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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 („Sluţbeni glasnik Općine Tkon“, broj 02/2017.) Općinsko 

vijeće Općine Tkon na svojoj 1. sjednici odrţanoj dana 5. srpnja 2017.  godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

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 Javna komunalna ustanova Prvenj iz 

Tkona, Mulina 7 (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja). 

 

Ĉlanak 4. 

Javno parkiralište s naplatom moţe 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. 

Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom moţe biti s ograniĉenim ili 

neograniĉenim vremenom trajanja parkiranja. 
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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 sadrţaj 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 ţiro 

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 ţiro 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. 

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 
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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 duţan 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, duţan 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 podlijeţe 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 sadrţaj 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 vaţećom prometnom 

dozvolom. 

 Iznimno od stavka 1. ovoga ĉlanka, zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu moţe 

podnijeti fiziĉka osoba, koja: 

 - je u radnom odnosu i ĉije mjesto rada je u Općini Tkon, a nema prebivalište na 

podruĉju Općine Tkkon, što dokazuje potvrdom poslodavca i 
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 - ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje vaţećom prometnom 

dozvolom. 

 Iznimno od stavka 1. ovoga ĉlanka, zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu moţe 

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 vaţećom 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 nadleţno tijelo iz kojega je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavija 

djelatnost i  

 - ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga, što dokazuje vaţećom 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 vaţećom prometnom 

dozvolom i 

 - ima valjano rješenje ovlaštenog tijela o invaliditetu. 

 Naplate parkiranja osloboĊena su vozila Općine Tkon, JKU Prvenja, Hrvatske vojske, 

Ministarstva unutarnjih poslova, Sluţbe 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 moţe koristiti iskljuĉivo za vozila za koje 

je izdana. 

 Naplata povlaštene parkirne karte obavlja se naplatom preko ţiro raĉuna Organizatora 

parkiranja ili istodobnom kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte kod Organizatora 

parkiranja. 

 Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog vaţenja 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 moţe 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: 

 - 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 
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 - 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 sadrţaj 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 duţan 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. 

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta 

na javnim parkiralištima. 
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Ĉlanak 22. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vaţiti Odluka o organizaciji i naĉinu naplate 

parkiranja na podruĉju Općine Tkon („Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije“, broj: 07/2003. i 

09/2003.) i Odluka o odreĊivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje i vremenu 

naplate parkiranja na javnim parkiralištima na podruĉju Općine Tkon („Sluţbeni glasnik 

Zadarske ţupanije“, broj: 07/2003. i 09/2003.). 

 

Ĉlanak 23. 

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

 

KLASA:021-05/17-01/20  

URBROJ:2198/32-01-17-2 

Tkon, 5. srpnja 2017. godine                       

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

 

Predsjednik: 

Branko Smoljan 
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Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), ĉlanka 

21., stavka 4. Zakona o odrţivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),  te na temelju ĉlanka 

31. Statuta Općine Tkon ("Sluţbeni glasnik" Općine Tkon br. 02/2017, Općinsko vijeće na 

svojoj sjednici 1. sjednici odrţanoj dana 5. srpnja 2017. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tkon  

za razdoblje 2017. - 2022.  godine 
 

 

Ĉlanak 1. 

 

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Tkon za razdoblje 2017. - 2022. godine izraĊen 

u skladu sa Zakonom o odrţivom gospodarenju otpadom a uz prethodnu suglasnost Upravnog 

odjela za prostorno ureĊenje, zaštitu okoliš i komunalne poslove Zadarske ţupanije, 

KLASA:351-02/17-01/15, URBROJ:2198/1-07/3-17-2, od 06. travnja 2017. 

 

Ĉlanak 2. 

 

Plan gospodarenja otpadom  iz ĉlanka 1. ove Odluke izradila je tvrtka Eko Adria d.o.o., Pula.  

Ĉlanak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u Sluţbenom 

glasniku Općine Tkon. 

 

 

KLASA: 351-01/17-01/2 

URBROJ: 2198/32-01-17-5 

Tkon, 5. srpnja 2017. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

Predsjednik: 

Branko Smoljan 
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http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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Na temelju ĉlanka 35. toĉke 3. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 

137/15), ĉlanka 31. i 42. Statuta Općine Tkon ("Sluţbeni glasnik" Općine Tkon br. 02/2017) i 

ĉlanak 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Tkon ("Sluţbeni glasnik" Zadarske 

ţupanije br. 10/2013, 10/2016 i 14/2016), Općinsko Vijeće Općine Tkon na svojoj 1. sjednici, 

odrţanoj dana 5. srpnja 2017. donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

 

Ĉlanak 1. 

 U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeće Općine 

Tkon biraju se 

 

 

 

- za predsjednika – Branko Smoljan 

- za ĉlana - Nikola Ugrinić 

- za ĉlana - Leon Rudić 
 

Ĉlanak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Sluţbenom glasniku 

Općine Tkon". 

 

 

 

KLASA:021-05/17-01/19 

Urbroj: 2198/32-01-17-2 

U Tkonu, 5. srpnja 2017. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

Predsjednik: 

 

Branko Smoljan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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Na temelju ĉlanka 35. toĉke 3. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 

137/15), ĉlanka 31. i 42. Statuta Općine Tkon ("Sluţbeni glasnik" Općine Tkon br. 02/2017) i 

ĉlanak 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Tkon ("Sluţbeni glasnik" Zadarske 

ţupanije br. 10/2013, 10/2016 i 14/2016), Općinsko Vijeće Općine Tkon na svojoj 1. sjednici, 

odrţanoj dana 5. srpnja 2017. donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o izboru Komisije za proraĉun i financije 

 

 

Ĉlanak 1. 

 U Komisiju za proraĉun i financije Općinskog vijeće Općine Tkon biraju se 

 

 

 

- za predsjednika –Branko Smoljan 

- za ĉlana - AnĊelo Palaškov 

- za ĉlana - Boris Katiĉin 
 

Ĉlanak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Sluţbenom glasniku 

Općine Tkon". 

 

 

 

KLASA:021-05/17-01/17 

Urbroj: 2198/32-01-17-2 

U Tkonu, 5. srpnja 2017. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

Predsjednik: 

 

Branko Smoljan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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Na temelju ĉlanka 35. toĉke 3. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 

137/15), ĉlanka 31. i 42. Statuta Općine Tkon ("Sluţbeni glasnik" Općine Tkon br. 02/2017) i 

ĉlanak 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Tkon ("Sluţbeni glasnik" Zadarske 

ţupanije br. 10/2013, 10/2016 i 14/2016), Općinsko Vijeće Općine Tkon na svojoj 1. sjednici, 

odrţanoj dana 5. srpnja 2017. donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o izboru Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Tkon 

 

 

Ĉlanak 1. 

 U Komisiju za dodjelu javnih priznanja Općine Tkon Općinskog vijeće Općine Tkon 

biraju se 

 

 

 

- za predsjednika – Stefani Pribilović 

- za ĉlana - Andrea Ugrinić Gotovina 

- za ĉlana - Andrija Šandrić 
 

Ĉlanak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Sluţbenom glasniku 

Općine Tkon". 

 

 

 

KLASA:021-05/17-01/18 

Urbroj: 2198/32-01-17-2 

U Tkonu, 5. srpnja 2017. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

Predsjednik: 

 

Branko Smoljan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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Na temelju ĉlanka 10. i ĉlanka 13.a Odluke o javnim priznanjima Općine Tkon („Sluţbeni 

glasnik Zadarske ţupanije“, broj 09/2014. i 12/2016), i ĉlanka 8., 9. i 10. Statuta Općine Tkon 

(„Sluţbeni glasnik Općine Tkon“, broj 02/2017), Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 1. 

sjednici odrţanoj dana 05. srpnja 2017. godine donosi 

 

ODLUKU  

O DODJELI PRIZNANJA OPĆINE TKON 

 

Ĉlanak 1. 

Priznanje Općine Tkon, Zahvalnica dodjeljuje se: 

 

1. Udruzi Puĉki pivaĉi crkve sv. Tome Apostola u Tkonu koja svojim djelovanjem 

doprinosi oĉuvanju glagoljaškog crkvenog pjevanja i na taj naĉin ĉuva tradicijsku 

baštinu Općine Tkon. 

2. Josipu Šariću, dr. med. za logistiĉku potporu manifestaciji Škraping. 

 

Ĉlanak 3. 

Nagrade iz ĉlanka 1. ove Odluke ĉini sveĉana povelja, zahvalnica. 

 

Ĉlanak 5. 

Javna priznanja iz ĉlanka 1.  ove Odluke dodijeliti će se na sveĉanoj sjednici općinskog vijeća 

u povodu obiljeţavanja dana Općine Tkon, 11. srpnja 2017. godine. 

 

Ĉlanak 6. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Sluţbenom glasniku Općine 

Tkon. 

 

KLASA: 061-01/17-01/1 

URBROJ: 2198/32-01-17-4 

Tkon, 5. srpnja 2017. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

Predsjednik: 

Branko Smoljan 
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Na temelju ĉlanka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, 

broj: 125/2011. i 64/2015.) i ĉlanka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

(„Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije“, broj: 21/2014. i 17/2015.) Općinsko vijeće Općine 

Tkon, na svojoj 1. sjednici odrţanoj dana 5. srpnja 2017. godine donosi 

 

ODLUKU 

o raspisivanju natjeĉaja za davanje u zakup poslovnog prostora 

 

 

Ĉlanak 1. 

Općinsko vijeće Općine Tkon odobrava općinskom naĉelniku raspisivanje javnog natjeĉaja za 

davanje u zakup poslovnog prostora u zapadnom dijelu prizemlja poslovne zgrade – Dom 

kulture Tkon, koji se nalazi u poslovnoj zgradi na nekretnini katastarske oznake kat. ĉest. broj 

651 k.o. Tkon, a koji se sastoji od jedne veće prostorije, skladišnog prostora i prostorije sa 

sanitarnim ĉvorom, ukupne površine 90 m². 

 

Ĉlanak 2. 

Poslovni prostor iz ĉlanka 1. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natjeĉaja u svrhu 

obavljanja ljekarniĉke djelatnosti, na rok od 5 (pet) godina poĉevši od 31. kolovoza 2017. 

godine.  

 

Ĉlanak 3. 

Poĉetna mjeseĉna zakupnina se odreĊuje temeljem Procjembenog elaborata – Procjena 

mjeseĉnog zakupa poslovnog prostora, broj: 67/2017., od 30. lipnja 2017. godine, izraĊenog 

po stalnom sudskom vještaku graĊevinske struke i procjenitelju nekretnina Marinu Beverinu, 

dipl. inţ. graĊ., iz tvrtke BEVERIN d.o.o. za poslovne usluge Zadar, a iznosi 2.405,18 HRK 

bez PDV-a. 

Zakupnik je duţan, najkasnije do datuma dospijeća prve mjeseĉne zakupnine, platiti Općini 

Tkon troškove procjene mjeseĉnog zakupa u iznosu od 3.125,00 HRK s PDV-om, odreĊene 

prema ponudi tvrtke BEVERIN d.o.o. za poslovne usluge Zadar, broj ponude: 10/2017. 

 

Ĉlanak 4. 

Zakupnik poslovnog prostora iz ĉlanka 1. duţan je priznati i trpjeti pravo Općine Tkon (dalje: 

Zakupodavac) da zasnuje zakup sa trećom osobom u zapadnom dijelu zakupljenoga 

poslovnoga prostora, a u svrhu postave jednog bankomata, te u svrhu ostvarivanja navedenog 

prava trpjeti nuţne radove i osigurati nesmetano postavljanje i odrţavanje bankomata 

sigurnim i u funkciji.  

Sva prava i obveze vezane uz zakup dijela poslovnoga prostora radi postave bankomata na 

strani su Zakupodavca, a zakupnina na ime zakupa dijela poslovnoga prostora radi postave 

bankomata pripada Zakupodavcu u cijelosti.  

 

Ĉlanak 5. 

Poslovni prostor iz ĉlanka 1. ove Odluke ureĊuje, oprema, vrši popravke i odrţava Zakupnik. 

Zakupnik snosi reţijske troškove po njihovom dospijeću, te je duţan predoĉiti dokaze o 

izvršenim uplatama na zahtjev Zakupodavca.  

U sluĉaju izvoĊenja graĊevinskih preinaka Zakupnik je duţan ishoditi prethodnu pisanu 

suglasnost Zakupodavca.  

 

Ĉlanak 6. 

Zakupnik ne moţe poslovni prostor dati u podzakup bez prethodnog odobrenja Zakupodavca.  
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Ĉlanak 7. 

Zaduţuje se općinski naĉelnik da u skladu sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora („Narodne novine“, broj: 125/2011. i 64/2015.), Odlukom o zakupu i kupoprodaji 

poslovnog prostora („Sluţbeni glasnik Zadarske ţupanije“, broj: 21/2014. i 17/2015.) i ovom 

Odlukom raspiše i provede javni natjeĉaj, imenuje povjerenstvo, donese odluku o izboru 

najpovoljnije ponude i poduzme sve potrebne radnje poštujući sva prava i obveze koje 

proizlaze iz istih.  

  

Ĉlanak 8. 

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

 

 

KLASA:021-05/17-01/21 

URBROJ:2198/32-02/1-17-2 

Tkon, 5. srpnja 2017. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

PREDSJEDNIK 

Branko Smoljan 
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Temeljem ĉlanka 10. i ĉlanka 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne 

novine", broj 158/2003., 100/2004., 146/2006., 38/2009., 123/2011. i 56/2016.), ĉlanka 5. 

Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine", 

broj 36/2004., 63/2008., 133/2013. i 63/2014.) i ĉlanka 48. Statuta Općine Tkon  („Sluţbeni 

glasnik Općine Tkon", broj: 02/2017.) naĉelnik Općine Tkon dana 2. lipnja 2017. godine 

donosi 

 

 

IZMJENE I DOPUNE  PLANA 

upravljanja pomorskim dobrom na podruĉju Općine Tkon za 2017. godinu. 

 

Ĉlanak 1. 

Ĉlanak 4. Plana upravljanja pomorskim dobrom na podruĉju Općine Tkon za 2017. godinu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Tkon“, broj: 03/2017) mijenja se i sada glasi: 

"Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti (ĉlanak 2. stavak 5., prilog 1B, uvodno 

citirane Uredbe) koje se mogu obavljati na dijelu pomorskog dobra koje nije oznaĉeno kao 

luĉko podruĉje i na dijelu pomorskog dobra koje nije dano u koncesiju na podruĉju Općine 

Tkon te mikro lokacije za obavljanje istih djelatnosti su: 

 

DJELATNOSTI IZ PRILOGA 1B UREDBE („NN“ 36/2004., 63/2008., 133/2013. i 

63/2014.) 

PODRUĈJE DJELATNOST SREDSTVO MIKROLOKACIJA BROJ 

LOKACIJA 

Morska 

obala, 

unutrašnje 

morske vode 

i 

teritorijalno 

more 

Republike 

Hrvatske 

 

 

Iznajmljivanje 

sredstava 

Brodica na 

motorni 

pogon* 

 

Bartovica – ML1 

 

1 

Jedrilica, 

brodica na 

vesla 

 

Ugrinić – ML2 

1 

 

Skuter** 

 

Škrila – ispred ĉ.z. 

1806/2 –ML3 

 

1 

 

Djeĉji skuter 

do 2KW** 

 

Škrila – ispred ĉ.z. 

1806/2 – ML4 

 

1 

Sredstvo za 

vuĉu 

opremom 

(banana, tuba, 

guma, skije, 

padobran i sl.  

 

Škrila – ispred ĉ.z. 

1806/2 – ML5 

 

1 

Daska za 

jedrenje, 

sandolina, 

pedalina i sl. 

 

Škrila – ispred ĉ.z. 

1806/2 – ML6 

 

1 
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Pribor i 

oprema za 

ronjenje, 

kupanje i sl. 

 

Kod kabela – ML7 

Ugrinić – ML8 

 

2 

Ugostiteljstvo i 

trgovina 

Kiosk, 

prikolice, 

montaţni 

objekti do 12 

m² 

 

Mulina – ML9 

 

1 

Pripadajuća 

terasa 

 

Ĉ.z. 3472/1-ML10, 

ML11, ML 28 

 

3 

Štand 

(rukotvorine, 

igraĉke, 

suveniri) 

 

Pored nove trţnice, 

ML12 

 

1 

Ambulantna 

prodaja 

(škrinja, 

aparati za 

sladoled) 

 

Ugrinić – ML13 

Mulina – ML14 

 

2 

Komercijalno-

rekreacijski 

sadržaji 

Aqua park i 

drugi morski 

sadrţaji ** 

Plaţa Ugrinić – ML15 

Plaţa Zmorašnja – 

ML16 

Plaţa Juţnja – ML17 

 

3 

Suncobrani i 

leţaljke 

Plaţa Ugrinić – ML18 

Plaţa Zmorašnja – 

ML19 

Plaţa Juţnja – ML20 

Kamp Sovinje – 

ML21 

Otok Ţiţanj – ML29 

 

5 

Snimanje 

komercijalnog 

programa i 

reklamiranje 

 

Plaţa Sovinje – ML22 

Plaţa Studenac – 

ML23 

 

2 

Slikanje, 

fotografiranje 

Plaţa Sovinje – ML24 

Plaţa Vruljica – ML25 

Plaţa Studenac – 

ML26 

Plaţa Bartovica – 

ML27 

 

4 

 

 
* prilikom utvrĊivanja duljine plovila u obraĉun se uzima duljina preko svega 

** potrebna suglasnost nadleţne Luĉke kapetanije 

 

Ĉlanak 2. 

Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Plana su kartografski prikazi navedenih lokacija. 

 



Broj 9                             "Sluţbeni glasnik Općine Tkon"                    7.  srpnja  2017. godine  

 

17 

 

Ĉlanak 3. 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana od dana objave u 

"Sluţbenom glasniku Općine Tkon". 

 

KLASA: 342-01/16-01/7 

URBROJ: 2198/32-02/1-17-5 

Tkon, 2. lipnja 2017.            

 

 

Općinski naĉelnik 

Goran Mušćet 
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Na temelju ĉlanka 48. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne 

novine“, broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumaĉenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

150/11., 144/12. i 19/13.) i ĉlanka 48. Statuta Općine Tkon ( „Sluţbeni glasnik Općine Tkon“, 

broj 02/2017.) te ĉlanka 6. stavka 3., ĉlanka 9. stavka 8., ĉlanka 15. stavka 5. i ĉlanka 18. 

stavka 5. Odluke o organizaciji i naĉinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na 

javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon („Sluţbeni glasnik Općine Tkon, broj: 

09/2017.), Općinski naĉelnik općine Tkon dana 7. srpnja 2017. godine, donosi  

 

P R A V I L N I K 

o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama 

naknade za parkiranje 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1. 

Ovim Pravilnikom odreĊuju se lokacije javnih parkirališta, parkirališne zone, 

vremensko ograniĉenje trajanja i naplate parkiranja, cijene parkirališnih karata i naĉin 

korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima s naplatom ( u daljnjem 

tekstu: javna parkirališta ) na podruĉju Općine Tkon. 

 

Ĉlanak 2. 

Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u jednu zonu, i to: 

  

I. zona (otvorenog tipa) obuhvaća podruĉje: 

 

- U ulici Mulina od trajektnog pristaništa lijevo (Pinkovac), te u ulici Mulina od 

trajektnog pristaništa desno ispred zgrade Općine Tkon do nogometnog igrališta u 

(Vruljice). 

 

 

VREMENSKO OGRANIĈENJE TRAJANJA I NAPLATE PARKIRANJA 

 

Ĉlanak 3. 

Naknada za parkiranje motornih vozila na javnim parkiralištima I. zoni, plaća se i 

to od 01. lipnja - 30. rujna (ponedjeljak-nedjelja) od 07,00 – 23,00 sati.  

Vrijeme naplate parkiranja oznaĉeno je na prometnim znakovima. 

 

CIJENE PARKIRALIŠNIH KARATA 

 

      Ĉlanak 4. 

Cijena parkirališne karte za parkiranje osobnog vozila, autobusa, kombija i 

teretnog vozila do 1,5 tona nosivosti, motocikla i njegove prikolice, autobusa, radnih 

strojeva, kamiona i njihovih prikljuĉnih vozila na javnom parkiralištu s naplatom 

parkiranja, odreĊuje se kako slijedi: 

  

- u I. zoni  = 5,00 kn po satu u vremenskom periodu od 01. lipnja do 30. rujna, dok je u 

ostatku godine besplatno. 

                    

 

 



Broj 9                             "Sluţbeni glasnik Općine Tkon"                    7.  srpnja  2017. godine  

 

19 

 

Ĉlanak 5. 

Pravo na sezonsku povlaštenu kartu ima: 

 

1. osoba koja ima prebivalište na podruĉju otoka Pašmana što dokazuje osobnom 

iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i vlasnik je vozila ili korisnik 

leasinga, što dokazuje vaţećom prometnom dozvolom – po cijeni od 50,00 kn, 

 

2. fiziĉka osoba koja je u radnom odnosu i ĉije mjesto rada je u Općini Tkon a nema 

prebivalište na podruĉju Općine Tkon, što dokazuje potvrdom poslodavca i ima vozilo 

u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje vaţećom prometnom dozvolom – po 

cijeni od 50,00 kn, 

 

3. 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 dokumentacijom o vlasništvu nekretnine ili je korisnik leasinga, što dokazuje 

vaţećom prometnom dozvolom – po cijeni od 100,00 kn i 

 

4. 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 nadleţno tijelo iz kojega je 

vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost i ima u vlasništvu vozilo ili je 

korisnik leasinga , što dokazuje vaţećom prometnom dozvolom – po cijeni od 200,00 

kn. 

 

Sezonsku parkirnu kartu mogu kupiti i ostali i to - po cijeni od 200,00 kn. 

 

Naplate parkiranja osloboĊena su vozila Općine Tkon, Hrvatske vojske, Ministarstva 

unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Sluţbe hitne pomoći i vatrogasna vozila. 

 

 

Ĉlanak 6. 

Svi korisnici javnih parkirališta s naplatom imaju pravo na korištenje satne, dnevne, 

tjedne, mjeseĉne i sezonske parkirne karte. 

Satna, dnevna, tjedna, mjeseĉna i sezonska parkirna karta vrijedi za I. zonu naplate.     

Cijena dnevne parkirne karte kupljene na ovlaštenim prodajnim mjestima koje odredi 

Organizator parkirališta iznosi 25,00 kn, dok dnevna karta preuzeta neposredno na parkiralištu 

na naĉin iz ĉlanka 11. Odluke o organizaciji i naĉinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem 

vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon iznosi umnoţak dnevnog broja sati 

parkiranja i cijene sata parkiranja. 

Cijena tjedne parkirne karte iznosi 100,00 kn. 

Cijena mjeseĉne parkirne karte iznosi 150,00 kn.  

Dnevna parkirališna karta preuzeta neposredno na parkiralištu na naĉin iz ĉlanka 11. 

Odluke o organizaciji i naĉinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim 

parkiralištima s naplatom u Općini Tkon iznosi umnoţak dnevnog broja sati pakiranja i cijene 

sata parkiranja, meĊutim ukoliko korisnik odnosno vlasnik vozila plati predmetnu dnevnu 

parkirališnu kartu u roku od 24 sata od trenutka njena izdavanja, ostvaruje popust od 50% na 

istu i to sam u prostorijama Organizatora parkinga. 
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Ĉlanak 7. 

Cijena mjeseĉne naknade za rezervirano parkirno mjesto iznosi 300,00 kn. 

 

Ĉlanak 8. 

U visini naknade za parkiranje ukljuĉen je i pripadajući porez na dodanu vrijednost. 

 

Ĉlanak 9. 

Ovaj Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i 

visinama naknade za parkiranje objavit će se u „Sluţbenom glasniku Općine Tkon“ te stupa 

na snagu danom objave. 

 

 

KLASA: 080-01/17-01/56 

URBROJ: 2198/32-02/1-17-1 

Tkon, 7. srpnja 2017. 

 

 

OPĆINSKI NAĈELNIK: 

Goran Mušćet 

 

  

 

 


