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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TKON 

 

Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 022-01/17-01/1 

URBROJ: 2198/32-03/1-17-3 

Tkon, 31. svibnja 2017. 

 

Na temelju članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj: 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 36/2009., 36/2009., 

150/2011., 144/2012., 19/2013. i 137/2015.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Tkon, po službenoj dužnosti, donosi 

 

ODLUKU 

o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika 

 

1. UtvrĎuje se da je Goran Mušćet iz Tkona, Tkon 254, OIB: 43313300572, izabran na 

dužnost općinskog načelnika Općine Tkon na izborima provedenim 21. svibnja 2017. 

godine.  

2. UtvrĎuje se da Goran Mušćet počinje obnašati dužnost općinskog načelnika Općine 

Tkon na dan 31. svibnja 2017. godine.  

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje 

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tkon objavilo je dana 30. svibnja 2017. godine 

konačne rezultate izbora provedenih 21. svibnja 2017. godine, iz koji proizlazi da je na 

dužnost općinskog načelnika Općine Tkon izabran Goran Mušćet iz Tkona, Tkon 254, OIB: 

43313300572. 

Člankom 8. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj: 144/2012. i 

121/2016.) propisano je da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih 

zamjenika izabranih na redovnim izborima ili na prijevremenim izborima počinje prvog 

radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.  

Člankom 91. stavkom 1. Zakona o lokalnim izborima je odreĎeno da općinski načelnik, 

gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi 

danu objave konačnih rezultata izbora.  

 

Slijedom navedenoga, utvrĎeno je kao u izreci ove Odluke.  

Pročelnica JUO: 

Margarita Lukačić, mag.iur. 

 

DOSTAVITI: 

1. Goran Mušćet, Tkon 254, 23212 Tkon; 

2. Računovodstvo, ovdje; 

3. Pismohrana, ovdje.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TKON 

 

Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 022-01/17-01/2 

URBROJ: 2198/32-03/1-17-3 

Tkon, 31. svibnja 2017.  

 

Na temelju članka 90. i članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj: 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 36/2009., 

36/2009., 150/2011., 144/2012., 19/2013. i 137/2015.), pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Tkon, po službenoj dužnosti, donosi 

 

ODLUKU 

o načinu obnašanja dužnosti općinskog načelnika 

 

 

1. UtvrĎuje se da će Goran Mušćet iz Tkona, Tkon 254, OIB: 43313300572, općinski 

načelnik Općine Tkon, izabran na izborima provedenim 21. svibnja 2017. godine, 

stupio na dužnost 31. svibnja 2017. godine, obnašati dužnost općinskog načelnika 

Općine Tkon volonterski.  

 

Obrazloženje 

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tkon objavilo je dana 30. svibnja 2017. godine 

konačne rezultate izbora, provedenih 21. svibnja 2017. godine, iz koji proizlazi da je na 

dužnost općinskog načelnika Općine Tkon izabran Goran Mušćet iz Tkona, Tkon 254, OIB: 

43313300572. 

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj: 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 36/2009., 36/2009., 

150/2011., 144/2012., 19/2013. i 137/2015.) propisano je da će općinski načelnik, 

gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici odlučiti hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati 

profesionalno, a stavkom 2. navedenog članka je propisano da su iste osobe dužne u roku od 8 

dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu 

općine, grada odnosno županije o tome na koji način će obnašati dužnost.  

Goran Mušćet je dana 31. svibnja 2017. godine dostavio ovom tijelu obavijest o volonterskom 

načinu obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Tkon. 

 

Slijedom navedenoga, utvrĎeno je kao u izreci ove Odluke.  

Pročelnica JUO: 

Margarita Lukačić, mag.iur. 

 

DOSTAVITI: 

1.Goran Mušćet, Tkon 254, Tkon; 

2.Računovodstvo, ovdje; 

3.Pismohrana, ovdje.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TKON 

 

Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 022-01/17-01/1 

URBROJ: 2198/32-03/1-17-4 

Tkon, 31. svibnja 2017.  

 

Na temelju članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj: 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 36/2009., 36/2009., 

150/2011., 144/2012., 19/2013. i 137/2015.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Tkon, po službenoj dužnosti, donosi 

 

ODLUKU 

o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika 

 

1. UtvrĎuje se da je Ivica Jakovljev iz Tkona, Put Mrviska 46, OIB: 71171266151, 

izabran na dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Tkon na izborima 

provedenim 21. svibnja 2017. godine.  

2. UtvrĎuje se da Ivica Jakovljev počinje obnašati dužnost zamjenika općinskog 

načelnika Općine Tkon na dan 31. svibnja 2017. godine.  

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje 

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tkon objavilo je dana 30. svibnja 2017. godine 

konačne rezultate izbora, provedenih 21. svibnja 2017. godine, iz koji proizlazi da je na 

dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Tkon izabran Ivica Jakovljev iz Tkona, Put 

Mrviska 46, OIB: 71171266151.  

Člankom 8. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj: 144/2012. i 

121/2016.) propisano je da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih 

zamjenika izabranih na redovnim izborima ili na prijevremenim izborima počinje prvog 

radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.  

Člankom 91. stavkom 1. Zakona o lokalnim izborima je odreĎeno da općinski načelnik, 

gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi 

danu objave konačnih rezultata izbora.  

 

Slijedom navedenoga, utvrĎeno je kao u izreci ove Odluke.  

Pročelnica JUO: 

Margarita Lukačić, mag.iur. 

 

DOSTAVITI: 

1. Ivica Jakovljev, Put Mrviska 46, 23212 Tkon; 

2. Računovodstvo, ovdje; 

3. Pismohrana, ovdje.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TKON 

 

Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 022-01/17-01/2 

URBROJ: 2198/32-03/1-17-4 

Tkon, 31. svibnja 2017.  

 

Na temelju članka 90. i članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj: 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 36/2009., 

36/2009., 150/2011., 144/2012., 19/2013. i 137/2015.), pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Tkon, po službenoj dužnosti, donosi 

 

ODLUKU 

o načinu obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika 

 

1. UtvrĎuje se da će Ivica Jakovljev iz Tkona, Put Mrviska 46, OIB: 71171266151, 

zamjenik općinskog načelnika Općine Tkon, izabran na izborima provedenim 21. 

svibnja 2017. godine, stupio na dužnost 31. svibnja 2017. godine, obnašati dužnost 

zamjenika općinskog načelnika Općine Tkon volonterski.  

 

 

Obrazloženje 

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tkon objavilo je dana 30. svibnja 2017. godine 

konačne rezultate izbora, provedenih 21. svibnja 2017. godine, iz koji proizlazi da je na 

dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Tkon izabran Ivica Jakovljev iz Tkona, Put 

Mrviska 46, OIB: 71171266151. 

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj: 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 36/2009., 36/2009., 

150/2011., 144/2012., 19/2013. i 137/2015.) propisano je da će općinski načelnik, 

gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici odlučiti hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati 

profesionalno, a stavkom 2. navedenog članka je propisano da su iste osobe dužne u roku od 8 

dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu 

općine, grada odnosno županije o tome na koji način će obnašati dužnost.  

Ivica Jakovljev je dana 31. svibnja 2017. godine dostavio ovom tijelu obavijest o 

volonterskom načinu obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Tkon. 

 

Slijedom navedenoga, utvrĎeno je kao u izreci ove Odluke.  

Pročelnica JUO: 

Margarita Lukačić, mag.iur. 

 

DOSTAVITI: 

1.Ivica Jakovljev, Put Mrviska 46, Tkon; 

2.Računovodstvo, ovdje; 

3.Pismohrana, ovdje.  


