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Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 
73/17) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017), 
Općinsko vijeće Općine Tkon donijelo je, na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 25. siječnja 2018. godine 
 

ODLUKU 

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tkon 

 
(u daljnjem tekstu: Odluka) 

 
I OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1.  

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja 
otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada 
na području Općine Tkon (u daljnjem tekstu: javna usluga). 

 
Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada 

te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i 

krupnog (glomaznog) otpada obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno 

propisanim standardima te podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja 
usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog 

otpada. 

 
II DAVATELJ JAVNE USLUGE 

 
Članak 2.  

Davatelj javne usluge, usluge povezane s javnom uslugom i usluge koje se pružaju na zahtjev 
korisnika usluga iz članka 3. ove Odluke je Prvenj doo, Mulina 7, 23212 Tkon (u daljnjem tekstu: 
Davatelj javne usluge). 

 
Javnu uslugu, uslugu povezanu s javnom uslugom i uslugu koja se pruža na zahtjev korisnika 

usluga, Davatelj javne usluge pruža na području Općine Tkon, utvrđenom u članku 11. ove Odluke. 

 
III KORISNIK JAVNE USLUGE 

Članak 3.  
Korisnik javne usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik 

posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kad je vlasnik 
nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o 

tome obavijestio Davatelja javne usluge. 

 
Korisnici javne usluge na području pružanja usluge  su pravne i fizičke osobe. 
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IV NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA 

 

Kriterij obračuna količine otpada 

 

Članak 4.  
Kriterij za obračun pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog otpada je volumen spremnika za miješani komunalni otpad kod korisnika 
javne usluge i broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad. 

 

Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada 

 

Članak 5.  
Standardne veličine spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada su spremnici 

volumena: 80 litara, 120 litara, 240 litara, 660 litara i 1100 litara koje osigurava Davatelj javne 
usluge. 

 

Standardni spremnici su tipizirani plastični spremnici koji odgovaraju normativima EN 840 i 
omogućuju podizanje i pražnjenje spremnika u komunalna vozila opremljenim automatima za 
podizanje spremnika. 

 

Iznimno, osim spremnika navedenih u st.1. ovog članka, komunalni otpad se može prikupljati 
i odložiti u posebne tipizirane PVC vrećice ukoliko korisnik javne usluge nema mogućnost smještaja 
standardnog spremnika u vlastitom prostoru. 

 

U okviru područja pružanja usluge dijelove na kojima nije moguće koristiti standardni spremnik 
u vlastitom prostoru (ulice i trgovi) odlukom utvrđuje Općina Tkon. 

 

Članak 6.  
Za dodatno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i 

reciklabilnog otpada kod korisnika javne usluge, koriste se plastični spremnici te tipizirane plastične 
vrećice. 

 

Nabavu spreminka i tipiziranih PVC vrećice za reciklabilni otpad osigurava Davatelj javne usluge u 

skladu s financijskim i tehničkim mogućnostima.. 

 

Članak 7.  
Miješani komunalni otpad za pravne osobe prikuplja se, osim putem spremnika iz čl. 5. ove 

Odluke i u metalnim spremnicima volumena 5000 l. 

 

Spremnike utvrđene prethodnim stavkom ovog članka ne osigurava Davatelj javne usluge. 

 

Nabavu i trošak spremnika snose pravne osobe - korisnici javne usluge ili se isti mogu iznajmiti 
od Davatelja javne usluge. 

 

Najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima 

 

Članak 8.  
Najmanja učestalost odvoza utvrđuje se prema kategoriji komunalnog otpada, 
za sva naselja na području pružanja usluge: 

- miješani komunalni otpad jednom u dva tjedna,  
- biorazgradivi komunalni otpad jednom tjedno,  
- glomazni otpad jednom godišnje po pozivu,  
- reciklabilni (korisni) otpad jednom mjesečno,  
- odvoz miješanog komunalnog otpada po pozivu u roku od 7 dana od narudžbe,  
- odvoz ostalog otpada po pozivu u roku od 7 dana od narudžbe. 
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Članak 9.  
Davatelj javne usluge će odrediti učestalost odvoza prema stvarnim potrebama, ali ne manje 

nego što je to propisano člankom 8. ove Odluke. 

 

Utvrđeni godišnji raspored odvoza Davatelj javne usluge obvezan je dostaviti korisniku javne 
usluge krajem kalendarske godine za iduću godinu, a korisnik javne usluge obvezan je predavati otpad 
prema tom rasporedu. 

 

Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu 

 

Članak 10. 
Obračunsko razdoblje je mjesec dana. 

 

Područje pružanja javne usluge 

 

Članak 11. 
Područje pružanja javne usluge odreĐeno je na razini mjesne samouprave i uključuje naselja 

Općine Tkon: 

- naselje Tkon,  
- naselje Ugrinić, 

 

Reciklažno dvorište 

Članak 12. 
Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji u Tkonu, na adresi Put Vitana bb.  

 

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta objavljeno je na web stranici Davatelja javne usluga 
(www.prvenj.hr). 
 

 

Odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom 

 

Članak 13.  
Korisnici javne usluge dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, 

plastiku, tekstil, biorazgradivi komunalni otpad, krupni (glomazni) komunalni otpad te 
problematični otpad. 

 

Članak 14.  
Odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biootpada obavlja se putem standardnih 

spremnika kod korisnika javne usluge ili prema odluci Općine na javnoj površini na način da se otpadni 
papir i karton prikupljaju odvojeno od biootpada. 

 

Korisnik javne usluge koji se odluči za kućno kompostiranje biootpada mora to potvrditi 
potpisom Izjave. 
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Članak 15.  
Davatelj javne usluge osigurava korisniku javne usluge postizanje ciljeva odvojenog 

sakupljanja 50% biorazgradivog i reciklabilnog otpada iz miješanog komunalnog otpada. 

 

Volumen spremnika ili vrećice za biorazgradivi i reciklabilni otpad koje osigurava Davatelj 
javne usluge mora biti proporcionalan učešću u spremniku za miješani komunalni otpad, odnosno 
sukladan postotku utvrĐenom u prethodnom stavku ovog članka. 

 

Članak 16.  
Svakom korisniku javne usluge koji posjeduje spremnik za miješani komunalni otpad osigurani 

su: mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu (na adresi korisnika) te 
korištenje reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada. 

 

Za korisnike javne usluge koji koriste zajednički spremnik na javnoj površini osigurane su: 
odvojena predaja otpada putem spremnika na javnoj površini te korištenje reciklažnog dvorišta, 
mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada. 

 

Članak 17.  
Svakom korisniku javne usluge koji posjeduje spremnik za miješani komunalni otpad 

omogućeno je prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, metalna ambalaža, 
staklena ambalaža, tekstil) na obračunskom mjestu korisnika. 

 

Za korisnike javne usluge koji koriste zajednički spremnik na javnoj površini omogućeno je 
prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada putem spremnika na javnoj površini. 

 

Svakom korisniku javne usluge koji posjeduje spremnik za miješani komunalni otpad 
omogućeno je prikupljanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika jednom godišnje i/ili u 
reciklažnom dvorištu, odnosno u mobilnom reciklažnom dvorištu. 

 

Za korisnike javne usluge koji koriste zajednički spremnik na javnoj površini omogućeno je 
prikupljanje glomaznog otpada po pozivu jednom godišnje i/ili u reciklažnom dvorištu, odnosno u 
mobilnom reciklažnom dvorištu. 

 

Svakom korisniku javne usluge koji posjeduje spremnik za miješani komunalni otpad 
omogućeno je prikupljanje otpada prema posebnom propisu koji ureĐuje gospodarenje otpadom u 
reciklažnom dvorištu, odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu. 

 

Za korisnike javne usluge koji koriste zajednički spremnik na javnoj površini omogućeno je 
prikupljanje otpada prema posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom 
dvorištu, odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu. 

 

Članak 18. 
Na zahtjev korisnika javne usluge pružaju se sljedeće usluge:  
- preuzimanje većih količina miješanog ili biorazgradivog komunalnog otpada od ugovorenih 
uz plaćanje troškova sakupljanja i obrada tih količina,  
- preuzimanje većih količina glomaznog otpada od ugovorenih količina uz plaćanje 
sakupljanja i obrade tih količina. 

 

Članak 19.  
Davatelj javne usluge je dužan na spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada 

ugraditi RFID transpondere i bar kod naljepnice za elektroničko očitanje pražnjenja spremnika. 
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Članak 20.  
Prikupljanje reciklabilnog i biorazgradivog otpada obavljaju se: po sistemu „od vrata do vrata“, 

putem EKO otoka na javnoj površini i reciklažnog dvorišta. Davatelj javne usluge donijet će i na svojoj 
mrežnoj stranici objaviti raspored spremnika na javnoj površini. 

 

Reciklabilni otpad prikuplja se u spremnicima i tipiziranim PVC vrećicama koje osigurava 
Davatelj javne usluge. Dodatne vrećice korisnik javne usluge može preuzeti kod Davatelja javne usluge. 

 

Članak 21.  
Pravnim osobama – korisnicima javne usluge Davatelj javne usluge ne osigurava spremnike za 

odvojeno prikupljanje reciklabilnog i biorazgradivog otpada. 

 

Pravna osoba – korisnik javne usluge može s Davateljem javne usluge sklopiti poseban ugovor 
za prikupljanje reciklabilnog i biorazgradivog otpada. 

 

Članak 22. 
Davatelj javne usluge dužan je odvojeno prikupljeni otpad zbrinuti na propisani način. 

 

Članak 23.  
Korisnici javne usluge spremnike za prikupljanje otpada smještaju u svoje objekte ili druge 

prostore u svom vlasništvu. 

 

Iznimno, temeljem rješenja koje izdaje općinsko upravno tijelo nadležno za komunalne 
poslove, samo korisnici javne usluge koji stanuju u višestambenim objektima i fizičke osobe – 
korisnici javne usluge koji djelatnost obavljaju samostalnim radom mogu spremnike volumena koji 
su veći od 240 l smjestiti na javnoj površini. 

 

Članak 24.  
Ukoliko su spremnici postavljeni na javnoj površini temeljem rješenja koje je izdalo općinsko 

upravno tijelo, moraju imati oznaku Davatelja javne usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik 
namijenjen te kratku uputu o otpadu koji se prikuplja putem tog spremnika. 

 

Spremnici za miješani komunalni otpad kod korisnika javne usluge moraju imati oznaku naziva 
vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku Davatelja javne usluge i oznaku koja je u Evidenciji 
o preuzetom otpadu pridružena korisniku javne usluge i obračunskom mjestu. 

 

Članak 25.  
Spremnici za prikupljanje otpada iznose se na mjesto prikladno za odvoz otpada najranije večer 

uoči rasporedom utvrđenog dana odvoza. 

 

Članak 26.  
Korisnik javne usluge je dužan ukoliko želi pražnjenje spremnika, spremnik postaviti na javnu 

površinu dostupnu za utovar u kamion kod svog obračunskog mjesta i time iskazati nedvojbenu potrebu 
za uslugom pražnjenja spremnika. 

 

U slučaju spremnika kod kojih se primopredaja ne vrši na javnoj površini, korisnici su dužni 
prilaz spremniku učiniti dostupnim za utovar u kamion i time iskazati nedvojbenu potrebu za uslugom 
pražnjenja spremnika. 

 

Članak 27.  
Spremnici za prikupljanje otpada vlasništvo su Davatelja javne usluge, osim spremnika koje su 

korisnici javne usluge nabavili o vlastitom trošku. 
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Članak 28.  
Odloženi otpad mora se nalaziti u spremniku. Prilikom pražnjenja otpada poklopac spremnika 

mora biti zatvoren. 

 

Korisnici javne usluge dužni su otpad iz svojih prostorija pažljivo odlagati u spremnike 
tako da se isti ne rasipa i ne onečišćuje okolni prostor. 

 

Korisnici javne usluge su dužni zadužene i/ili vlastite spremnike prati i držati čistima, a po 
potrebi dezinficirati i deratizirati. 

 

Članak 29.  
Davatelj javne usluge ne odgovora za nestanak spremnika za prikupljanje miješanog 

komunalnog i reciklabilnog otpada koje je zadužio korisnik javne usluge. 

 

U slučaju otuĐenja i/ili oštećenja spremnika od strane korisnika javne usluge, trošak nabave 
novog spremnika snosit će korisnik javne usluge. 

 

U slučaju da je dokazano da je oštećenje spremnika uzrokovao radnik Davatelja javne usluge, 
trošak nabave novog spremnika snosit će Davatelj javne usluge. 

 

Članak 30.  
Korisnik javne usluge ima pravo na zamjenu spremnika nakon isteka roka od pet 

godina, računajući od dana preuzimanja spremnika. 

 

Članak 31.  
Davatelj javne usluge će osigurati korisniku javne usluge propisani ispravan spremnik za 

miješani komunalni otpad temeljem podnesenog zahtjeva, a sukladno važećoj Izjavi. Davatelj javne 
usluge osigurava isporuku jednog spremnika sukladno potrebama korisnika javne usluge (80, 120, 240 
ili 1100 l), u primjerenom roku, ovisno o svojim financijskim i tehničkim mogućnostima. 

 

U slučaju da korisnik javne usluge prema Davatelju javne usluge ima nepodmirene obveze 
starije od 90 dana, obvezan je iste podmiriti prije dogovorene primopredaje spremnika. 

 

Članak 32.  
Ukoliko se korisnik javne usluge odluči na promjenu veličine spremnika dužan je vratiti 

spremnik kojeg je koristio, ukoliko ga je dobio od Davatelj javne usluge i, o svom trošku nabaviti novi 
željene veličine. 

 

Članak 33.  
Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada uz spremnike za prikupljanje komunalnog otpada 

u nestandardne spremnike, kutije i drugu ambalažu. 

 

Zabranjeno je oštećivati spremnike za prikupljanje komunalnog otpada, ulijevati u njih tekućine, 
bacati žeravicu ili vruć pepeo, bacati ostatke životinja, graĐevinski materijal, krupnu ambalažu, dijelove 
kućnog namještaja, opasni otpad i ostali iskoristivi otpad sukladno Zakonu. 
 

 

Članak 34.  
Radnici Davatelja javne usluge dužni su pažljivo rukovati spremnicima, tako da se isti ne 

oštećuju, a otpad ne rasipa i onečišćuje okolinu. 

 

Svako onečišćenje i oštećenje prouzrokovano odvozom otpada radnici Davatelja javne usluge 
su dužni odmah otkloniti. 
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Nakon pražnjenja spremnika, radnici Davatelja javne usluge dužni su spremnik vratiti na 
mjesto na kojem je bio odložen i zatvoriti poklopac. 

 

Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad obavlja se putem automatskog sustava 
ugrađenog na specijalnom vozilu za prijevoz otpada te je zabranjeno ručno pražnjenje spremnika. 

 

Članak 35.  
Komunalni otpad rasut oko spremnika prije pražnjenja i odvoza otpada, dužni su očistiti 

korisnici javne usluge. 

 

Prilikom vršenja usluge radnici Davatelja javne usluge neće prikupiti i odvesti vrećice i otpad 
koji je odložen izvan spremnika osim tipiziranih PVC vrećica s oznakom Davatelja javne usluge. 

 

Članak 36.  
U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada, Davatelj javne usluge, uz naknadu, pruža 

korisniku javne usluge sljedeće usluge povezane s javnom uslugom: 

1. preuzimanje veće količine miješanog komunalnog otpada, 

2. preuzimanje glomaznog otpada iznad 4 m3,  
3. preuzimanje veće količine zelenog otpada. 

 

Odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti 
(elementarna nepogoda, katastrofa i sl.) 

 

Članak 37.  
Davatelj javne usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za 

neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima 
izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena 
zakonom, požar, poplava, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri i sl. 

 

U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, Davatelj javne 
usluge će, bez odgode, obavijestiti korisnike javne usluga, putem mrežnih stranica/sredstava javnog 
informiranja, o njihovom nastupanju. 

 

Ispunjenje obveza Davatelja javne usluge iz Ugovora u slučaju iz stavka 1. ovog članka će 
se odgoditi ili promijeniti za vrijeme njegovog trajanja. 
 

 

Odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru graĐana na neugodu 

uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada 

 

Članak 38.  
Prigovori i reklamacije podnose se pisanim putem Davatelju javne usluge koji ih rješava na 

sljedeći način:  
Prigovor – korisnik javne usluge podnosi prigovor Davatelju javne usluge, odgovorna osoba 
za prigovore razmatra prigovor i odgovara u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana 
zaprimanja prigovora.  
Reklamacija - ukoliko korisnik javne usluge nije zadovoljan odgovorom na svoj prigovor, 
može podnijeti reklamaciju o kojoj odlučuje Povjerenstvo u kojem je uz Davatelja javne 
usluge, prisutan i član udruge za zaštitu potrošača. Povjerenstvo je obavezno odgovoriti, u 
pisanom obliku, u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije. 
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Odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge 

 

Članak 39.  
Davatelj javne usluge će svim korisnicima javne usluge osigurati uvjete za pojedinačno 

korištenje spremnika za prikupljanje svih vrsta otpada. 

 

Ukoliko nije moguće pojedinačno korištenje javne usluge, Davatelj javne usluge će omogućiti 
korisnicima javne usluge zajedničko korištenje javne usluge. 

 

Kod zajedničkog korištenja javne usluge minimalni volumen po korisniku javne usluge je 80 

litara. 

 

Odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge 

 

Članak 40. 
Korisnik javne usluge, ima pravo na odvoz glomaznog otpada do maksimalno 4 m³ godišnje. 

 

Korisnik javne usluge može glomazni otpad i/ili granje i lišće samostalno dovesti u reciklažno 
dvorište i/ili kompostanu besplatno do maksimalnih utvrđenih količina iz stavka 1. ovog članka. 

 

U slučaju da korisnik javne usluge prema Davatelju javne usluge ima nepodmirene obveze 
starije od 90 dana, obvezan je iste podmiriti prije korištenja usluge odvoza glomaznog otpada ili 
korištenja reciklažnog dvorišta. 

 

Korisnik javne usluge može predati i veće količine glomaznog otpada i/ili granja i lišća od 
maksimalno dopuštenih u sklopu javne usluge, ali uz dodatno plaćanje sukladno cjeniku Davatelja javne 
usluge. 

 

Odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge 

 

Članak 41.  
Prihvatljivim dokazom izvršenja javne usluge smatra se digitalna evidencija Davatelja javne usluge 

putem RFID transpondera i barkod naljepnica. 

 

Evidencija sadrži: sve podatke o korisniku javne usluge, o obračunskom mjestu, datum i vrijeme 
pražnjenja spremnika, o veličini spremnika i udjelu pojedinog korisnika kod zajedničkih spremnika. 

 

Proces prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i 
reciklabilnog otpada snimat će se kamerama uz zapis na komunalnim vozilima. 

 

Cijena javne usluge 

 

Članak 42. 
Strukturu cijene javne usluge čini: 
1. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, 

2. cijena obvezne minimalne javne usluge i 

3. cijena ugovorne kazne. 

 

Članak 43. 

 

Cijena javne usluge odreĐuje se prema izrazu: 

 

CJU = C + CMJU + UK 



 
 
 

Broj 1______________ „Službeni glasnik Općine Tkon“______________ 26. siječnja 2018. 

10 
 

CJU – cijena javne usluge  
C – cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada 

CMJU  – cijena obvezne minimalne javne usluge 

UK– cijena ugovorne kazne 

 

Članak 44.  
Korisnik javne usluge dužan je platiti Davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za 

obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se 
nekretnina trajno ne koristi. 

 

Cijenu javne usluge korisnici javne usluge plaćaju na temelju mjesečnih računa koje im Davatelj 
javne usluge ispostavlja svakih 3 mjeseca ili jednom godišnje ukoliko mjesto prebivališta vlasnika 
nekretnine nije na području Općine Tkon kad i nastaje obveza plaćanja. 

 

Članak 45.  
Korisnik javne usluge može podnijeti Davatelju javne usluge zahtjev za oslobađanje plaćanja 

obveze u slučaju nekorištenje nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor) ako se ista ne koristi minimalno 
godinu dana. Na temelju zahtjeva, Davatelj javne usluge izdat će korisniku javne usluge pisano 
odobrenje o oslobađanju obveze plaćanja. 

 

Nakon isteka jedne godine, korisnik javne usluge je dužan Davatelju javne usluge dostaviti 
kopiju obračuna potrošnje električne energije odabranog isporučitelja iz kojeg je jasno vidljivo da 
korisnik javne usluge u razdoblju od jedne godine nije trošio električnu energiju. 

 

Ukoliko korisnik javne usluge u roku od 30 dana nakon isteka jednogodišnjeg odobrenja, ne 
dostavi traženi obračun, smatrat će se da je nekretninu koristio te će mu se za taj period obračunati 
ugovorna kazna.   

 

Korisnik javne usluge svake godine podnosi novi zahtjev za oslobađanje plaćanja obveze. 

 

Članak 46.  
Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave te je isključena mogućnost 

retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni. 

 

Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, korisnik javne usluge (vlasnik nekretnine 
odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine 
kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na 
tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge) je dužan platiti sve do tada zaprimljene račune, vratiti 
zadužene spremnike i tek tada se može brisati iz evidencije korištenja javne usluge. 

 

Članak 47.  
Općina Tkon može preuzeti obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu korisnicima javne usluge 

koji primaju naknadu za troškove stanovanja temeljem Rješenja Općine Tkon. Odgovorna osoba 

nadležnog općinskog odjela dostavljat će Davatelju javne usluge mjesečni popis korisnika javne usluge 
za koje je preuzeo obvezu plaćanja do zadnjeg datuma u mjesecu na koji se obveza odnosi. Na temelju 

dostavljenog popisa Davatelj javne usluge ispostavit će Općini Tkon skupni račun za izvršenu uslugu. 
Sastavni dio računa je pojedinačni popis dostavljen od strane Općine Tkon. 

 

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada 

 

Članak 48.  
Davatelj javne usluge obračunava korisniku javne usluge cijenu za količinu predanog miješanog 

komunalnog otpada razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu su kriteriji 
količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. 
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Iznos jedinične naknade utvrđuje se za litru otpada. 

 

Članak 49. 

 

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu: 

 

C = JCV x BP x U 

 

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama 
JCV – jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena 
u kunama sukladno cjeniku  
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 
sukladno podacima u evidenciji 

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika 

 

Članak 50.  
Kad jedan korisnik javne usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika u korištenju 

spremnika je jedan. 

 

Kad više korisnika javne usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, 
određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja javne usluge, mora iznositi jedan. 
 

 

Način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge 

kućanstva, pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije 

postignut sporazum o njihovim udjelima 

 

Članak 51.  
Ukoliko korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik ne dogovore udjele o korištenju 

zajedničkog spremnika kao kriterij određivanja udjela korisnika javne usluge primjenjivat će se broj 
članova domaćinstva za fizičke osobe, a broj zaposlenih za pravne osobe, odnosno fizičke osobe – 
obrtnike. 

Cijena obvezne minimalne javne usluge 

 

Članak 52.  
Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav 

sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju 
primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu 

pružanja javne usluge. 

 

Članak 53.  
Minimalna javna usluga obuhvaća troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, 

troškove prijevoza otpada, troškove obrade reciklabilnog otpada (sortirnica), troškove rada 

reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u 
okviru javne usluge, troškove osoblja i sve druge troškove osim direktnih troškova zbrinjavanja 

(deponiranja) miješanog komunalnog otpada. 

 

Članak 54.  
Cijena obvezne minimalne javne usluge određuje se Cjenikom, a definira se prema pojedinim 

kategorijama korisnika:  
1. KUĆANSTVA 
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2. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE SE BAVE DJELATNOŠĆU 

 

Davatelj javne usluge obvezan je za pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću, cjenikom 
javne usluge odrediti kategorije ovisno o njihovoj djelatnosti. 

 

Za pravne subjekte koji uz osnovnu djelatnost imaju više dodatnih djelatnosti – objekata u najmu, 
koncesija na plaže itd. sve se kategorije zbrajaju osim objekata u podnajmu za koje je najmoprimac 
preuzeo obvezu plaćanja. 

 

Cijena ugovorne kazne 

 

Članak 55.  
Ukoliko korisnik javne usluge postupa protivno Ugovoru te se ne pridržava odredbi ove Odluke 

i Općih uvjeta usluge (Prilog I ove Odluke), Davatelj javne usluge ima pravo obračunati i naplatiti 
ugovornu kaznu. 

 

Iznos ugovorne kazne određen za pojedino postupanje definira se razmjerno troškovima 
uklanjanja posljedica takvog postupanja. 
 

Ugovorna kazna Opis mjera za utvrđivanje Iznos ugovorne 

 ugovorne kazne kazne u kn (bez 

  PDV-a) 

odlaganje otpada u nepripadajuće vizualnim zapažanjem  

spremnike prilikom obavljanja javne 200,00 

 usluge  

uništenje spremnika Davatelja vizualnim zapažanjem 200,00 –  80 l 
javne usluge prilikom obavljanja javne 250,00 – 120 l 

 usluge 300,00 – 240 l 

  2.000,00 – 1100 l 

odjavljena javna usluga, a očitanjem mjernih uređaja za  
dokazano je da se nekretnina potrošnju električne energije  

koristi i vode/vizualnim zapažanjem  

ili prilikom obavljanja javne 500,00 

nekretnina se ne koristi ali nije usluge  

dostavljen dokaz - obračun ili  

potrošnje električne energije uvidom u evidenciju  

odabranog isporučitelja korisnika javne usluge  

namjerno oštećivanje i skidanje vizualnim zapažanjem  

barkod naljepnica i RFID-a prilikom obavljanja javne 64,00 

(čipova) usluge  



 
 
 

Broj 1______________ „Službeni glasnik Općine Tkon“______________ 26. siječnja 2018. 

13 
 

 

Članak 56.  
Kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a ne utvrdi se odgovornost 

pojedinog korisnika za postupanje protivno Ugovoru, svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički 
spremnik su dužni platiti ugovornu kaznu razmjerno svojim udjelima u zajedničkom korištenju 
spremnika. 

 

Odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada 

 

Članak 57.  
Javna površina koristi se samo za primopredaju miješanog komunalnog, biorazgradivog 

otpada i reciklabilnog otpada i to javna površina ispred obračunskog mjesta korisnika. 

 

Javna površina koristi se i za privremeni smještaj mobilnog reciklažnog dvorišta. 

 

Glomazni otpad ne smije se prikupljati na javnim površinama. 

 

Na javnim površinama nije dozvoljeno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada. 

 

Članak 58.  
Iznimno, javna površina se može koristiti za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i za prikupljanje reciklabilnog otpada, isključivo u 
dijelovima u okviru područja pružanja usluge i isključivo ako je takva mogućnost utvrđena Odlukom 
Općine Tkon. 

 

Obveze davatelja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom 

 

Članak 59. 
Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s javnom uslugom dužan je:  
- osigurati korisniku javne usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,  
- označiti spremnik oznakom, 

- dostaviti korisniku javne usluge Izjavu, 

- dostaviti korisniku javne usluge Obavijest iz članka 9. ove Odluke,  
- preuzeti sadržaj spremnika od korisnika javne usluge, vodeći računa o tome da oko 
spremnika ne ostaje razbacani otpad iz spremnika nakon preuzimanja spremnika,  
- odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom 
uslugom,  
- osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti 
otpada čija se primopredaja obavlja, 

- voditi evidenciju o preuzetim količinama otpada. 

 

Davatelj javne usluge je dužan i osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje 
javne usluge i onda kad više korisnika koristi zajednički spremnik. 

 

Obveze korisnika usluge 

 

Članak 60. 
Korisnik javne usluge je dužan:  
- koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad 
Davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika javne usluge, 
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- omogućiti Davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad 
mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,  

- postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika javne usluge na način kojim se ne dovodi 
u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava 
neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,  

- odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika javne 
usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju 
komunalnim otpadom i ovoj Odluci,  

- zajedno s ostalim korisnicima javne usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze 
nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,  

- predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i 
glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada,  

- predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište, 

- plaćati Davatelju javne usluge cijenu javne usluge u skladu s važećim cjenikom. 

 

Nekretnina koja se trajno ne koristi 

 

Članak 61.  
Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju 

pisanog očitovanja vlasnika nekretnine i dostavljene potvrde o isključenju uređaja za potrošnju 
električne energije i vode od strane ovlaštenih pružatelja navedenih usluga. 

 

Izjava o načinu korištenja javne usluge 

 

Članak 62.  
Davatelj javne usluge dužan je dostaviti korisniku javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne 

usluge. Izjava sadržava sve podatke sukladno članku 14. Uredbe o komunalnom otpadu. 

 

Korisnik javne usluge je dužan potpisati Izjavu te dva primjerka vratiti Davatelju javne usluge, 
u pisanom obliku, u roku od 15 dana od dana zaprimanja Izjave. 

 

Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave, korisniku javne usluge vratiti jedan 
ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od dana zaprimanja. 

 

Članak 63.  
Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik javne usluge 

(stupac: očitovanje korisnika usluge) kad je taj podatak u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju 
otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom. Ukoliko podatak iz Izjave 

nije u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim 
otpadom i ovom Odlukom, primjenjuje se podatak iz prijedloga Davatelja javne usluge. 

 

Iznimno, Davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo Davatelj javne usluge 
(stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećim slučajevima:  

- kad se korisnik javne usluge ne očituje o podacima i ne dostavi Izjavu u roku od 15 

dana,  
- kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge 

nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj 

svih udjela čini jedan, tada se primjenjuje udio korisnika usluge u korištenju 
zajedničkog spremnika koji je odredio Davatelj javne usluge. 

 

Članak 64.  
Korisnik javne usluge dužan je obavijestiti Davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka 

iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj 
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promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana 
promjena. 

 

Ugovor o korištenju javne usluge 

 

Članak 65.  
Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim kad korisnik javne usluge dostavi 

Davatelju javne usluge Izjavu ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje 

spremnika za primopredaju miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada u slučaju kad korisnik javne 
usluge ne dostavi Davatelju javne usluge Izjavu.  

Za postojeće korisnike javne usluge smatra se da je ugovor potpisan, ako je javna usluga već 
korištena u proteklom razdoblju ili ako je korisnik javne usluge zaprimio na korištenje spremnik za 
primopredaju miješanog komunalnog otpada ili reciklabilnog otpada. 

 

Bitne sastojke Ugovora čine ova Odluka, Izjava, Opći uvjeti usluge i Cjenik javne usluge. 

 

Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge uvid u ovu Odluku, Izjavu, 
Opće uvjete usluge i Cjenik javne usluge prilikom sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev 
korisnika javne usluge.  

Općina Tkon i Davatelj javne usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne 
stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi, za korisnika javne usluge prikladan način, osigurati da 
korisnik, prije sklapanja Ugovora ili izmjene i/ili dopune Ugovora, bude upoznat s propisanim 
odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama. 

 

Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice na 
mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni: Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, digitalnu presliku ove Odluke, digitalnu presliku cjenika 
i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se ureĐuje 
zaštita potrošača. 

 

Opći uvjeti ugovora s korisnicima 

 

Članak 66. 
Opći uvjeti ugovora s korisnicima sadržani su u Prilogu 1 ove Odluke. 

 

 

Raskid ugovora s korisnicima 

 

Članak 67.  
Korisnik može raskinuti ugovor u slučaju promjene vlasništva nekretnine te razloga utvrđenog 

u čl. 13. Uredbe. 

 

Korisnik ne može otkazati Ugovor sve dok koristi javnu uslugu. 

 

V NADZOR 

 

Članak 68.  
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju djelatnici Davatelja javne usluge i komunalni 

redari sukladno Odluci o komunalnom redu. 
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VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

 

Članak 69.  
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Tkon, a stupa na snagu u roku od 8 dana od 
dana objave osim odredbi utvrđenih člankom 70. st.2., te člankom 71. i 72. ove Odluke. 

 

Davatelj javne usluge obvezan je ovu Odluku i Opće uvjete, kao sastavni dio Odluke, objaviti na svojoj 
mrežnoj stranici u roku od 8 dana od dana donošenja. 

 

Sve okolnosti koje mogu nastati u vezi pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada, a koje okolnosti nisu bile poznate u trenutku donošenja ove Odluke, dužan je svojim 
općim aktom urediti Davatelj javne usluge u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i 
Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. 

 

Članak 70.  
Stupanjem na snagu ove Odluke Davatelj javne usluge obvezan je donijeti cjenik javne usluge, u za to 
predviđenom zakonskom roku. 

 

Cjenik javne usluge stupa na snagu 1. studenog 2018. godine, do kojeg je datuma Davatelj javne usluge, 
sukladno članku 25. st.2. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, u obvezi uspostaviti i koristiti 
i dio evidencije koji se odnosi na dokaz izvršenja javne usluge. 

 

Članak 71.  
Odredbe ove Odluke koje se odnose na javnu uslugu sakupljanja biootpada stupaju na snagu u trenutku 
izgrađenosti objekta za obradu tog otpada, odnosno u trenutku stjecanja uvjeta za obradu tog otpada, 
osim odredbi članka 14. Stavka 2. koje se odnose na kućno kompostiranje i koje odredbe stupaju na 
snagu danom stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 72.  
Odredbe ove Odluke koje se odnose na korištenje reciklažnog dvorišta i mobilnih dvorišta stupaju na 
snagu u trenutku izgrađenosti objekta odnosno, u trenutku stjecanja uvjeta za korištenje reciklažnog 
dvorišta i nabave opreme – mobilnih dvorišta. 

 

Članak 73.  
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoza 
komunalnog otpada u Općini Tkon, klasa 021-05/04-01/16 od 23. rujna 2014. godine prestaje važiti dana 
1. studenog 2018. godine. 
 

 

KLASA:351-01/18-01/1 

URBROJ:2198/32-01-18-2  

Tkon, 25. siječnja 2018. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

PREDSJEDNIK 

Branko Smoljan 
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PRILOG 1 

 

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG 
KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA 

 

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) 
 

 

Uvodne odredbe 

Članak 1.  
Definicije i termini korišteni u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i terminima korištenim u 
Odluci. 

 

Ovim Općim uvjetima utvrđuju se međusobni odnosi Davatelja javne usluge i korisnika javne usluge, 
koji proizlaze iz Ugovora, odnosno pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada od strane Davatelja javne usluge korisniku javne usluge na području 
pružanja javne usluge. 
 

 

Primjena Općih uvjeta 

Članak 2. 
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike koji zaključe Ugovor s Davateljem javne usluge. 

 

Članak 3.  
U slučaju kad odredbe Ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta, odredbe 
Općih uvjeta postaju sastavni dio Ugovora. 

Korisnik javne usluge je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu. 
 

 

Ugovaranje javne usluge 

Članak 4. 

Korisnici javne usluge javnu uslugu ugovaraju zaključenjem Ugovora sukladno Odluci. 

 

Ugovor se smatra sklopljenim:  
1. kad korisnik javne usluge dostavi Davatelju usluge Izjavu ili  
2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za 

primopredaju komunalnog i reciklabilnog otpada u slučaju kad korisnik javne usluge ne 
dostavi Davatelju javne usluge Izjavu. 

 

Zaključenjem Ugovora korisnik javne usluge pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta. 

 

Ugovori s korisnicima javne usluge zaključuju se na neodređeno vrijeme. 

 

Članak 5.  
Cijena javne usluge utvrđuje se cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja Davatelj javne usluge 
sukladno odredbama Odluke. 

 

Korisnik javne usluge je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu cjenikom javne usluge. 

 

Članak 6.  
Cijenu javne usluge korisnici javne usluge plaćaju na temelju mjesečnih računa koji im Davatelj javne 
usluge ispostavlja svaka tri mjeseca ili jednom godišnje ukoliko mjesto prebivališta vlasnika nekretnine 
nije na području Općine Tkon kad i nastaje obveza plaćanja. Korisnik se obvezuje račun u roku od 15 
dana od dana nastanka obveze plaćanja. U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate 
u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. 



 
 
 

Broj 1______________ „Službeni glasnik Općine Tkon“______________ 26. siječnja 2018. 

18 
 

 

Prava i obveze ugovornih strana 

Članak 7.  
Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i 
ovim Općim uvjetima. 

 

Članak 8.  
Korisnik javne usluge (novi korisnik) dužan je 8 (osam) dana prije početka korištenja usluge obavijestiti 
Davatelja javne usluge o početku korištenja javne usluge (stjecanje vlasništva nekretnine). 

 

Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge (vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela 

nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, 
odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome 

obavijestio davatelja usluge) sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima. Radi otklanjanja 
svake sumnje, pisani oblik ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa izmeĐu Davatelja 

javne usluge i korisnika javne usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog ugovora posebice u 
slučajevima kada se usluga od strane Davatelja javne usluge izvršava, a korisnik javne usluge 

neopravdano odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu. 

 

Postojeći korisnik javne usluge u slučaju bilo kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos, a koje 

utječu na meĐusobne odnose izmeĐu Davatelja javne usluge i korisnika javne usluge dužan je iste prijaviti 

Davatelju javne usluge najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana nastale promjene pisanim putem 

(elektronički). Korisnik javne usluge obvezan je obavijestiti Davatelja javne usluge u roku od 8 (osam) dana 

o prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor). Prestanak korištenja nekretnine glede 

korištenja javne usluge prijavljuje se na obrascu zahtjeva Davatelja javne usluge. 

 

Prilikom stjecanja, odnosno prestanka statusa korisnika javne usluge, isti je navedeni status dužan 
dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom koji su navedeni, prilikom ispunjavanja službenih 
obrazaca Davatelja javne usluge, kao prilog. 

 

Članak 9.  
Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine te razloga utvrđenog u čl. 13. Uredbe, korisnik javne 
usluge ne može otkazati Ugovor; tj. sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge 
sukladno obračunu Davatelja javne usluge. 

 

Završne odredbe 

Članak 10.  
U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora ili ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe 
Ugovora. 

 

Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništava, nevaljana ili neprovediva, 
to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta, te će se ostatak Ugovora odnosno Općih 

uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne 
strane će bez odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu 

ili neprovedivu odredbu, a koja nova odredba će biti najbliža namjeri ugovornih strana koju su imali 
prilikom dogovaranja ništave, nevaljane ili neprovedive odredbe. 

 

Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće 
se smatrati odricanjem takve ugovorne strane od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog 
ugovornoj strani na temelju ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom 
obliku. 
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Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili implicirano određeno 
da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora. 

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora, 
pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, spor će se riješiti pred stvarno i mjesno 
nadležnim sudom. 

 

Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo te će se u skladu s time isti dokumenti 
tumačiti. 

 

Članak 11.  
Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje. 
 

se na način koji je određen za njihovo donošenje. 
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Na temelju članka 31. i 95. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 

02/2017.) Općinsko vijeće Općine Tkon, na 5. sjednici, održanoj 25. siječnja 2018., donijelo je  

 

ODLUKU 

o pristupanju raspravi o Prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama   

Statuta Općine Tkon 

 

Članak 1. 

Pristupa se raspravi o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Tkon. 

 

Članak 2. 

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

Tkon“. 

 

 

KLASA: 012-03/18-01/1 

URBROJ: 2198/32-01-18-4 

Tkon, 25. siječnja 2018. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Branko Smoljan 
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Na temelju članka 35. 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., 137/2015. i 123/2017.) i članka 31. Statuta Općine Tkon 

(„Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 02/2017.) Općinsko vijeće Općine Tkon, na svojoj 5. 

sjednici, održanoj 25. siječnja 2018., donosi  

 

 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE TKON 

 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 02/2017.), u Članku 1. dodaje 

se stavak 2. koji glasi: 

„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“ 

 

Članak 2. 

U Članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta organizirati zajednički 

s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osobito u svrhu 

pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, osnivanjem 

zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili 

zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.“ 

Članak 3. 

U Članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

može podnijeti najmanje 20 % ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 

članova Općinskog vijeća.“ 

 

U članku 20. stavku 3., iza riječi „birača“, dodaje se zarez te riječi: „odnosno članova 

Općinskog vijeća“. 

 

U Članku 20. stavku 4. brojka „12“ zamjenjuje se brojkom „6“.  

 

Članak 4. 

Članak 21. mijenja se i glasi:  

„Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik Općinskog vijeća je 

dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka 

dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu koje će roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, 

odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li 

referendumsko pitanje sukladno zakonu.  

 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 

utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati 

referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga. 

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 

odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje 

referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine, Općinsko vijeće 
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dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 

raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika 

podnijeli birači, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka, u dijelu koji se odnosi na 

utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.  

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o 

raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika Općinsko vijeće 

donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“ 

  

Članak 5. 

U članku 31. stavku 1. alineji 5. riječi „godišnje izvješće“ zamjenjuje se riječima „godišnji 

izvještaj“. 

 

Članak 6. 

Članak 35. mijenja se i glasi: 

„Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje od dana konstituiranja 

Općinskog vijeća do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju 

sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona 

kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama zakona.  

 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana 

konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata članova Općinskog vijeća izabranih 

na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona 

kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama zakona.“ 

 

Članak 7. 

U Članku 48. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 

rezultata izbora i traje do stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika, odnosno do dana 

stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje 

poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.“ 

 

U članku 48. stavku 4. alineja 6. mijenja se i glasi: 

„- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju 

imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina 

i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 

kuna općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji 

od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i 

otuđivanje pokretnina i nekretnina odnosno drugo raspolaganje imovinom planirano u 

proračunu i provedeno sukladno zakonskim propisima;“ 

 

U članku 48. Statuta dodaje se stavak 5. koji glasi: 
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„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 4. alineje 20. općinski načelnik dužan je objaviti 

u prvom broju Službenog glasnika Općine Tkon koji slijedi nakon donošenja te odluke.“ 

 

Članak 8. 

U članku 53. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti 

način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 

 

Članak 9. 

Članak 63. mijenja se i glasi:  

„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis 

birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi Općinskog vijeća te 

općinski načelnik. 

 

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani, prijedlog se u pisanom obliku 

dostavlja općinskom načelniku. „ 

 

Članak 10. 

Članak 78. mijenja se i glasi: 

„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik te na njegov 

prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj 

Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“ 

 

Članak 11. 

U članku 80. stavku 1. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „gospodara“.  

 

Članak 12. 

U Članku 81. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Prihodi Općine su: 

- općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 

odlukama Općinskog vijeća, 

- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava, 

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u 

kojima Općina ima udjele, 

- prihodi od naknada za koncesije 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa 

zakonom, 

- udio u zajedničkom porezu, 

- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i  

- drugi prihodi određeni zakonom.„ 

 

Članak 13. 

Članak 84. mijenja se i glasi: 
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„Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 

podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje na način i u roku propisanom zakonom. 

 

Općinsko vijeće donosi proračun na način i u rokovima propisanim zakonom.  

 

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a 

najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, 

nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine i njenih proračunskih korisnika 

u skladu s posebnim zakonom.  

 

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 3. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko 

vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske. 

   

U slučaju kada je, temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, raspušteno samo Općinsko 

vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike 

Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem 

odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

 

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku 

novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i 

primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. 

 

 Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 

   

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka sadržajno 

odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno 

razdoblju za koje se donosi.“ 

 

Članak 14. 

Članak 90. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 87. ovoga Statuta, na način i u 

postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela.  

 

Opći akti se objavljuju u „Službenom glasniku Općine Tkon“. 

 

Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od njihove objave. Iznimno, općim se aktom 

može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.  

 

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.“ 

 

Članak 15. 

U Članku 91. dodaje se stavak 1. koji glasi: 

„Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava provođenje općih akata Općinskog vijeća“. 

 

Dosadašnji stavci 1., 2., 3. i 4. postaju 2., 3., 4. i 5.  
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Članak 16. 

Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tkon stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Tkon“.  

 

 

KLASA:012-03/18-01/1 

URBROJ: 2198/32-01-18-5 

Tkon, 25. siječnja 2018. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

Predsjednik 

Branko Smoljan 
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Na temelju članka 33. 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., 137/2015. i 123/2017.), članka 31. Statuta Općine Tkon 

(„Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 02/2017.) Općinsko vijeće Općine Tkon, na svojoj 5. 

sjednici održanoj 25. siječnja 2018. godine donosi 

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TKON 

 

 

Članak 1. 

U Članku 57.a Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tkon („Službeni glasnik Zadarske 

županije“, broj: 10/2013.) dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“ 

 

Članak 2. 

U članku 2. dodaju se stavak 2. i 3. koji glase: 

„Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje od dana konstituiranja 

Općinskog vijeća do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju 

sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona 

kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama zakona.  

 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana 

konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata članova Općinskog vijeća izabranih 

na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona 

kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama zakona.“ 

 

Članak 3. 

Članak 24. mijenja se i glasi: 

„Stalna radna tijela Vijeća su: 

 

- Komisija za izbor i imenovanja, 

- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
- Mandatna komisija, 

- Komisija za proračun i financije, 
- Komisija za dodjelu javnih priznanja. 

 

Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana. 

Komisija za izbor i imenovanja predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim 

odlukama Općinskog vijeća, 

- propise  o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u 

Općinskom vijeću. 
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Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost ima predsjednika i dva člana. 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:  

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća, 

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika 

Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u 

pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu 

njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom. 

 

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana. 

Mandatna komisija: 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima 

za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih 

rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te 

o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima 

vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom 

predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti 

za početak mandata zamjeniku vijećnika. 

 

Komisiju za proračun i financije ima predsjednika i dva člana.  

Komisija za proračun i financije:  

- razmatra prijedlog proračuna i izvještaja o izvršenju proračuna, te izmjene i 

dopune proračuna, prati provođenje utvrđene financijske politike, obavlja i 

druge poslove iz područja financija. 

 

Komisija za dodjelu javnih priznanja ima predsjednika i dva člana.  

Komisija za dodjelu javnih priznanja: 

- provodi postupak prikupljanja prijedloga i razmatra pristigle prijedloge za 

dodjelu javnih priznanja Općine Tkon, 

- utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli pojedinog javnog priznanja te ga upućuje 

Općinskom vijeću.“ 

 

Članak 4. 

U članku 35. nakon broja „5“ dodaje se riječ: „radnih“. 

 

Članak 5. 

U Članku 37. stavku 3. riječ „obračun“ zamjenjuje se riječju „izvještaj“. 

 

Članak 6. 

U Članku 57.a, stavku 1. alineji 4. riječi „godišnje izvješće“ zamjenjuje se riječima „godišnji 

izvještaj“. 

 

U Članku 57.a dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegova zamjenika 

predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
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općinskog načelnik i njegova zamjenika Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih 

njegovih članova.“ 

 

Članak 7. 

Članak 66. mijenja se i glasi:  

„Svi opći akti koje donosi Općinsko vijeće moraju biti javno objavljeni na način dostupan 

javnosti. Svi opći akti Općinskog vijeća objavljuju se u „Službenom glasniku Općine Tkon“.  

Opći akti Općinskog vijeća stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Općine Tkon“, a iznimno općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti 

da stupa na snagu prvog dana od dana objave. 

Opći akt Općinskog vijeća ne može imati povratno djelovanje.„ 

 

Članak 8. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tkon stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Tkon“.  

 

KLASA:012-03/18-01/2 

URBROJ: 2198/32-01-18-3 

Tkon, 25. siječnja 2018.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

Predsjednik 

Branko Smoljan 
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Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 

10/1997., 107/2007. i 94/2013.) i članka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine 

Tkon“, broj: 02/2017.) Općinsko vijeće Općine Tkon, na svojoj 5. sjednici održanoj 25. siječnja 

2018., donosi 

 

Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o visini cijena usluga Dječjeg vrtića „Ćok“ u Tkonu 

 

Članak 1. 

U Odluci o visini cijene usluga Dječjeg vrtića „Ćok“ u Tkonu („Službeni glasnik Zadarske 

županije“, broj: 07/2014., 11/2015., 12/2016. i 14/2016.), u članku 2.  stavku 1. podstavku 1. 

alineji 2. iznos od „300,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom od „200,00 kuna“.  

 

U članku 2. stavku 1. podstavku 1. alineji 3. iznos od „150,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom od 

„100,00 kuna“ 

 

Članak 2. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena usluga Dječjeg vrtića „Ćok“ u 

Tkonu stupa na snagu 1. veljače 2018. godine, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Tkon“.  

 

 

KLASA:026-02/14-01/10 

URBROJ: 2198/32-01-18-11 

Tkon, 25. siječnja 2018. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

Predsjednik 

Branko Smoljan 
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Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/2013., 

152/2014., 99/2015., 52/2016., 16/2017. i 130/17) i članka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni 

glasnik Općine Tkon“, broj: 02/2017.) Općinsko vijeće Općine Tkon, na svojoj 5. sjednici, 

održanoj dana 25. siječnja 2018. godine, donosi 

 

Izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na 

pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje dijela 

troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore („Službeni glasnik Zadarske županije“, 

broj: 04/2015. i 20/2015.), članak 12. mijenja se i glasi: 

„Za novorođeno dijete obitelji će se jednokratno dodijeliti iznos od: 

1. 6.000,00 kuna za prvo dijete, 

2. 8.000,00 kuna za drugo dijete, 

3. 10.000,00 kuna za treće i svako naredno dijete. 

 

Članak 2. 

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Uz zahtjev za odobrenje prava na jednokratnu pomoć za novorođeno dijete potrebno je 

priložiti: 

1. Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva , 

2. Presliku rodnog lista za svako dijete navedeno u zahtjevu, 

3. Presliku uvjerenja o prebivalištu na području Općine Tkon za svako dijete navedeno u 

zahtjevu, 

4. Preslika kartice tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva. 

 

Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na pomoć za 

podmirenje dijela troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore stupaju na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Tkon“. 

 

 

KLASA:026-02/15-01/3 

URBROJ: 2198/32-01-18-6 

Tkon, 25. siječnja 2018.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

Predsjednik 

Branko Smoljan 
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Na temelju članka  35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("N.N.“, br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – proč. tekst i 137/15.), članka 386. i  članka 387. stavka 1. 

Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 

107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – proč. tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.) i članka 31. 

Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 02/2017.), Općinsko vijeće 

Općine Tkon na svojoj 5. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2018. godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o osnivanju trgovačkog društva ISKORAK NOVI   Poduzetnički centar d.o.o. 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Odlukom o osnivanju trgovačkog društva ISKORAK NOVI Poduzetnički centar  

d.o.o. osniva se Društvo s ograničenom odgovornošću ISKORAK NOVI Poduzetnički centar 

d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), te se osobito uređuje: osnivači-članovi Društva, tvrtka i 

sjedište Društva, predmet poslovanja Društva, temeljni kapital Društva, prijenos poslovnih 

udjela, istupanje i isključenje člana društva, međusobna prava i obveze osnivača i Društva, 

tijela Društva, vrijeme trajanja i prestanak Društva, izmjena Društvenog ugovora o osnivanju 

Društva i druga pitanja od značaja za rad i funkcioniranje Društva. 

 Društvo se osniva s ciljem unapređenja, provođenja i  koordiniranja aktivnosti koji se 

odnose na poticanje gospodarskog razvoja i unapređenja poduzetničke infrastrukture i 

poslovnog okružanja na području Grada Biograda na Moru, Općine Pakoštane, Općine 

Pašman, Općine Polača, Općine Sveti Filip i Jakov i Općine Tkon. 

 

II. OSNIVAČI – ČLANOVI DRUŠTVA 

 

Članak 2. 

 Osnivači i članovi trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke su slijedeće jedinice 

lokalne samouprave: 

- Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, Zadarska županija, OIB: 

95603491861, MBS: 02660474,  

- Općina Pakoštane, Ulica kraljice Jelene 78, Pakoštane, Zadarska županija, OIB: 

06113331578, MBS: 02653303,  

- Općina Pašman, Pašman 34, Pašman, Zadarska županija, OIB: 91458878864, MBS 

02712245,  

- Općina  Polača, Polača 231/A, Polača, Zadarska županija, OIB: 48200439807, MBS: 

02631792,  

- Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov , Zadarska 

županija, OIB: 57113796391, MBS: 02797291  i  

- Općina Tkon, Mulina 7, Tkon, Zadarska županija, OIB: 71211305734, MBS: 02547350.  

                                                      

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA   

 

Članak 3. 

 Društvo iz članka 1. ove Odluke poslovati će pod tvrtkom/nazivom: ISKORAK NOVI   

Poduzetnički centar d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje. 
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 Društvo može u pravnom prometu upotrebljavati i skraćenu tvrtku/naziv koja glasi: 

ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d.o.o. 

 

Članak 4. 
 Sjedište društva je:  Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23.210 Biograd na 

Moru.  

 

Članak 5. 

 Naziv tvrtke, skraćeni naziv tvrtke i sjedište  Društva mijenjaju se odlukom Skupštine 

Društva. 

 

Članak 6. 

 Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat. 

 Pečat sadržava tekst tvrtke i sjedište Društva odnosno skraćene tvrtke i sjedište 

Društva.  

 Uprava društva propisuje oblik, veličinu, broj i način uporabe pečata. 

 

IV. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA  
 

Članak 7. 

 Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti: 

 

- koordinacija svih aktivnosti vezanih za razvoj osnivača u nastupanju prema središnoj 

državnoj razini i prema županijama (vertikalna i horizontalna koordinacija),  

- promocija osnivača (lokalne zajednice), 

- poticanje osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata,  

- izrada studija izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata,  

- izrada i ažuriranje strateških planova,  

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 

- identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,  

- potpora razvojnim programima uključujujući  i javno privatna partnerstva, direktne 

investicije, joint-venture inicijative,  

- pružanje poduke iz poduzetništva,  

- organiziranje seminara, prezentacija i organiziranje sajmova, 

- suradnja s drugim pravnim osobama, društvima i institucijama koje potiču malo gospodars- 

tvo u zemlji i inozemstvu,  

- praćenje, analiza i izvještavanje o rezultatima poticajnih mjera,   

- tehnička i konzultativna pomoć glede međunarodne i međuregionalne suradnje, 

- drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva utvrđeni mjerama 

Vlade, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te interesima poduzetnika i dr. 

propisima, 

- stručna pomoć jedinicama lokalne uprave u izradi projektnih podloga za dobivanje 

nepovratnih sredstava,  

- uspostavljanje suradnje s domaćim, međunarodnim i stranim financijskim organizacijama za 

poticanje poduzetništva,  

- računalne i srodne djelatnosti, 

- izgrađivanje institucionalnih kapaciteta, istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja, 

promidžba (reklama i propaganda),  

- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, 

- izdavačka djelatnost,  
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- izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova s državne razine i EU, 

- vođenje projekata osnivača,  

- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: botanički turizam, zdravstveni, 

kulturni, wellness, kongresni, za mlade, pustolovni, lovni, sportski turizam i drugi,   

- gospodarenje poslovnim zonama i poduzetničkim inkubatorima, 

- iznajmljivanje vlastitih nekretnina. 

  

Članak 8. 

 Osim djelatnosti iz članka 7. ove Odluke, Društvo može obavljati i druge djelatnosti 

koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili 

uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.  

 Članovi društva mogu naknadno mijenjati predmet poslovanja odlukom donesenom na 

skupštini Društva većinom glasova svih članova Skupštine.  

  

V. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA 

 

Članak 9. 

 Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna (slovima: dvadesetisućakuna) i 

predstavlja šest temeljnih uloga, koji će se od strane osnivača Društva uplatiti u cijelosti u 

novcu prije upisa Društva u sudski registar. 

 

Članak 10. 
 U strukturi temeljnog kapitala Društva jedinice lokalne samuprave kao osnivači 

Društva sudjeluju kako niže slijedi: 

 

 1. Grad Biograd na Moru, temeljni ulog    10.000,00 kuna   

 2. Općina Pakoštane, temeljni ulog       2.000,00 kuna  

 3. Općina Pašman,temeljni ulog        2.000,00 kuna 

 4. Općina Polača, temeljni ulog        2.000,00 kuna 

 5. Općina Sveti Filip i Jakov, temeljni ulog       2.000,00 kuna 

 6. Općina Tkon, temeljni ulog         2.000,00 kuna 

    

Članak 11. 

 Sukladno iznosima pojedinih temeljnih uloga, poslovni udjeli osnivača društva su 

slijedeći: 

 

 1. Grad Biograd na Moru, poslovni udjel od    50,00 %   

 2. Općina Pakoštane, poslovni udjel od               10,00 %  

 3. Općina Pašman, poslovni udjel od                10,00 %  

 4. Općina Polača, poslovni udjel od                10,00 % 

 5. Općina Sveti Filip i Jakov, poslovni udjel od   10,00 % 

 6. Općina Tkon, poslovni udjel od     10,00 % 

 

 Poslovni udjeli članova  Društva srazmjerni su veličini uplaćenih udjela. 

 

Članak 12. 

 Uprava društva je dužna voditi knjigu poslovnih udjela. 

 Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisanim zakonom. 
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VI. PRIJENOS POSLOVNIH UDJELA 

 

Članak 13 

 Poslovni udjel osnivača je djeljiv. 

   

 Dopuštena je naknadna podjela poslovnih udjela i prenošenje dijelova trećim, ali uz 

suglasnost skupštine Društva. 

 

 Suglasnost se mora dati u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti osoba stjecatelja i 

iznos poslovnog udjela koji on preuzima.  

 

VII. ISTUPANJE I ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA 

 

Članak 14. 

 U situaciji kada postoji više članova Društva, član može istupiti iz Društva uz 

suglasnost ostalih članova. 

 Član Društva može biti isključen iz Društva ako Društvu prouzroči štetu. Odluku o 

isključenju donosi skupština Društva.  

 

Članak 15. 

 Istupanjem i isključenjem člana prestaje njegovo članstvo u Društvu i sva prava koja 

iz toga proizilaze. 

 Član koji istupa iz Društva i član koji je iz Društva isključen imaju pravo da im se 

nadoknadi tržišna vrijednost njihova poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja 

odnosno isključenja. 

 

VIII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I DRUŠTVA 

                                                    

Članak 16. 

 U odnosu prema Društvu osnivači osim prava i obveze na uplatu-unos svoga 

temeljnog uloga nemaju nikakvih drugih obveza prema Društvu. 

 

Članak 17. 
 Društvo, nakon upisa u trgovački registar, nema posebnih obveza prema osnivačima. 

 Društvo ima pravo i obvezu obavljati gospodarske djelatnosti za koje je registrirano u 

skladu sa zakonom i u svom poslovanju ostvariti dobit. 

                                                    

Članak 18. 

 Član društva nema nikakvih posebnih pogodnosti u Društvu u smislu odredbi članka 

392. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon). 

 

Članak 19. 

 Poslovna godina je kalendarska godina. 

 Dobit u Društvu ustanovljuje se za poslovnu godinu na kraju godine nakon godišnjeg 

obračuna uspjeha poslovanja u skladu s pozitivnim propisima. 

 

Članak 20. 

 Ostvarena dobit raspoređuje se odlukom Skupštine Društva na: 

    

- razvoj djelatnosti, 
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- za pričuve, 

- za druge namjene. 

   

Članak 21. 

 

 Gubitak se utvrđuje godišnjim obračunom i pokriti će se samo iz sredstava koja se po 

zakonu mogu koristitti za pokriće gubitaka. 

 

IX. TIJELA DRUŠTVA 

 

Članak 22. 

 Organi Društva su:  

1. Skupština Društva,  

2. Uprava društva (direktor) i  

3. Nadzorni odbor.  

 

1. Skupština Društva 

 

Članak 23. 

 Skupštinu Društva čini 6 (šest) članova Društva. 

 Općinu Tkon, kao jednog od osnivača Društva, u skupštini Društva predstavlja 

zakonski zastupnik osnivača općinski načelnik Općine Tkon kao jedan od članova Društva. 

 Članovi Skupštine svoju dužnost obavljaju volonterski – bez ostvarivanja naknade za 

svoj rad. 

 Članovima Skupštine će se priznat samo stvarno nastali troškovi. 

 

Članak 24. 

 Skupština Društva odlučuje osobito: 

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarenog dobitka i pokrivanju gubitaka,  

- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga, 

- povratu dodatnih uplata novca članovima Društva, 

- imenovanju i opozivu direktora, 

- davanju prokure ili trgovačke punomoći koju treba dati Direktor,  

- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, 

- izmjeni društvenog ugovora, 

- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv Uprave društva 

(direktora) i Nadzornog odobra te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo 

ne može zastupati Uprava društva (direktor). 

 Skupština donosi Poslovnik o svom radu.  

 

Članak 25. 

 Skupštinu društva saziva Uprava ili predsjednik Skupštine na Zakonom propisan 

način. 

 Skupština se održava u sjedištvu Društva ili drugom mjestu kojeg uz pozivu odredi 

sazivač. 

 Skupštinu mogu sazvati i najmanje dva Osnivača. 

 

 Skupština se održava najmanje jednog godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to 

zahtijevaju interesi Društva i u slučajevima određenim Zakonom. 
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Članak 26. 

 Skupštinu Društva donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova osim ako nije 

ovom Odlukom ili drugim propisima drukčije određeno, a može valjano odlučivati, ako su 

nazočni predstavnici najmanje 65% poslovnog udjela Društva. 

 

2. Uprava Društva (direktor) 

 

Članak 27. 

 Uprava Društva sastoji se od jednog člana  - direktora.  

 Uprava Društva (direktor) imenuje se i opoziva odlukom skupštine Društva i to 

većinom glasova svih članova Skupštine.  

 

Članak 28. 

 Uprava Društva (u daljnjem tekstu: Direktora) vodi poslove na vlastitu odgovornost, 

pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu. 

 Direktor vodi poslove Društva u skladu sa Zakonom i drugim posebnim propisima, 

odlukama članova Društva i obvezatnim uputama skupštine Društva.  

 

Članak 29. 

 Direktor odgovora za uredno vođenje poslovnih knjiga. 

 Direktor odgovara za izradu financijskih izvješća Društva.  

 Direktor je dužan izraditi financijska izvješća i izvješće o stanju Društva, te ista bez 

odgađanja dostaviti Skupštini Društva.    

  

Članak 30. 

 Do izbora Direktora  Društva na temelju javnog natječaja Skupština Društva na 

sjednici imenovati će Direktora Društva za potrebe Društva i to većinom glasova svih članova 

Skupštine.  

  

Članak 31. 

 Direktor može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne 

postoje zapreke propisane Zakon o trgovačkim društvima. 

 Posebne uvjete za imenovanje Direktora određuje Skupština Društva. 

 

Članak 32. 

 Direktor zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. 

 Skupština Društva može Direktoru propisati interna ograničenja prava na zastupanje 

koja se ne upisuju u trgovački registar i ne djeluju prema trećim osobama.  

 Direktor je dužan pridržavati se tako propisanih ograničenja i odgovara članovima 

Društva za nanesenu štetu kao posljedicu nepridržavanja propisanih im ograničenja. 

 

Članak 33. 

 Prava i obveze Direktora Društva bit će propisana posebnom odlukom, odnosnom 

Ugovorom što će ga Skupština Društva sklopiti s Direktorom Društva. 

 Ugovor o radu i druge ugovore sa Direktorom sklapa predsjednik Skupštine Društva. 

   

Članak 34. 

 Direktor ne može bez suglasnosti Skupštine Društva za svoj ni za tuđi račun obavljati 

poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti član uprave ni nadzornog 
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odbora u drugom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne može 

ni u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun. 

   

Članak 35. 

 Direktor Društva može biti opozvan odlukom Skupštine Društva u svako doba, ako 

teže povrijedi svoje obveze. 

 Direktor Društva može biti opozvana i prije isteka vremena na koje je imenovan 

naročito u slijedećim slučajevima: 

- ako Skupština Društva ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je 

Direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva,  

- ako teže povrijedi propise i odluke skupštine Društva. 

 

3. Nadzorni odbor 

 

Članak 36. 

 Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova. 

 Skupština Društva bira 4 (čettiri) člana Nadzornog odbora, a zaposlenici Društva 

biraju 1 (jednog) člana.   

 Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj  

sjednici većinom od ukupnog broja članova.  

 

Članak 37. 

 Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.  

 Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovno.  

 Skupština Društva može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za 

koji je izabran većinom svih članova Skupštine.  

 

X. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA 

 

Članak 38. 

 Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. 

 

Članak 39. 

 Razlozi za prestanak Društva su: 

- odluka članova-osnivača, 

- pripajanje Društva drugome društvu i spajanje s drugim društvom,  

- pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka zbog nemogućnosti 

da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka, 

- pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis Društva u trgovački registar bio 

nezakonit, 

- provođenje stečajnog postupka, 

- odluka registarskog suda o brisanju iz trgovačkog registra, ako Društvo nema imovine, 

- ukidanje Društva. 

 Odluka članova Društva o prestanku Društva donosi se u obliku javnobilježničke 

isprave.  
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XI. IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA O OSNIVANJU  

 

Članak 40. 

 Društveni Ugovor o osnivanju može se izmijeniti samo Ugovorom sklopljenim 

između osnivača Društva.  

 

   Ugovor o izmjeni Ugovora o osnivanju mora biti sastavljen u obliku 

javnobilježničke isprave.  

 

XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 41. 

 U svemu ostalom što nije regulirano ovom Odlukom o osnivanju, primjenjivat će se 

odgovarajuće odredbe Zakona te drugi odgovarajući pozitivni propisi.  

 

Članak 42. 
 Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Tkon da kao zakonski zastupnik u ime Općine 

Tkon poduzme sve aktivnosti, donosi i potpisuje sve isprave i akte vezane uz postupak 

osnivanja Društva i provođenja ove Odluke osnivanju trgovačkog društva pri Trgovačkom sudu 

u Zadru.  

 Na temelju ove Odluke sastaviti će se Društveni ugovor o osnivanju Društva. 

 

 

Članak 43 

 Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u  „Službenom glasniku 

Općine Tkon“. 

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/27 

URBROJ:2198/32-01-18-3 

Tkon, 25. siječnja 2018. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

Predsjednik 

Branko Smoljan 
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 02/2017.) 

Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 5. sjednici održanoj 25. siječnja 2018. donosi  

 

 

Odluku o produljenju roka povrata kredita 

 

 

Članak 1. 

Odobrava se produljenje roka povrata kratkoročnog kredita Općine Tkon, a koji je ugovoren 

temeljem Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon, 

broj: 01/2017.) i Ugovora o kreditu, broj: 5302054295, od 07.02.2017., sklopljenog između 

Erste & Steiermarkische bank d.d. i Općine Tkon, za iznos kredita od 750.000,00 HRK.  

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da sa Erste & Steiermarkische bank d.d. sklopi aneks Ugovora 

iz članka 1. ove Odluke i poduzme sve potrebne radnje kako bi se ugovorilo produljenje roka 

povrata predmetnog kratkoročnog kredita najdulje na rok do 05.02.2019. godine.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Tkon“.  

 

 

KLASA: 403-01/17-01/01                            

URBROJ:2198/32-01-18-4 

Tkon, 25. siječnja 2018. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

Predsjednik 

Branko Smoljan 
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Na temelju članka 86.,  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13 i 

65/17.), te članku 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon, broj: 02/2017.)  

Općinsko vijeće  Općine Tkon na svojoj 5. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2018. godine 

donosi: 

 

ODLUKU 

O IZRADI  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TKON 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon,  (daljnjem 

tekstu: Plan). 

 

Članak 2. 
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat Plana, ocjena stanja u 

obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih 

posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora 

koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana. 

 

 

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA 

 

Članak 3. 
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana su: 

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13 i 65/17) 

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim 

pokazateljima   i standardu elaborata prostornih planova» („Narodne novine“, broj: 

106/98., 39/04, 45/04, 163/04 I 9/11). 

 

III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 
 

Članak 4. 
Razlozi za pokretanje izrade Plana: 

- izmjene namjene na području luke Tkon i luke Ugrinić i obalnog pojasa u 

kontaktnom području 

- ukidanje mogućnosti izgradnje luke nautičkog turizma Tkon 

- ukidanje mogućnosti izgradnje ribarske Triluke 

- planiranje sidrišta na području Sovinja 

- planiranje trase zaobilaznice naselja Tkon 

- planiranje nove prometne mreže na cijelom prostoru Općine (cestovni, 

biciklistički, pješački..) 

- planiranje nove lokacije za reciklažno dvorište 

- planiranje lokacije za dvoranu, interpretacijski centar, školu i vrtić 

- planiranje pješačkih puteva (Straža, Pustograd, Čokovac, Ugrinić...) 

- uskladiti odnos izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja 

sukladno dostupnim aktima za građenje i stvarnom stanju na terenu 

- revidirati neuređeni dio građevinskog područja naselja i obuhvat planiranih 

urbanističkih planova unutar građevinskog područja naselja 
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- revidirati postojeća građevinska područja naselja i eventualno izmijeniti sukladno 

Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13 i 65/17) 

- izmjene izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sukladno Zakonu o 

prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13 i 65/17) 

- usvajanje zahtjeva (podataka, planskih smjernica) od strane institucija određenih 

posebnim propisima   

- manje izmjene u tekstualnom dijelu plana u cilju jednostavnije provedbe 

- eventualne izmjene uvjeta gradnje sukladno zaprimljenim zahtjevima u cilju 

realizacije pojedinih zahvata u prostoru i poticanja investicijske klime vodeći obzira 

o stanju na terenu 

- određivanje posebnih uvjeta gradnje za rekonstrukciju bivše zgrade općine u cilju 

gradnje hotela 

- druge manje korekcije Plana 

 

IV. OBUHVAT PLANA 

 

Članak  5. 
Obuhvat Plana je određen administrativnim granicama područja Općine Tkon. 

 

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 
 

Članak 6. 
Ocjenjuje se da kroz važeći Plan tj. neke njegove segmente nije moguće optimalno korištenje 

postojećih potencijala prostora, te je Plan potrebno revidirati. 

 

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 
 

Članak 7. 
Svrha i opći ciljevi te programska polazišta Plana uređenja je omogućavanje kvalitetne 

provedbe planskih rješenja.  

 

VII. STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU PLANA 
 

                                                                 Članak 8. 
U izradi Plana  koristiti će se sva raspoloživa dokumentacija koju iz svog djelokruga 

osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima. 

 

Izmjene i dopune Plana izradit će se na kartografskim prikazima mjerila 1:5000 i 1:25000. 

             

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 

Članak 9. 
Stručna rješenja osigurati će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 

prostornog uređenja propisne posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim 

smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima. 

 

 

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM 

 PROPISIMA  KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG 
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 PLANA TE DRUGIH KORISNIKA PROSTORA KOJI SUDJELUJU U 

 IZRADI  PLANA 

 

                                                                   Članak 10. 
Utvrđuju se popis tijela I osoba određenih posebnim propisima koji u toku od 30 dana moraju 

dati zahtjeve (podaci, planske smjernice I propisani dokumenti) za izradu Planaiz područja svog 

djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana: 

4. ZADARSKA ŽUPANIJA; Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 

komunalne poslove, Ispostava Biograd na Moru; Kralja Tvrtka 1; 23210 Biograd na 

Moru  

5. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, Zagreb  

6. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE; Braće Vranjanin 

11; 23000 Zadar 

7. MINISTARSTVO KULTURE; Konzervatorski odjel u Zadru; Ilije Smiljanića 3; 

23000 Zadar 

8. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Zadarska; Ulica bana Josipa 

Jelačića 30; 23000 Zadar 

9. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Zadar; Andrije 

Hebranga 11c; 23000 Zadar. 

10. MINISTARSTVO OBRANE; Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1; 10000 Zagreb 

11. HRVATSKE VODE, VGO za slivove južnoga Jadrana; Vukovarska 35; Split  

12. HRVATSKE ŠUME  d.o.o. Uprava šuma podružnica Split; Kralja Zvonimira 35/3; 

21000 Split  

13. ŠUMARIJA BIOGRAD NA MORU; Put Grande bb; 23210 Biograd na Moru  

14. HOPS d.o.o., Kupska 4, 10 000 Zagreb  

15. HEP-ODS d.o.o.; Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar 

16. HAKOM; Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb  

17. HRVATSKE CESTE; Sektor za razvoj i strateško planiranje; Vončinina 3;10 000 

Zagreb  

18. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE; Zrinsko 

Frankopanska 10/2; 23000 Zadar  

19. KOMUNALAC d.o.o.; Kralja Petra Svačića bb; 23210 Biograd na Moru  

20. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.; Ulica grada Vukovara 269d; 10000 Zagreb  

21. LUČKA KAPETANIJA ZADAR; Liburnska obala 8; 23000 Zadar 

22. ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Liburnska obala 6/5 23000 ZADAR    

 

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 153/13),  

navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana. 

Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku smatrati 

će se da ih nemaju. 

 

X. ROKOVI 

Članak 11. 
Rok za izradu Plana po fazama: 

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za 

izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu 

zahtjeva 

- Izrada Prijedloga plana za javnu raspravu: 30 dana od dana zaprimanja prethodnih 

zahtjeva, 
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- Javna rasprava: 15 dana  

- Rok za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi - do završetka javnog uvida 

- Izvješće o javnoj raspravi 15 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, 

prijedloga i primjedbi i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana 

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana  10 dana  po dostavi Nacrta konačnog 

prijedloga Plana 

- Donošenje Plana – ovisi o sjednici Općinskog vijeća,  nakon zaprimanja suglasnosti 

Ministarstva. 

.  

XI. IZVORI FINANCIRANJA  

Članak 12. 
Plan će se financirati iz proračuna Općine Tkon. 

 

XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 
Nositelj izrade dostavlja jedan primjerak ove Odluke tijelima I osobama određenim posebnim 

propisima I navedenim u članku 9. ove Odluke (s pozivom da u roku 30 dana dostave zahtjeve- 

podatke, planske smjernice I propisane dokumente za izradu Plana) 

 

Članak 14. 
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Tkon“.  

 

Ova Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima i osobama određenim posebnim propisom, 

odnosno određenih u članku 10. ove Odluke. 

Članak 15. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Tkon“. 

 

 

KLASA: 350-02/17-01/1 

URBROJ: 2198/32-01-18-4 

Tkon, 25. siječnja 2018. godine  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

Predsjednik 

Branko Smoljan 
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 02/2017.) 

Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 5. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2018. godine 

donosi 

 

ODLUKU 

o izboru ovlaštenih potpisnika za raspolaganje sredstvima sa 

depozitnih poslovnih računa Općine Tkon 

 

Članak 1. 

Imenuju se ovlašteni potpisnici za raspolaganje sredstvima sa depozitnog kunskog i deviznog 

računa Općine Tkon broj HR9024020061857500005 otvorenih kod Erste & Steiermarkische 

bank d.d. i to: 

 

1. Goran Mušćet 

2. Ivica Jakovljev 

3. Branko Smoljan 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Tkon“.  

Stupanjem na snagu Ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru ovlaštenih potpisnika za 

raspolaganje sredstvima sa depozitnih poslovnih računa Općine Tkon („Službeni glasnik 

Zadarske županije“, broj: 10/2013. i 17/2013.).  

 

 

KLASA:026-02/13-01/10 

URBROJ:2198/32-01-18-8 

Tkon, 25. siječnja 2018. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

Predsjednik 

Branko Smoljan 
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Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj: 69/2017.), točke I. 

podtočke (2) Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, 

donesenoj od Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“, 

broj: 20/2017.) i članka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 

02/2017.), Općinsko vijeće Općine Tkon, na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 25. siječnja 2018. 

donosi 

 

Odluku o imenovanju predstavnika Općine Tkon u  

Stručnom povjerenstvu za koncesije na pomorskom dobru 

 

 

Članak 1. 

Za predstavnika Općine Tkon u Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru (dalje: 

Povjerenstvo) imenuje se Ivica Jakovljev iz Tkona, Put Mrviska 46.  

 

Članak 2. 

Zadaci Povjerenstva određeni su Zakonom o koncesijama i Odlukom o imenovanju Stručnog 

povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru koja je donesena od Županijske skupštine 

Zadarske županije.  

 

Članak 3. 

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

Tkon“. 

 

 

KLASA:342-02/18-01/2 

URBROJ:2198/32-01-18-3  

Tkon, 25. siječnja 2018. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

Predsjednik 

Branko Smoljan 
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Na temelju članka 4. i 10., točke 6..  Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 

113/08, i  43/09),  članka 2. i 42. Pravilnika o načinu  provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije (NN 35/07 i 76/12),  prijedloga Programa mjera od strane Zavoda za javno zdravstvo Zadar 

, te članka 48. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon 02/2017.), Općinski načelnik dana 

22. siječnja 2018. godine donosi 

 

 
O D L U K U 

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 

područje Općine Tkon u 2018. godini 
 

 

Članak 1. 
Općinski načelnik Općine Tkon prihvaća Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Tkon u 2017. godini, broj:04-181/18, od 12.01.2018. 

izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo Zadar. 
  

 

 

Članak 2. 

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

 

 
 

 

 

Općinski načelnik: 

Goran Mušćet 

 
 

KLASA: 501-05/18-01/1 

URBROJ: 2198/32-02/1-18-2 

Tkon, 22. siječnja 2018. godine 
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Na temelju članka 5. stavka 2.  Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 

79/07, 113/08, i  43/09),  članka 2. i 42. Pravilnika o načinu  provedbe obvezatne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07 i 76/12), prijedloga Provedbenog Plana od strane Zavoda 

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

02/2017.), Općinski načelnik dana 22. siječnja 2018. godine donosi 

 

 
O D L U K U 

o prihvaćanju Provedbenog Plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije za područje Općine Tkon u 2018. godini 

 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Tkon prihvaća Provedbeni Plan obvezatne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Tkon u 2018. godini, broj:04-182/18, od 

12.01.2018. izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo Zadar. 

  

 

 

Članak 2. 

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

 

 

 

 

 

Općinski načelnik: 

Goran Mušćet 

 

 

KLASA: 501-05/18-01/2 

URBROJ: 2198/32-02/1-18-2 

Tkon, 22. siječnja 2018. godine 
 


