
                 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TKON 

 

Općinski načelnik 

KLASA: 080-01/20-01/18 

URBROJ: 2198/32-02/1-20-1  

Tkon, 25. ožujka 2020. 

 

Na temelju čl.35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi i čl. 48. Statuta 

Općine Tkon, načelnik Općine Tkon podnosi: 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 

1. SRPANJ - 31. PROSINAC 2019. 

 

Sukladno Zakonu, kao načelnik Općine Tkon, obavljao sam izvršne poslove lokalne 

samouprave, pripremao sam prijedloge općinskih akata, izvršavao ili osiguravao izvršenje 

istih, davao sam mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata, radio na prostornom planu, 

usmjeravao djelovanje Upravnog tijela Općine u obavljanju poslova iz njegovog 

samoupravnog djelokruga te nadzirao  njegov rad, upravljao sam i raspolagao nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu Općine, kao i o njezinim prihodima i rashodima. 

Svakodnevno sam primao stranke, te prisustvovao radnim sastancima na općinskom, županijskom i 

državnom nivou. 

Rješavao sam tekuću problematiku. 

JAVNOST RADA 

Javnost rada osigurana je objavnom akata u službenim novinama Zadarske županije, Službenom 

glasniku Općine Tkon, na web. stranici www.tkon.hr, na Oglasnoj ploči, na sjednicama Općinskog 

vijeća, u razgovorima sa predstavnicima mjesnih odbora, mještana i sa medijima. 

 

 

http://www.tkon.hr/


AKTIVNOSTI 

Od mnogobrojnih aktivnosti izdvajam one najvažnije 

- radni sastanak sa predstavnicima Zadre Nove na temu projekata koji čekaju raspis natječaja iz 

EU fondova. Radi se o projektima šetnice Ugrinić- Tkon i zgrade za cjelodnevni boravak 

starijih i nemoćnih osoba 

- r. sastanak na temu projekta Aglomeracije Pašman- Tkon o dokapitalizaciji projekta 

- radni posjet veleposlanika Rep. Češke u HR i saborskog zastupnika za Češko i Slovačku 

manjinu na temu prezentacije njihovog projekta budućeg kulturno-prosvjetnog centra u 

Ugriniću. Razgovaralo se i ostalim projektima naše općine i mogućim investicijama od strane 

Rep. Češke na našem području. 

- r. sastanak sa zamjenikom župana Zadarske županije g. Mršićem o sufinanciranju projekata u 

Općini Tkon, preciznije sufinanciranje dječjeg igrališta na mulu 

- r. sastanak sa pročelnikom Upravnog odjela za more i turizam Zd. županije g. Laštrom na 

temu obalnog pojasa u općini Tkon i objekata koji obalni pojas obuhvaća 

- r. sastanak sa predstavnicima Cromarisa na temu provedbe projekta elektrifikacije Donjeg 

mora i otočića Košara i Žižanj 

- r. sastanak sa predstavnicima Grada Biograda na temu poduzetničkog inkubatora u Biogradu. 

Dogovoreno je da svi OPG-i sa našeg područja koji iskažu interes mogu koristiti buduće 

pogone za preradu voća i povrća 

- r. sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda i državnim tajnikom Min. zaštite okoliša na temu 

umrežavanja komunalnih poduzeća Komunalac i Benkovac 

- r. sastanak u Min. graditeljstva na temu Izmjene i dopune prostornog plana 

- r. sastanak na poziv župana Zadarske županije svim gradonačelnicima i načelnicima na temu: 

a. prostorni plan Zadarske županije 

b. operativni program rješavanja predmeta legalizacje u 2020 

c. izrada programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem 

d. preuzimanje poslova Ureda državne uprave 

e. suradnja sa Min.državne imovine 

- r. sastanak sa Ministrom državne uprave  

 

 

 

 

 



 DRUŠTVENA DJELOVANJA 

- obilježavanje Dana Općine Tkon/ općinska priznanja i popratne manifestacije 

- Kunjsko lito 2019 

- Zadar- II Sajam otočnih proizvoda/ potpora Zadarske županbije Poslovnom klasteru HOP i 

projektu HOP na zadarskim otocima 

- novi promidžbeni video- HOP- prezentacija na svim važnim turističkim punktovima 

- Dani glagoljaštva u Zadarskoj županiji/ u Tkonu izveden dio programa Sabora malih 

glagoljaša « Ajmo dico glagoljati « 

- u sklopu 10 Sabora glagoljaša « Slovo rogovsko» održana izložba, predavanje na temu 

glagoljice na otoku Pašmanu te scensko uprizorenje glagoljaških bratovština župe Tkon 

- Zadar/ predstavljanje knjiga pjevane baštine Tkona, Kolana i Vrgade 

- Cres/ Svečana dodjela priznanja HOP- 27 novih oznaka HOP u Zadarskoj županiji, od čega 10 

u našoj općini- TZO Tkon po prvi put dobila oznaku HOP za svoj suvenir « kunjkara» 

- Šibenik/Dani regionalnog razvoja i EU fondova. Sudjelovali Orlić d.o.o i TZO Tkon 

- Kali/ 400 godina župe Kali u organizaciji Udruge glagoljaša Zadar 

- Advent u Kunu 2019 

 

ARCA ADRIATICA 

- prvi inicijalni sastanak sa članovima Centra izvrsnosti 

- r.sastanak sa vanjskim suradnicima na temu Interpretacijskog centra pomorske baštine u 

Tkonu 

- Cesenatico/ dvodnevna II Konferencija svih 9 partnera u projektu 

- Split/ r. sastanak sa profesorima Fakulteta strojarstva i brodogradnje kao vanjskih suradnika u 

projektu 

- Emisija HTV «More»/ prilog o projektu Arca Adriatica u Tkonu vidjelo oko 400.000 tisuća 

gledatelja- podaci info službe HTV   

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA 

 Izvršenje proračuna u razdoblju od srpnja do prosinca 2019. godine: 

 Prihodi: 3.984.474,90 kuna 

 Rashodi: 3.950.118,24 kuna 

 

 



BROJ SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA I NAJVAŽNIJE DONESENE ODLUKE 

 Održano je 4 sjednice općinskog vijeća, te su donesene među ostalim: 

 Odluka o komunalnom redu Općine Tkon 

 Odluka o javnom redu i miru Općine Tkon 

 Izmjena i dopuna Pravilnika o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na 

pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini usluga Dječjeg vrtića „ĆOK“ 

u Tkonu 

 II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Tkon za 2019. godinu 

 Proračun Općine Tkon za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

 Utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 310.098,34 kune za održavanje komunalne 

infrastrukture:  

 Javna rasvjeta: 63.170,16 kuna 

 Nerazvrstane ceste: 48.250,00 kuna 

 Javne površine: 156.528,18 kuna 

 Plaže i šetnice: 42.150,00 kuna 

 Za izgradnju komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 663.101,94 kune: 

 Javna rasvjeta: 54.584,45 kuna 

 Nerazvrstane ceste: 211.538,45 kuna 

 Javne površine: 146.976,69 kuna 

 Groblje: 36.352,35 kuna 

 Plaže i šetnica: 213.650,00 kuna 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTI 

Izvještajno razdoblje 1.7. do 31.12.2019. 

A. Proračun Općine Tkon (Po provedenim postupcima nabave u razdoblju 1.7. do 31.12): 

1. Skulptura „Sv. Benedikt“, ukupna vrijednost 156.562,50 kuna 

B. Projekti sufinancirani od Ministarstva: 

1. Uređenje javne plaže Studenac – odabran izvođač – proveden postupak javne nabave, 

ukupna vrijednost: 1.682.347,60 kn 

I. Ministarstvo turizma sufinancira s 560.000,00 kuna) 

Nadzor (jednostavna nabava) – 25.000,00 kuna 

C. EU projekti: 

1. Arca Adriatica 

U predmetnom razdoblju provedene sljedeće nabave (omjer sufinanciranja 85:15 posto) 

1. Obnova tradicionalnih brodica – ukupna vrijednost – 110.000,00 kuna 

U ovom izvještajnom razdoblju za projekt Arca Adriatica prijavljeno je 39.490,17 Eura za 

provedbu projekta – nabave iz prethodnih razdoblja, radionice, osoblje, usluge). 

D. Završeni projekti u ovom razdoblju, podnesena završna izvješća: 

1. Adaptacija i sanacija dječjeg vrtića Ćok u Tkonu – Ministarstvo za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku – ukupna vrijednost projekta: 919.657,14 kuna 

(Ministarstvo: 539.555,00 kuna) 

2. Izrada projektno – tehničke dokumentacije za uređenje šetnice u naselju Ugrinić, 

ukupna vrijednost: 260.000,00 kuna (EU: 205.000,00 kuna) 

3. Tkon, Veliki tor (Ugrinić) – Ministarstvo kulture – ukupna vrijednost: 75.010,00 kuna 

(Ministarstvo: 50.000,00 kuna) 

4. Crkva Sv. Tome Apostola (zvonik) – Ministarstvo kulture – ukupna vrijednost: 

152.431,25 kuna s nadzorom, (Ministarstvo: 140.000,00 kuna) 

E. Novi prijavljeni projekti u izvještajnom razdoblju: 

1. 6. otočni susret klapa – Tkon 2020. – Zadarska županija – ukupna vrijednost: 

40.000,00 kuna (zatraženo 20.000,00 kuna) 



2. Na Poziv predlaganju programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. 

godinu Općina Tkon je prijavila sljedeće projekte: 

 

R. br. Naziv projekta Ukupan iznos 

projekta 

Zatraženi iznos od 

Ministarstva 

1. Arheološko istraživanje utvrde 

Pustograd 

98.000,00 70.000,00 

2. Rekonstrukcija zvonika crkve Sv. 

Tome Apostola 

181.000,00 150.000,00 

3. Veliki tor (Ugrinić) 120.500,00 90.000,00 

 

OBRAZOVANJE 

 Sufinanciranje Dječjeg vrtia Ćok u iznosu od 137.750,00 kuna 

 Za učeničke naknade, za 5 učenika, iznos od 6.000,00 kuna 

 Za stipendije 12 studenata iznos od 32.858,10 kuna 

SOCIJALNA POLITIKA 

 Isplaćena je 1 Jednokratna pomoć za obitelj u iznosu od 2.000,00 kuna 

 Isplaćeno je 5 jednokratnih novčanih pomoći za novorođene u iznosu od 44.000,00 kuna 

 Isplaćene su 43 jednokratne novčane potpore za radne bilježnice u iznosu od 20.970,22 

kune 

 Za dvije osobe isplaćivan je iznos za prijevoz i parkiranje u iznosu od 1.345,00 kuna 

 Za poklone za blagdane isplaćeno je 3.797,50 kuna 

Ukupno je isplaćen iznos od 72.112,72 kune 

VATROGASTVO 

 Za funkcioniranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tkon isplaćeno je 108.434,52 

kune 

 

 

 



TURISTIČKA SEZONA 

 U periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine ostvareno je 9.126 dolazaka. U 

istom razdoblju prethodne godine ostvareno je 7.529 dolazaka. Navedeno predstavlja 

povećanje od 21,21 posto. 

 U gore navedenom razdoblju 2019. godine ostvareno je 101.684 noćenja turista, dok je 

u istom razdoblju prethodne godine ostvareno 90.572 noćenja. Navedeno predstavlja 

povećanje od 12,27 posto. 

SLUŽBENA PUTOVANJA NAČELNIKA I OSTALO 

 Za službena putovanja načelnika je utrošeno 9.780,00 kuna; 

 Vezano uz projekt Arca Adriatica za službena putovanja je utrošeno 6.278,18 kuna; 

 Sveukupno je za službena putovanja utrošeno 16.058,18 kuna. 

 Za reprezentaciju u sklopu projekta Arca Adriatica utrošeno je 12.300,10 kuna; 

 Službeni protokol Općine Tkon je utrošeno 3.652,81 kuna. 

 Za blagdane i Dan Općine Tkon ukupno je utrošeno 39.800,00 kuna. 

 

Općinski načelnik 

Goran Mušćet 

 

 

 


