iz reda komunalnog poduzeća Orlić d.o.o. 

10. Igor Bogdanić, komunalni redar Općine Tkon, član 

11. Franka Troskot, član iz redova Crvenog križa 

12. Bartol Bobić, član iz redova HGSS 

13. Marko Buljevac, član iz redova Ravnateljstva CZ, Služba CZ Zadar 

 

Članak 3. 

 Stožer civilne zaštite Općine Tkon obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i 

obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, 

razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava 
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civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.  

 

Članak 4. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon obavlja administrativne i tehničke poslove za 

potrebe Stožera civilne zaštite Općine Tkon. 

   

 

Članak 5. 

 Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju 

Stožera civilne zaštite Općine Tkon, ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 03/2016 i 

12/2016 i "Službeni glasnik Općine Tkon" broj 06/2016, 06/2017, 06/2018, 11/2019, 04/2020, 

05/2020 i 10/2020). 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Tkon“. 

 

 

Općinski načelnik: 

Anđelo Palaškov, mag. oec. 

 

DOSTAVITI: 

1. Imenovanima – svima; 

2. MUP, Služba civilne zaštite Zadar; 

3. Pismohrana, ovdje. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TKON 

 

Općinski načelnik 

KLASA: 810-03/21-01/10 

URBROJ: 2198/32-02/1-21-15 

Tkon, 6. kolovoza 2021. godine 

Na temelju članka 21. stavka 1. i 2. i članka 24. stavka 1.  Zakona o sustavu civilne 

zaštite („Narodne novine“, broj  82/2015., 118/2018., 31/2020. i 20/2021.) te članka 5. i 6. 

Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 

načelnika i članova civilne zaštite, („Narodne novine“, broj 126/2019., 17/2020.) i članka 48. 

Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“ broj 02/2021.) općinski načelnik 

Općine Tkon, donosi 

 

Odluku o dopuni Odluke 

 o osnivanju i  imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Tkon 

 

Članak 1. 

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Tkon, KLASA: 810-03/21-

01/10, URBROJ: 2198/32-02/1-21-1, od 24. lipnja 2021., u članku 2., za člana Stožera civilne 

zaštite Općine Tkon imenuje se još jedan član i to: 

 

14. Pavle Baričić, član iz redova MUP, PP Biograd na Moru 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Tkon.  

 

 

Općinski načelnik 

Anđelo Palaškov, mag. oec. 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Predsjedniku i svim članovima Stožera CZ Općine Tkon; 

2. MUP, Služba civilne zaštite Zadar; 

3. Pismohrana, ovdje. 

 


