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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj:
02/2017. i 01/2018.) Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27.
prosinca 2018. donosi
ODLUKU
O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE TKON

Ĉlanak 1.
Usvaja se Strategija razvoja Općine Tkon do 2020. godine, izraĊena u studenom 2017.
godine od strane Ekonomskog fakulteta Sveuĉilišta u Splitu.

Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Tkon“.

KLASA: 351-01/18-01/7
URBROJ: 2198/32-01-18-2
Tkon, 27. prosinca 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON
Predsjednik
Branko Smoljan
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Na temelju ĉlanka 56. stavka 2. Zakona o koncesijama ( „ Narodne novine“, broj:
143/2012.) i ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj 2/2017. i
01/2018), Općinsko Vijeće općine Tkon, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27. prosinca
2018. godine donosi:

PLAN
davanja koncesija na podruĉju Općine Tkon
za 2019. godinu
Ĉlanak 1.
U 2019. godini Općina Tkon ne planira davati koncesije na podruĉju Općine Tkon.
.
Ĉlanak 2.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Tkon“.

KLASA:363-01/18-01/14
URBROJ: 2198/32-01-18-2
Tkon, 27. prosinca 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON
Predsjednik:
Branko Smoljan
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Na temelju ĉlanka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15) i ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon (Službeni glasnik Općine Tkon" 02/2017 i 01/2018),
Općinsko Vijeće Općine Tkon je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine,
donosi
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUĈJU OPĆINE TKON ZA 2019. GODINU
1. UVOD
Ĉlankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) definirano je
da predstavniĉko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i podruĉne (regionalne)
samouprave u postupku donošenja proraĉuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim uĉincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake ĉetiri godine.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na podruĉju Općine Tkon i Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tkon za period od 2017. do 2020. godine donosi se
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Tkon za 2019. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan
razvoja sustava civilne zaštite).
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
2. PLANSKI DOKUMENTI
U tablici 1. navedeni su planski dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi i donijeti u 2019. godini.
Tablica 1. Pregled odluka i planskih dokumenta koje treba izraditi i donijeti u 2019. godine
R.B.

NAZIV DOKUMENTA

NOSITELJ
IZRADE

IZRAĐIVAĈ

ROK IZRADE

DONOSI

Općinski
naĉelnik

1.

Plan djelovanja civilne
zaštite

Općinski
naĉelnik

Općina
Tkon

6
mjeseci
od
donošenja Procjene
rizika od velikih
nesreća za Općinu
Tkon

2.

Plan vježbi civilne zaštite

Općinski
naĉelnik

Općina Tkon

Sijeĉanj 2019.

Općinski
naĉelnik

3.

Izrada
vježbu

Stožer
civilne
zaštite

Upravljaĉka
skupina

30
dana
prije
održavanja vježbe

Općinski
naĉelnik



elaborata

za

VoĊenje i aţuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite

Općina Tkon osigurava uvjete za voĊenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite prema Pravilniku o voĊenju evidencije pripadnika
operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16).
Evidencija se ustrojava za:
- za ĉlanove Stožera civilne zaštite
- za pripadnike postrojbi civilne zaštite
- za povjerenike civilne zaštite
- za koordinatore na lokaciji
Za operativne snage sustava civilne zaštite potrebno je izraditi planske dokumente sukladno Pravilniku
o mobilizaciji, uvjetima i naĉinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj
69/16).
Općina Tkon dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane
operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno te dostaviti Zadarskoj županiji,
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sukladno Pravilniku o voĊenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
("Narodne novine“, broj 75/16).
Nositelj i izraĊivaĉ: Općina Tkon
Rok dostave podataka: 31. ožujak 2019. godine
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je
kontinuirano ažurirati.

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
3.1. Stoţer civilne zaštite
Odlukom Općinskog naĉelnika Općine Tkon, KLASA: 810-03/16-01/1, URBROJ:2198/32-16-1, od
11. sijeĉnja 2016. godine osnovan je Stožer civilne zaštite Općine Tkon. Temelje Odluke i njenim
Izmjenama i dopunama, Stožer civilne zaštite Općine Tkon sastoji se od naĉelnika Stožera, zamjenika
naĉelnika Stožera i još 15 ĉlanova.
Stožer civilne zaštite Općine Tkon potrebno je:
– Upoznati s Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u
civilnoj zaštiti te naĉinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
– Upoznati sa Procjenom rizika od velikih nesreća
– Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite
Nositelj: Općina Tkon
Izvršitelj: naĉelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik naĉelnika Stožera civilne zaštite
Rok izvršenja: 30. sijeĉanj 2019. godine.
– Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite
Nositelj: Općina Tkon
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i operativne snage sustava civilne zaštite
Rok izvršenja: Prema Planu vježbi za 2019. godinu.
Za ĉlanove Stožera civilne zaštite Općine Tkon potrebno je provesti osposobljavanje za ĉlanove koji
se još nisu osposobili (Zakon o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“, broj 82/15).
Nositelj: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Podruĉni ured za zaštitu i spašavanje Zadar.
Rok izvršenja: U roku od godinu dana od imenovanja, a prema dinamici Podruĉnog ureda za zaštitu i
spašavanje Zadar.
3.2. Vatrogastvo
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tkon u 2019. godini planira provesti sljedeće aktivnosti:






Održavanje redovitih sastanaka
Kontrola i održavanje opreme i vozila
Obuĉavanje mlaĊih ĉlanova
Izvršavanje lijeĉniĉkih pregleda za ĉlanove operativne postrojbe kojima ista istjeĉe
Sudjelovati u radu stožera civilne zaštite i ažuriranju podataka

3.3. Gradsko društvo crvenog kriţa Biograd na Moru
Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru koje je
temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Općina Tkon će u 2019. godini financirati Gradsko društva crvenog križa Biograd na Moru sukladno
važećim propisima.
3.4. Hrvatska gorska sluţba spašavanja – stanica Zadar
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Zajedniĉki interes Općine Tkon i HGSS Stanica Zadar oĉituje se u sklopljenom Ugovoru o
sufinanciranju.
Općina Tkon će za 2019. godinu obnoviti Ugovor o financiranju HGSS Stanice Zadar, te će obje
ugovorene strane djelovati po Ugovorenim stavkama.
3.5. Postrojba civilne zaštite
Općinsko Vijeće Općine Tkon osnovalo je Postrojbu civilne zaštite opće namjene, (Službeni glasnik
Općine Tkon 05/2018), sukladno Uredbi o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne
Novine“, broj 27/17), ĉiji se sastav prema strukturi dijeli na upravljaĉku skupinu i dvije operativne
skupine. Upravljaĉka skupina sastojat će se od zapovjednika i zamjenika zapovjednika. Svaka
Operativna skupina sastojat će se od 8 ĉlanova.
Za postrojbu civilne zaštite potrebno je:

 Odabir pripadnika i smotra postrojbe civilne zaštite
Nositelj: Općina Tkon
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i općinski naĉelnik
Rok: ožujak 2019. godine

 Izrada mobilizacijskih dokumenata
Nositelj: Općina Tkon
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel
Rok:ožujak 2019. godine

 Izrada i donošenje operativnog postupovnika
Nositelj: Stožer civilne zaštite
Izvršitelj: Naĉelnik Stožera civilne zaštite
Rok: ožujak 2019. godine

 Izvršiti opremanje postrojbe civilne zaštite
Nositelj: Općina Tkon
Izvršitelj: Općina Tkon
Rok: lipanj 2019. godine

 Izvršiti osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene
Nositelj: Općina Tkon
Izvršitelj: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Podruĉni ured za zaštitu i spašavanje Zadar, javna
ustanova ili druga pravna osoba koja ima ovlaštenje za provoĊenje osposobljavanja
Rok: listopad 2019. godine

 Evidencija pripadnika postrojbe civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka
Nositelj: Općina Tkon
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano tijekom godine
3.6. Povjerenici civilne zaštite
Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s Procjenom rizika i Planom djelovanja civilne zaštite i
zadaćama koje proizlaze iz Plana:
-

Izrada mobilizacijskih dokumenata

Nositelj: Općina Tkon
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Izvršitelj: Općina Tkon
Rok izvršenja zadaće: 31. rujan 2019. godine.
3.7. Koordinatori na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s
nadležnim stožerom civilne zaštite usklaĊuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifiĉnostima izvanrednog dogaĊaja, odreĊuje naĉelnik stožera
civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Temeljem ĉlanka 26. stavak 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i naĉinu rada operativnih snaga
sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), Općina Tkon će u suradnji sa operativnim
snagama civilne zaštite u Planu djelovanja civilne zaštite utvrditi popis potencijalnih koordinatora na
lokaciji.
Nositelj: Stožer civilne zaštite
Izvršitelj: Naĉelnik Stožera civilne zaštite
Rok: 6 mjeseci od donošenja Procjene rizika
4. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite odreĊene su Odlukom o odreĊivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Tkon ("Službeni glasnik Općine Tkon broj 07/2016) koju
je usvojilo Općinsko Vijeće Općine Tkon na prijedlog izvršnog tijela sukladno ĉlanku 17. stavak 1.
podstavak 3. Zakona. o sustavu civilne zaštite.
Nakon donošenja Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama od interesa za sustav civilne
zaštite potrebno je dostaviti Odluku odnosno Izvod iz odluke kojom će se utvrditi konkretne zadaće u
sustavu civilne zaštite.
Nositelj: Općina Tkon
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel
Rok: 30 dana po donošenju Plana djelovanja civilne zaštite
Pravne osobe dužne su izraditi operativne planove u kojima će razraditi naĉin provoĊenja zadaća u
Planu djelovanja civilne zaštite.
Za pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite potrebno je kontinuirano ažurirati podatke o
njihovim ljudskim i materijalnim potencijalima
5. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini Tkon, pored ostalih
subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, bitni ĉimbenik je
sustav uzbunjivanja, stoga je potrebno:
-

raditi na uspostavi sustava uzbunjivanja stanovništva u sluĉaju velikih nesreća i katastrofa,

Izvršitelji: Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Tkon i Općina Tkon.
6. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: racionalno, funkcionalno i uĉinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o
civilnoj zaštiti („Narodne novine“, broj 82/15) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno
je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.
Stoga će Proraĉun Općine Tkon za 2019. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima sadržavati
slijedeće:

6

Broj 9

"Službeni glasnik Općine Tkon"

28. prosinca 2018. godine

Tablica 2. Pregled stavki s planiranim sredstvima
Nositelj korištenja
financijskih sredstava iz
Proraĉuna Općine Tkon
DVD Tkon

HGSS-Stanica Zadar
Crveni križ Biograd na
Moru
Civilna zaštita

Ukupno u 2019. godini

Visina planiranih sredstava za 2019, 2020. i 2021. godinu

2019. godina -140.500,00 kn
2020. godina -104.000,00 kn
2021. godina -104.000,00 kn
2019. godina - 5.000,00 kn
2020. godina - 5.000,00 kn
2021. godina - 5.000,00 kn
2019. godina -158.000,00 kn
2020. godina - 8.000,00 kn
2021. godina - 8.000,00 kn
2019. godina - 10.000,00 kn
2020. godina - 10.000,00 kn
2021. godina - 10.000,00 kn
348.500,00 kn

7. ZAKLJUĈAK
Plan razvoja sustava civilne zaštite bazira se na daljnjem kontinuiranom ulaganju u sustav civilne
zaštite, a prije svega u operativne snage Općine Tkon. Izradom potrebnih planskih dokumenta kao i
razradom provedbenih akata, provoĊenjem osposobljavanja i uvježbavanja operativnih snaga sustava
civilne zaštite potrebno je unaprijediti razinu spremnosti kao odgovor na moguće prijetnje i rizike.
Ovaj Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju Općine Tkon za 2019. godinu objaviti
će se u Službenom glasniku Općine Tkon.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON
Predsjednik:
Branko Smoljan

KLASA: 810-03/18-01/3
URBROJ: 2198/32-01-18-2
Tkon, 27. prosinca 2018. godine
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Na temelju ĉlanka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10) i na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj
02/2017 i 01/2018) Općinsko Vijeće Općine Tkon na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 27.
prosinca 2018, donijelo je
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŢARA
NA PODRUĈJU OPĆINE TKON ZA 2019. GODINU
UVOD
Općinsko vijeće Općine Tkon je donijelo Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija-UsklaĊenje 1, koja je temelj, sukladno ĉlanku 13. stavku 4. Zakona, za donošenje
Provedbenog plana za unapreĊenje zaštite od požara za podruĉje Općine Tkon za 2019.
godinu.
I.
U cilju unapreĊenja zaštite od požara na podruĉju Općine Tkon Općinsko Vijeće
Općine Tkon donosi Provedbeni plan unapreĊenja zaštite od požara za podruĉje Općine Tkon
za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
II.
U cilju unapreĊenja zaštite od požara na podruĉju Općine Tkon potrebno je u 2019.
godini provesti slijedeće organizacijske, tehniĉke i urbanistiĉke mjere:
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1. Vatrogasna postrojba
 Sukladno izraĉunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara
osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca (min 22) koji moraju biti osposobljeni
i sposobni za obavljanje poslova vatrogasaca na naĉin propisan Zakonom o
vatrogastvu i Pravilnikom o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih
kadrova.


Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima (zapovjednik vatrogasne postrojbe i
njegov zamjenik ) trebaju steći zvanje vatrogasnog ĉasnika.



Nove ĉlanove treba obuĉiti za vatrogasca, a stare kroz seminare obuĉiti za posebne uvjete rada
(kod prometnih nezgoda, akcidentalne dogaĊaj na kopnu i moru, ekološke katastrofe,
korištenje dišnih aparata, rad sa motornom pilom i dr).

Izvršitelj zadatka: Općina Tkon
 Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je
osigurati stalno vatrogasno dežurstvo.
Izvršitelj zadatka: DVD Tkon
1.2. Normativni ustroj zaštite od poţara
 Po potrebi ažurirati Plan zaštite od požara Općine Tkon sukladno zakonskim
odredbama.
Izvršitelj zadatka: Općina Tkon
 Uskladiti Plan motrenja, ĉuvanja i ophodnje otvorenog prostora
Izvršitelj zadatka: Općina Tkon
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2. TEHNIĈKE MJERE






2.1.

Vatrogasna oprema i tehnika

Vatrogasnu postrojbu treba opremiti osobnom zaštitnom opremom, sredstvima i opremom za
gašenje požara koja je neophodna za gašenje požara na podruĉju odgovornosti . Uz propisanu
minimalnu opremu dodatnu opremu treba propisati Planom zaštite od poţara na naĉin da se
uvaži specifiĉnost podruĉja na kojemu odgovornost ima vatrogasna postrojba.
Vatrogasna vozila ne zadovoljavaju propisano Pravilnikom o minimalnoj tehniĉkoj opremi i
sredstvima vatrogasnih postrojba NN 43/95. Predlaže se da se iznaĊe naĉin obnove vozila. Da
bi postrojba bila mobilnija predlaže se da se sve aktivnosti oko nabavke vozila usmjere prema
kombi vozilu koje de se opremiti opremom za gašenje prema propisanom i potrebi.
Zaštitna i druga vatrogasna oprema je nepotpuna te je istu potrebno dopuniti sukladno odredbi
ĉlanka 3. Pravilnika o tehniĉkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju
pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije NN 31/11.

Izvršitelj zadatka: DVD Tkon
3. URBANISTIĈKE MJERE
 U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene)
ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara
sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Tkon
 U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine
bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih
osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova
evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Tkon
4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD
POŢARA
 Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru,
nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane
opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Tkon
 Gusterne i ostale prirodne priĉuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na
otvorenom prostoru moraju se redovito ĉistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila
održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Tkon, fiziĉke i pravne osobe koji su vlasnici zemljišta na
kojem se nalaze priĉuve vode za gašenje
 Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom
uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti ĉist i pregledan kako zbog sigurnosti
prometa tako i zbog spreĉavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je
obavezno ĉišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih
tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Općina Tkon
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5. FINANCIJSKA KONSTRUKCIJA
Sredstva za provedbu obveza Općine Tkon koje proizlaze iz ovoga
Provedbenog plana, osiguravaju se do visine utvrĊene Proraĉunom Općine Tkon
za 2019. godinu.

5.1.

III.
Ovaj Provedbeni Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Tkon.
KLASA: 214-01/18-01/2
URBROJ: 2198/32-01-18-2
Tkon, 27. prosinca 2018. godine
Općinsko Vijeće Općine Tkon
Predsjednik:
Branko Smoljan
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Na temelju ĉlanka 57. Zkona o porezu na dohodak (“ Narodne novine“ broj: 115/2016.
i 106/2018.) i ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon („ Službeni glasnik Općine Tkon“, broj:
02/2017. i 01/2018.) Općinsko vijeće Općine Tkon, na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 27.
prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj
jedinici u kampu
Ĉlanak 1.
Visina paušalnog poreza po krevetu za naselja Općine Tkon iznosi:
Turistiĉko mjesto u razredu B - naselje Tkon: 255,00 kn
Turistiĉko mjesto u razredu C - naselje Ugrinić: 210,00 kn
Ĉlanak 2.
Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu odnosno po
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj za naselja Općine Tkon iznosi:
Turistiĉko mjesto u razredu B - naselje Tkon: 297,50 kn
Turistiĉko mjesto u razredu C - naselje Ugrinić: 245,00 kn
Ĉlanak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku Općine
Tkon“
KLASA: 412-01/18-01/3
URBROJ: 2198/32-01-18-2
Tkon, 27. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON
Predsjednik:
Branko Smoljan
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Na temelju ĉlanka 18. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98, 50/12 i 89/17)
i ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 02/2017. i 01/2018.)
Općinsko vijeće Općine Tkon, na 10. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine
donosi
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o groblju u Općini Tkon
Ĉlanak 1.
U Odluci o groblju u Općini Tkon ("Službeni glasnik Zadarske županije 11/2005 i
11/2015), u ĉlanku 3., stavku 1. briše se: "Javna komunalna ustanova "Prvenj" Tkon" i
zamjenjuje sa: "Orlić d.o.o. Tkon".
Ĉlanak 2.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu 1. sijeĉnja 2019., a objaviti će se u
"Službenom glasniku Općine Tkon".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON
Predsjednik:
Branko Smoljan
KLASA: 026-02/15-01/9
URBROJ: 2198/32-01-18-5
U Tkonu, 27. prosinca 2018.
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Na temelju ĉlanka 18. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98, 50/12 i 89/17)
i ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 02/2017. i 01/2018.)
Općinsko vijeće Općine Tkon, na 10. sjednici održanoj 27. prosinca 2018. godine donosi
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
korištenju mrtvaĉnice na mjesnom groblju u Tkonu
Ĉlanak 1.
U Odluci o korištenju mrtvaĉnice na mjesnom groblju u Tkonu ("Službeni glasnik
Zadarske županije 06/2016), u ĉlanku 3., stavku 1. briše se: "Javna komunalna ustanova
"Prvenj" i zamjenjuje sa: "Orlić d.o.o. Tkon".
Ĉlanak 2.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu 1. sijeĉnja 2019., a objaviti će se u
"Službenom glasniku Općine Tkon".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON
Predsjednik:
Branko Smoljan
KLASA: 026-02/16-01/8
URBROJ: 2198/32-01-18-4
U Tkonu, 27. prosinca 2018.
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Na temelju ĉlanka 5. stavka 1. toĉke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14. i 64/15.) i
ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj 02/2017. i 01/2018)
Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine,
donijelo je

ODLUKU
o organizaciji i naĉinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim
parkiralištima s naplatom u Općini Tkon
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovom se Odlukom odreĊuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna
parkirališta), organizacija i naĉin naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na
javnim parkiralištima s naplatom na podruĉju Općine Tkon, u mjestu Tkon.
Ĉlanak 2.
Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena iskljuĉivo za
zaustavljanje i parkiranje motornih vozila.
Ĉlanak 3.
Tehniĉke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila i druge
poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavljat će Orlić doo, Mulina 7, 23212 Tkon,
OIB 01276735854 (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).
Ĉlanak 4.
Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, uliĉno (otvoreno) ili
izvanuliĉno (zatvoreno).
Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje u
periodu od 01. lipnja do 30. rujna.
Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje
naplaćuje, tijekom privremene regulacije prometa, odreĊenih manifestacija i sliĉno.
Uliĉna (otvorena) javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno oznaĉena
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o
sigurnosti prometa te tehniĉkom dokumentacijom.
Izvanuliĉna (otvorena) javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze
izvan kolnika, a oznaĉena su vertikalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom i
prostorno su definirana posebnim projektom.
Ĉlanak 5.
Javna parkirališta moraju biti oznaĉena prometnom signalizacijom u skladu s
propisima o sigurnosti prometa.
Javna parkirališta s naplatom moraju imati oznaku zone, dopuštenog trajanja
parkiranja, vremena naplate parkiranja i visinu naknada za parkiranje.
Ĉlanak 6.
Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u parkirališne zone.
14
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Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom može biti s ograniĉenim ili
neograniĉenim vremenom trajanja parkiranja.
Parkirališne zone, ograniĉenje vremena trajanja parkiranja i vrijeme naplate parkiranja
odreĊuje općinski naĉelnik Općine Tkon, na prijedlog Organizatora parkiranja.
II. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S
NAPLATOM
Ĉlanak 7.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozaĉ,
odnosno vlasnik vozila, sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog
parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o
parkiranju uz korištenje dnevne karte), prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih
parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.
Ĉlanak 8.
Ugovorom iz ĉlanka 7. ove Odluke iskljuĉuje se ĉuvanje vozila te odgovornost za
oštećenje ili kraĊu vozila.
Ĉlanak 9.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se satna, dnevna, tjedna, mjeseĉna i
sezonska parkirališna karta.
Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.
Dnevna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi za parkirališnu
zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.
Tjedna karta vrijedi za parkirališnu zonu za koju je izdana i traje sedam dana.
Mjeseĉna karta vrijedi za parkirališnu zonu za koju je izdana i traje kalendarski mjesec
dana od trenutka kad je kupljena.
Sezonska parkirališna karta vrijedi od dana kupnje do istog dana sljedeće kalendarske
godine.
Izgled i sadržaj karta za korištenje javnih parkirališta s naplatom odreĊuje Organizator
parkiranja.
Cijene karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom odreĊuje Općinski naĉelnik
Općine Tkon, na prijedlog Organizatora parkiranja.
Ĉlanak 10.
Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko žiro
raĉuna Organizatora parkiranja.
Naplata dnevne karte putem naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva
preuzimanje tiskane dnevne karte neposredno na parkiralištu na naĉin iz ĉlanka 11. stavka 3.
ove Odluke i plaćanje dnevne karte uplatom na žiro raĉun Organizatora parkiranja.
Ĉlanak 11.
Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba
Organizatora parkiranja.
Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom tehniĉkom opremom koja omogućuje
evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke i registarske oznake vozila te ispisivanje
dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta
ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom odlukom.
15
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Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaje osoba ovlaštena za nadzor nad
parkiranjem. Osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem dnevnu kartu i nalog za plaćanje
dnevne karte priĉvršćuje ispod brisaĉa vjetrobranskog stakla vozila ili iste uruĉuje osobno na
zahtjev korisnika parkiranja.
Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na naĉin iz stavka 3.
ovoga ĉlanka smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utjeĉe na valjanost
dostavljanja te ne odgaĊa plaćanje dnevne karte.
Ĉlanak 12.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o
parkiranju uz korištenje dnevne karte dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana
od dana izdavanja iste.
Ĉlanak 13.
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu kartu u roku iz ĉlanka 12.
ove Odluke, dužan je, osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne
troškove te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati u danim rokovima, Organizator
parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj raĉun, sudski postupak.
Ĉlanak 14.
Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra
se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih
poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila
utvrĊuje se na drugi naĉin.
Ĉlanak 15.
Fiziĉka osoba (stanar) koja ima prebivalište na podruĉju otoka Pašmana, te pravna
osoba, fiziĉka osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja
ima sjedište ili koristi poslovni prostor na podruĉju Općine Tkon, fiziĉke osobe koje imaju
prebivalište u Gradu Biogradu na Moru, Gradu Zadru, Općini Preko, Općini Kali, Općini
Kukljica, Općini Pakoštane i Općini Sveti Filip i Jakov mogu koristiti povlaštene uvjete
parkiranja u pogledu cijene i korištenja javnih parkirališta.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se
povlaštena parkirališna karta.
Povlaštena parkirališna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta) vrijedi za
parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.
Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom odreĊuje
Organizator parkiranja.
Vrste i cijene povlaštenih karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom odreĊuje
Općinski naĉelnik Općine Tkon na prijedlog Organizatora parkiranja.
Ĉlanak 16.
Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima fiziĉka osoba (stanar) ako:
- ima prebivalište na podruĉju otoka Pašmana što dokazuje osobnom iskaznicom ili
potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i
- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom
dozvolom.
Iznimno od stavka 1. ovoga ĉlanka, zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu može
podnijeti fiziĉka osoba, koja:
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- je u radnom odnosu i ĉije mjesto rada je u Općini Tkon, a nema prebivalište na
podruĉju Općine Tkkon, što dokazuje potvrdom poslodavca i
- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom
dozvolom.
Iznimno od stavka 1. ovoga ĉlanka, zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu može
podnijeti fiziĉka osoba, koja je:
- stanovnik općina Preko, Kali, Kukljica, Pakoštane i Sveti Filip i Jakov, te Grada
Biograda na Moru i Grada Zadra što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva
unutarnjih poslova i
- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom
dozvolom.
Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima pravna osoba i fiziĉka osoba obrtnik
odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:
- ima sjedište ili koristi poslovni prostor na podruĉju Općine Tkon, općina Pakoštane,
Pašman, Sveti Filip i Jakov, Kukljica, Kali, Preko te Grada Biograda na Moru, što dokazuje
ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili
upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojega je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavija
djelatnost i
- ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom
dozvolom.
Pravo na besplatnu parkirnu kartu ima invalidna osoba koja:
- ima prebivalište ili boravište na podruĉju Republike Hrvatske, što dokazuje osobnom
iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova,
- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom
dozvolom i
- ima valjano rješenje ovlaštenog tijela o invaliditetu.
Naplate parkiranja osloboĊena su vozila Općine Tkon, JKU Prvenja, Orlića doo,
Hrvatske vojske, Ministarstva unutarnjih poslova, Službe hitne pomoći i vatrogasna vozila.
Fiziĉkoj osobi iz stavka 1., 2., 3. i 5. ovoga ĉlanka mogu se izdati povlaštene karte za
sva motorna vozila kojih je vlasnik ta fiziĉka osoba ili je korisnik leasinga.
Pravnoj osobi iz stavka 4. ovoga ĉlanka mogu se izdati povlaštene parkirne karte za
sva vozila registrirana na ime pravne osobe.
Povlaštenom parkirnom kartom korisnik se može koristiti iskljuĉivo za vozila za koje
je izdana.
Naplata povlaštene parkirne karte obavlja se naplatom preko žiro raĉuna Organizatora
parkiranja ili istodobnom kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte kod Organizatora
parkiranja.
Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je
karta izdana, Organizator parkiranja zamijenit će parkirališnu kartu, na korisnikov zahtjev,
novom parkirališnom kartom.
Povlaštena karta vrijedi dok fiziĉka, odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz stavaka
1., 2., 3. i 5. odnosno stavaka 4. ovog ĉlanka.
Osobama iz stavaka 1., 2., 3. i 5. odnosno stavka 4. ovog ĉlanka može se izdati
povlaštena karta ako su podmirili sve svoje obveze prema Organizatoru parkiranja do dana
njezina izdavanja.
Ĉlanak 17.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s
naplatom po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu.
Valjana povlaštena karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:
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- za vozilo za koje je izdana, tj. za registracijsku oznaku parkiranog vozila,
- za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.
Korisnik parkiranja ĉija povlaštena karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s
naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama ĉlanka 7. ove Odluke.
Ĉlanak 18.
Korisniku javnog parkirališta s naplatom ovom Odlukom omogućuje se korištenje
javnog parkirališta s naplatom u kraćem vremenskom trajanju parkiranja po povoljnijim
uvjetima u pogledu cijene te primjene vremenski ograniĉenog trajanja parkiranja.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povoljnijim uvjetima koristi se
jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta).
Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.
Izgled i sadržaj satne i višesatne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom
odreĊuje Organizator parkiranja.
Vrste i cijene satne i višesatne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom
odreĊuje Općinski naĉelnik Općine Tkon na prijedlog Organizatora parkiranja.
Ĉlanak 19.
Naplata satne karte obavlja se automatski neposredno na parkiralištu, mobilnim
telefonom, te preko ovlaštenih prodajnih mjesta.
Automatska naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane
parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog automata.
Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirališne karte
elektroniĉkim putem. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u
informacijskom sustavu Organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta već
korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj parkirališnoj karti.
Naplata satne karte preko ovlaštenih prodajnih mjesta i na blagajni Organizatora
parkiranja podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte na
ovlaštenom prodajnom mjestu.
Ĉlanak 20.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište s naplatom uz
korištenje satne karte i vremenskog ograniĉenja trajanja parkiranja dužan je istaknuti valjanu
kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno
parkiranje u vremenskom roku od deset (10) minuta od dolaska korisnika na javno
parkirališno mjesto s naplatom.
Valjana satna karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:
- za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom,
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i
- u okviru vremenskog ograniĉenja trajanja parkiranja.
Korisnik parkiranja koji ne postupi sukladno odredbama iz stavka 1. ovoga ĉlanka ili
ĉija satna karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s
Organizatorom parkiranja sukladno odredbama ĉlanka 7. ove Odluke.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 21.
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Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta
na javnim parkiralištima.
Ĉlanak 22.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o organizaciji i naĉinu naplate, te
nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon
("Službeni glasnik Općine Tkon" 09/2017).
Ĉlanak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Tkon".
KLASA: 021-05/18-01/20
URBROJ: 2198/32-01-18-2
Tkon, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON

Predsjednik:
Branko Smoljan
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Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj
2/2017. i 01/2018), Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27.
prosinca 2018. godine donosi

SUGLASNOST
na Odluke o visini cijene smještaja u kampu "Sovinje"

Ĉlanak 1.
Općinsko vijeće Općine Tkon rješavajući po zahtjevu Orlića d.o.o. Tkon, izdaje Suglasnost na:
1. Odluku o visini cijene smještaja u kampu "Sovinje" i dodatnih usluga od 01.01.2019.
Broj: 04-04/18, od 18. prosinca 2018.
2. Odluku o visini cijene smještaja u mobilnoj kućici u kampu "Sovinje" i popratnih
sadrţaja, Broj:14-02/18., od 18. prosinca 2018.
Ĉlanak 2.
Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Tkon.

KLASA: 024-01/18-01/8
URBROJ: 2198/32-01-18-4
Tkon, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON

Predsjednik Općinskog vijeća
Branko Smoljan
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Na temelju ĉlanka 31. stavka Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“,
broj 2/2017. i 01/2018.), Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 10. sjednici održanoj dana
27. prosinca 2018. godine donosi
SUGLASNOST
na Prijedlog izmjena osnovice za izraĉun plaća djelatnika u
Djeĉjem vrtiću "Ćok" Tkon

I.
Općinsko vijeće Općine Tkon rješavajući po zahtjevu Djeĉjeg vrtića "Ćok" Tkon, od
19.12.2018., izdaje Suglasnost na Prijedlog izmjena osnovice za izraĉun plaća djelatnika u
Djeĉjem vrtiću "Ćok" Tkon, od 11.12.2018.
II.
Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u "Službenom glasniku
Općine Tkon".

KLASA: 601-01/18-01/8
URBROJ: 2198/32-01-18-3
Tkon, 27. prosinca 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON

Predsjednik Općinskog vijeća
Branko Smoljan
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Na temelju ĉlanka 48. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj 2/2017. i
01/2018), Općinski naĉelnik Općine Tkon, dana 19. prosinca 2018. godine donosi

SUGLASNOST
na cjenik korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog
otpada na podruĉju Općine Tkon

Ĉlanak 1.
Općinski naĉelnik Općine Tkon rješavajući po zahtjevu Orlića d.o.o. Tkon, izdaje Suglasnost na
Cjenik korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na
podruĉju općine Tkon, Broj: 14-01/2018, od 18. prosinca 2018.

Ĉlanak 2.
Sastavni dio ove Suglasnosti je Cjenik korištenja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog i biorazgradivog otpada na podruĉju Općine Tkon Broj: 14-01/2018, od 18. prosinca
2018.
Ĉlanak 3.
Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Tkon.

KLASA: 351-01/18-01/1
URBROJ: 2198/32-02/1-18-6
Tkon, 19. prosinca 2018.

Općinski naĉelnik:
Goran Mušćet
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