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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon (Službeni glasnik Općine Tkon br. 02/2017, 

01/2018 i 06/2020) i Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom 

SARS-CoV-2 od dana 11. ožujka 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 22., 

elektronskoj  sjednici održanoj dana 21. travnja 2020. godine, donosi, 

 

ODLUKU 

o obustavi isplate naknada predsjedniku, zamjeniku predsjednika 

i ĉlanovima Općinskog vijeća Općine Tkon 

za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

 

Ĉlanak 1. 

Dana 11. ožujka 2020. godine Ministarstvo zdravstva je donijelo Odluku o proglašenju 

epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2,te je tog dana u Republici 

Hrvatskoj proglašena epidemija bolesti COVID 19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, što 

podrazumijeva stanje posebnih okolnosti. 

 

Ĉlanak 2. 

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, poĉevši od mjeseca travnja obustavljaju se isplate 

naknada predsjedniku, zamjeniku predsjednika i ĉlanovima Općinskog vijeća Općine Tkon s 

ciljem umanjena posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu 

sprjeĉavanja ugroze, te premošćivanja situacije nastale zbog razliĉite dinamike priljeva 

sredstava i dospijeća obveza, a sve u cilju zadržavanja održivosti financija tijekom razdoblja 

trajanja epidemije. 

Iznosom sredstava iz stavka 1. ovoga ĉlanka sljedećim Izmjenama i dopunama proraĉuna 

Općine Tkon predvidjeti će se podmirenje posebne pozicije ublažavanja posljedica 

prouzroĉenih posebnim okolnostima. 

 

Ĉlanak 3. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Tkon, a stupa na snagu dan nakon 

dana objave. 

 

KLASA:021-05/20-01/5 

URBROJ:2198/32-01-20-2  

Tkon, 21. travnja 2020. godine 

Predsjednik općinskog vijeća 

Branko Smoljan 
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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon (Službeni glasnik Općine Tkon br. 02/2017, 

01/2018 i 06/2020) i Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom 

SARS-CoV-2 od dana 11. ožujka 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 22., 

elektronskoj  sjednici održanoj dana 21. travnja 2020. godine, donosi, 

 

ODLUKU 

o smanjenju naknade Naĉelnika i Zamjenika Naĉelnika 

za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

 

Ĉlanak 1. 

Dana 11. ožujka 2020. godine Ministarstvo zdravstva je donijelo Odluku o proglašenju 

epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, te je tog dana u Republici 

Hrvatskoj proglašena epidemija bolesti COVID 19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, što 

podrazumijeva stanje posebnih okolnosti. 

 

Ĉlanak 2. 

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, poĉevši od mjeseca travnja umanjit će se za 10 posto 

naknada Naĉelniku i Zamjeniku Naĉelnika s ciljem umanjena posljedica i osiguranja 

neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprjeĉavanja ugroze, te premošćivanja situacije 

nastale zbog razliĉite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, a sve u cilju zadržavanja 

održivosti financija tijekom razdoblja trajanja epidemije. 

Iznos umanjenja iz stavka 1. ovog ĉlanka, sljedećim Izmjenama i dopunama proraĉuna dodat 

će se poziciji proraĉuna za rad Djeĉjeg vrtića Ćok. 

 

Ĉlanak 3. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Tkon, a stupa na snagu dan nakon 

dana objave. 

 

KLASA:021-05/20-01/6 

URBROJ:2198/32-01-20-25  

Tkon, 21. travnja 2020. godine 

 

 

Općinsko Vijeće Općine Tkon 

Predsjednik općinskog vijeća 

Branko Smoljan 
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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon (Službeni glasnik Općine Tkon br. 02/2017, 

01/2018 i 06/2020) i Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama 

ograniĉavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 

sportskih i kulturnih dogaĊanja od 19. ožujka 2020.godine, Općinsko vijeće Općine Tkon,  na 

svojoj 22., elektronskoj  sjednici održanoj dana 21. travnja 2020. godine, donosi, 

 

ODLUKU 

o obustavi plaćanja naknade za korištenje 

javnih površina Općine Tkon 

za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

 

Ĉlanak 1. 

Dana 19. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je donio Odluku o 

mjerama ograniĉavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i 

održavanja sportskih i kulturnih dogaĊanja, ĉime je obustavljen rad odreĊenih objekata i 

obavljanje djelatnosti, što podrazumijeva stanje posebnih okolnosti. 

Ĉlanak 2. 

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, u sklopu mjera pomoći gospodarstvenicima koji su 

pogoĊeni posebnim okolnostima, poĉevši od mjeseca ožujka obustavlja se plaćanje naknade 

za korištenje javnih površina Općine Tkon, za sve poslovne objekte, kojima je odlukom 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zabranjeno obavljanje djelatnosti. 

Obustava plaćanje naknade za korištenje javnih površina Općine Tkon utvrĊuje se razmjerno 

broju mjeseci, tijekom kojih je onemogućeno obavljanje djelatnosti, zbog navedene Odluke 

stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

Ĉlanak 3. 

Ova Odluka ostaje na snazi dok traju posebne okolnosti, odnosno do okonĉanja mjera 

ograniĉavanja i zabrana okupljanja uzrokovanih opasnostima od zaraze korona virusom 

COVID-19. 

Ĉlanak 4. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Tkon, a stupa na snagu dan nakon 

dana objave. 

 

 

KLASA:021-05/20-01/7 

URBROJ:2198/32-01-20-2  

Tkon, 21. travnja 2020. godine 

 

Općinsko Vijeće Općine Tkon 

Predsjednik općinskog vijeća 

Branko Smoljan 
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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon (Službeni glasnik Općine Tkon br. 02/2017, 

01/2018 i 06/2020) i Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama 

ograniĉavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 

sportskih i kulturnih dogaĊanja od 19. ožujka 2020.godine, Općinsko vijeće Općine Tkon, ,  

na svojoj 22., elektronskoj  sjednici održanoj dana 21. travnja 2020. godine, donosi, 

 

ODLUKU 

o obustavi plaćanja zakupnine za poslovne prostore 

u vlasništvu Općine Tkon 

za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

 

Ĉlanak 1. 

Dana 19. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je donio Odluku o 

mjerama ograniĉavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i 

održavanja sportskih i kulturnih dogaĊanja, ĉime je obustavljen rad odreĊenih objekata i 

obavljanje djelatnosti, što podrazumijeva stanje posebnih okolnosti. 

Ĉlanak 2. 

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, poĉevši od mjeseca ožujka obustavlja se naplata 

zakupnina poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tkon, za sve poslovne objekte, kojima je 

odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zabranjeno obavljanje djelatnosti. 

Obustava plaćanja zakupnina utvrĊuje se razmjerno broju mjeseci, tijekom kojih je 

onemogućeno obavljanje djelatnosti, zbog navedene Odluke stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske. 

Ĉlanak 3. 

Ova Odluka ostaje na snazi dok traju posebne okolnosti, odnosno do okonĉanja mjera 

ograniĉavanja i zabrana okupljanja uzrokovanih opasnostima od zaraze korona virusom 

COVID-19. 

Ĉlanak 4. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Tkon, a stupa na snagu dan nakon 

dana objave. 

 

 

KLASA:021-05/20-01/8 

URBROJ:2198/32-01-20-2  

Tkon, 21. travnja 2020. godine 

 

Općinsko Vijeće Općine Tkon 

Predsjednik općinskog vijeća 

Branko Smoljan 
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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon (Službeni glasnik Općine Tkon br. 02/2017, 

01/2018 i 06/2020) i Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama 

ograniĉavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 

sportskih i kulturnih dogaĊanja od 19. ožujka 2020.godine, Općinsko vijeće Općine Tkon, na 

svojoj 22., elektronskoj  sjednici održanoj dana 21. travnja 2020. godine, donosi, 

 

ODLUKU 

o obustavi isplate sredstava po javnim pozivima 

 udrugama i drugim neprofitnim organizacijama 

za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

 

Ĉlanak 1. 

Dana 19. ožujka 2020. godine, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o 

mjerama ograniĉavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i 

održavanja sportskih i kulturnih dogaĊanja, ĉime je obustavljen rad svih kulturnih djelatnosti, 

održavanje djeĉjih i drugih radionica, te organiziranih plesnih škola, vjerskih okupljanja, 

sportskih natjecanja, održavanja izložbi, revija i sajmova i dr., što podrazumijeva stanje 

posebnih okolnosti. 

 

Ĉlanak 2. 

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, poĉevši od mjeseca travnja obustavljaju se isplate 

sredstava po javnim pozivima udrugama i drugim neprofitnim organizacijama zbog 

nemogućnosti održavanja planiranih aktivnosti, koje provode udruge i neprofitne organizacije. 

 

Ĉlanak 3. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Tkon, a stupa na snagu dan nakon 

dana objave. 

 

 

KLASA:021-05/20-01/9 

URBROJ:2198/32-01-20-2  

Tkon, 21. travnja 2020. godine 

Općinsko Vijeće Općine Tkon 

Predsjednik općinskog vijeća 

Branko Smoljan 
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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon (Službeni glasnik Općine Tkon br. 02/2017, 

01/2018 i 06/2020) i donesenog Zakljuĉka Vlade RH o ograniĉavanju rashoda proraĉunskih i 

izvanproraĉunskih korisnika državnog proraĉuna zbog promjene gospodarskih okolnosti 

uslijed epidemije korona virusa, Općinsko vijeće Općine Tkon, na svojoj 22., elektronskoj  

sjednici održanoj dana 21. travnja 2020. godine, donosi, 

 

ODLUKU 

o odgodi provedbe javne nabave za sve programe 

i projekte koji nisu neophodni za funkcioniranje rada Općine Tkon 

za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

 

Ĉlanak 1. 

Dana 2. travnja 2020. godine, na svojoj 222. sjednici, Vlada Republike Hrvatske donijela je 

Zakljuĉak o ograniĉavanju rashoda proraĉunskih i izvanproraĉunskih korisnika državnog 

proraĉuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirus, gdje je u 

dijelu obrazloženja Zakljuĉka izrijekom navela: „Kako će se negativni uĉinci epidemije 

takoĊer odraziti na proraĉune jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave, ali i 

poslovanje njihovih proraĉunskih i izvanproraĉunskih korisnike te trgovaĉkih društava u 

njihovom vlasništvu, jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave će na odgovarajući 

naĉin provesti aktivnosti i mjere utvrĊene u ovom Zakljuĉku“ 

   

Ĉlanak 2. 

U cilju optimalnog iskorištavanja fiskalnog kapaciteta Općine Tkon, poĉevši od mjeseca 

travnja odgaĊa se provedba javne nabave za sve programe i projekte koji nisu neophodni za 

funkcioniranje rada Općine Tkon, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih 

epidemijom bolesti COVID 19. 

Ĉlanak 4. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Tkon, a stupa na snagu dan nakon 

dana objave. 

 

 

KLASA:021-05/20-01/10 

URBROJ:2198/32-01-20-2  

Tkon, 21. travnja 2020. godine 

 

Općinsko Vijeće Općine Tkon 

Predsjednik općinskog vijeća 

Branko Smoljan 
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Na temelju ĉlanka 31. stavka Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj 

2/2017., 01/2018. i 06/2020), Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 22., elektronskoj 

sjednici održanoj dana 21. travnja 2020. godine donosi  

 

SUGLASNOST 

na Odluku o međusobnom udruživanju, 

Turističke zajednice Općine Tkon, od 31.03.2020. 

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Tkon izdaje Turistiĉkoj zajednici Općine Tkon Suglasnost na 

Odluku o meĊusobnom udruživanju, KLASA: 022-01/20-01/1, URBROJ: 2198/20-4, od 

31.03.2020. 

 
II. 

Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u "Službenom 

glasniku Općine Tkon". 

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/11 

URBROJ: 2198/32-01-20-2 
Tkon, 21. travnja 2020. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Branko Smoljan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


