
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

KLASA: 021-05/16-01/06 

UR.BROJ: 2198/13-5-16-1 

Preko, 23. rujna 2016. g   

 

            Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Preko 

                                 S v i m a  

 

 

PREDMET : 26. sjednica Općinskog vijeća 

 

 

P O Z I V 

 

            Na temelju članka 55. st. 1.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Preko, 

sazivam  26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Preko za dan 

 

 

 03. listopada ( ponedjeljak ) 2016. godine u 10,30 sati 

 

koja će se održati u prostorijama Općine Preko. Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Verifikacija  Zapisnika  sa 25.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Preko 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju 

proračuna Općine Preko za 2016. godinu 

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strateškog plana ukupnog razvoja Općine 

Preko za razdoblje 2015.-2020. godine 

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Preko 

5. Izvješće Općinskog načelnika  

6. Pitanja i odgovori   

 

 

                                                                                        

 

                                                                                           PREDSJEDNICA: 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r. 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

            Na temelju članka 109.st.2. Zakona o Proračunu („NN“ 87/08 i 136/12) i članka 32. 

Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/13 i 3/13) Općinsko vijeće 

Općine Preko na svojoj 26.  sjednici održanoj dana 03. listopada 2016. godine donijelo je 

slijedeću:                                               

ODLUKU  

o 

prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Preko za 

2016. godinu 

 

Članak 1. 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Preko za 2016. godinu utvrđuje se: 

- Ukupni ostvareni prihodi i primici u iznosu od              7.809.571,72  kn 

- Ukupni izvršeni rashodi u iznosu od                              6.934.265,75   kn 

Preneseni manjak                                                                            19.891,96    kn 

Višak tekućeg razdoblja                                                                875.305,97    kn 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju       855.414,01    kn 

 

Članak 2. 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 855.414,01 kn 

rasporediti će se za izdatke Proračuna u 2016. godini  prema Odluci Općinskog načelnika 

Općine Preko.                                   

Članak 3. 

S proračunskog računa ne smiju se isplaćivati izdaci koji nisu predviđeni u Proračunu. 

 

Članak 4.  

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Preko za razdoblje od 01.01.-30.06.2016.g. sadrži 

opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka 

ekonomske klasifikacije, posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, 

te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom 

tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima 

i izdacima i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i deficit općeg 

proračuna. 

  

Članak 5.  

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

Preko“. 

 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O 

 

KLASA:  400-04/16-01/01 

UR.BROJ: 2198/13-5-16-1 

Preko, 03. listopada  2016. godine                              
Predsjednica Općinskog vijeća  

   

 

     Ingrid Melada, prof. 



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

OPĆINE PREKO ZA 2016.GODINU 

 

I OPĆI DIO 

ČLANAK 1. 

 

Utvrđuje se bilanca prihoda i rashoda te primitaka i izdataka kako slijedi: 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

Konto Naziv 
Izvršenje 

2015g. 

Izvorni plan 

2016.g. 

Izvršenje za 

izvještajno 

razdoblje2016.g 

6 PRIHODI POSLOVANJA 6.696.158,35 22.953.300,00 7.809.571,52 

7 
PRIHODI OD PRODAJE 

NEFINANC. IMOVINE 
       0,00   50.050.000,00 0,00 

 UKUPNI PRIHODI 6.696.158,35 73.003.300,00 7.809.571,72 

3 RASHODI POSLOVANJA 6.069.426,72 18.809.469,00 5.787.568,37 

4 
RASHODI ZA 

NEFINANCIJSKU IMOVINU 
4.963.064,55 50.193.831,00 1.146.697,38 

 UKUPNI RASHODI 11.032.491,27 69.003.300,00 6.934.265,75 

 RAZLIKA – 

VIŠAK/MANJAK 
4.336.332,92 

 
875.305,97 

 VIŠAK/MANJAK IZ 

PRETHODNIH GODINA 
724.676,04 

 
-19.891,96 

 

 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 

 

Konto Naziv 
Izvršenje 

2015g. 

Izvorni plan 

2016.g. 

Izvršenje za 

izvještajno 

razdoblje2015.g. 

8 
PRIMICI OD FINANCIJSKE 

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 

4.114.014,00 - - 

5 

IZDACI ZA FINANCIJSKU 

IMOVINU I OTPLATE 

ZAJMOVA  

- 4.000.000,00 - 

 NETO ZADUŽIVANJE/ 

FINANCIRANJE (8-5) 

- - - 

 
VIŠAK/MANJAK + NETO 

ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE 
502.357,12  855.414,01 

 

ČLANAK 2. 

 

Utvrđuje se ukupan višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 

855.414,01  kuna rasporediti će se na troškove poslovanja tekuće godine. 

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi se sukladno odredbama članka 108. – 

112.  Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i 

godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13). 

Polugodišnji izvještaj Općine Preko za 2016. godinu sadrži: 



1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini 

odjeljka ekonomske klasifikacije  

2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka 

ekonomske klasifikacije  

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe  

4. Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima 

5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, realizacije rashoda i izdataka, te utvrđeni 

rezultat poslovanja.  

 

 

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE  ZALIHE 

 

Sredstva proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.-30.06.2016.g. nisu korištena. 

 

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA 

 
Korisnik kredita Iznos 

jamstva 

Datum 

jamstva 

Početak otplate 

glavnice 

Otplata 

glavnice do 

OTOK UGLJAN 

D.O.O. 

11.000.000,00 KN 14.09.2009. 01.07.2010. 01.01.2022. 

Ukupno jamstva 11.000.000,00  KN    

 

 

Namjena kredita OTOK UGLJAN d.o.o. u visini od 11,000.000,00 kuna za koji je Općina 

Preko dala jamstvo bila je izgradnja kanalizacijske mreže za dijelove naselja Preko i Ugljan 

na području Općine Preko i izgradnja vodovodne mreže za dijelove Poljana, Sutomišćica, 

Lukoran i Ugljan na području Općine Preko. Otok Ugljan d.o.o. otplaćuje obveze  kroz  

polugodišnje anuitete. Prema podacima Otok Ugljan d.o.o.  preostala glavnica za otplatu 

iznosila je na dan 30.06.2016. godine 5.823.012,18 kn. Kamata je šestomjesečni EURIBOR s 

dodatkom marže od 7% dekurzivno godišnje. 

 

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 

 

1. Opći dio 

 

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici proračuna Općine Preko ostvareni su u 

visini od 7.809.571,72  kune, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u visini od 

6.934.265,75  kuna. 

Iz navedenog proizlazi višak  tekuće godine od 875.305,97 kn što s prenesenim manjkom iz 

prethodnih proračunskih godina u visini od 19.891,96 kuna čini ukupni višak na dan 30. lipnja 

2016. godine od 855.414,01  kuna. 

 

 

RAČUN PRIHODA I RASHODA 

 

 

Realizacija prihoda proračuna do 30.06. 2016. godini u iznosu od 7. 809.571,72  kune čini 

10,70  % u odnosu na plan, a 16.63 % više ostvarenih prihoda u odnosu na isto izvještajno 

razdoblje prethodne proračunske godine. U nastavku se uz navedene podatke daje i pregled 

prihoda od 2016. godine: 



 

 

 

Skupina 

konta 

Naziv konta Ostvarenje 

2015. 

Plan 

2016. 

Ostvarenje 

2016. 

61 Prihodi od poreza 4.112.636,77 7.150.000,00 4.079.448,52 

63 Potpore 2.000,00 8.740.000,00 333.125,00 

64 Prihodi od imovine    482.678,12  1.326.000,00 459.311,80  

65 Prihodi po posebnim 

propisima 

2.080.264,50 5.461.000,00 2.524.340,73 

66 Ostali prihodi       0,00 241.300,00 409.795,67 

68 Kazne, upravne mjere i 

ostali prihodi 

        18.578,96 35.000,00 3,550,00 

71 Prihodi od prodaje 

zemljišta 

0,00 50.050.000,00 0,00 

 UKUPNO PRIHODI 6.696.158,35 73.003.300,00 7.809.571,72 

 

 

 Porez i prirez na dohodak  ostvareni su u iznosu od 2.355.712,88 kn, dok su u 2015. g. 

ostvareni u visini 1.751.576,26  kn. Općinski  porezi ostvareni od 01.01.-30.06. 2016. godine 

605.251,99  kuna, dok je porez na promet nekretnina, koji se dijeli s državom u omjeru 60:40, 

ostvaren u iznosu od 989.467,37 kuna. 

Potpore s državne i županijske razine ostvarene su od 01.01.-30.06.2016.g. u iznosu  od 

333.125,00  kuna što se odnosi na sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova 

Europske unije za zajedničke kapitalne projekte na otocima, a koja su se prethodnih godina 

nalazila na izdvojenom računu HBOR-a. 

Kod prihoda od imovine (skupina 64 – naknade za koncesiju i ostale naknade za korištenje 

imovine Općine, prihodi od zakupa,spomenička renta, itd) u prvom polugodištu 2016.g. 

imamo smanjenje od 23.366,32  kn  u odnosu na isto razdoblje 2015.g.  

Kod prihoda skupine 65 (prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima) u 

2016.g. vidi se povećanje od 21,35%  u  odnosu na isto razdoblje 2015.g.  

  

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih proizvoda i usluga i prigodi od donacija 

(skupina 66)  ostvareni su u iznosu od 409.795,67 kn sto se odnosi na prihode proračunskog 

korisnika Dječjeg vrtića Lastavica u iznosu od 129.862,00 kn koji su prema člancima 16., 17. 

i 29. Zakona o proračunu uključeni u proračun za 2016.g. i prema uputama Ministarstva 

financija za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne ( područne ) samouprave moraju 

biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. 

Drugi dio prihoda skupine 66 u iznosu od 279.933,67 kn odnosi se na prihode od tekućih i 

kapitalnih donacija 

 

Prihodi od kazni ostvareni su 81,89%  manje u odnosu na prethodnu  godinu.  

 

Najveće odstupanje od plana očekivanih prihoda evidentno je kod prihoda od prodaje 

zemljišta zbog činjenice da je vrlo teško realizirati neku prodaju, unatoč brojnim upitima 

zainteresiranih potencijalnih investitora. 

 

 

 

 



 

 

Rashodi proračuna realizirani su u 2015. i  2016. godini, kako slijedi: 

 

 

Skupina 

konta 

Naziv konta Ostvarenje 

2015. 

Plan 

2016. 

Ostvarenje 

2016. 

31 Rashodi za zaposlene 1.179.465,41 2.383.346,76 1.133.068,16 

32 Materijalni rashodi 1.967.957,59 3.757.880,54 1.805.292,27 

34 Financijski rashodi 61.186,42 255.239,66 85.389,83 

35 Subvencije 1.191.828,24 2.437.226,04 1.072.408,68 

36. Potpore 76.161,46 76.080,00 79.980,00 

37 Naknade građanima i 

kućanstvima 

230.240,00 626.000,00 253.396,50 

38 Donacije 1.362.587,60 9.273.696,00 1.358.032,93 

41 Rashodi za nabavu 

neproizvedene 

imovine 

0,00 32.393.106,00 216.115,67 

42 Rashodi za nabavu 

proizvedene imovine 

4.784.752,18 16.790.725,00 921.581,71 

45 Rashodi za dodatna 

ulaganja 

178.312,37 710.000,00 0,00 

 UKUPNO 

RASHODI 

11.032.491,27 73.003.300,00 6.934.265,75 

 

 

Prema uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne 

(područne) samouprave za razdoblje 2016.-2017.g. potrebno je  uključivanje svih prihoda i 

primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, slijedom navedenog podaci u općem dijelu proračuna sadrže zbirni 

pregled prihoda i rashoda Općine Preko i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Lastavica 

Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami već prilikom 

izrade Proračuna Općine Preko (u njihovim planovima utrošak pripadajućih sredstava iz 

proračuna Općine određuju namjenu - plaće, ostali materijalni rashodi i sl.). Ostale rashode 

svog poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda. Svi 

rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2016. godine detaljno su vidljivi po programima i 

aktivnostima u posebnom dijelu proračuna. 

 

 

REZULTAT POSLOVANJA 

 

Kao što je već navedeno, tijekom 2015. godine ostvaren je višak tekuće proračunske godine u 

iznosu od 875.305,97 kuna. 

Preneseni manjak iz prethodne proračunske godine iznosi 19.891,96   kuna, te je ukupni 

rezultat poslovanja na dan 30. lipnja 2016.godine pozitivan  i iznosi -  855.414,01  kuna. 

 

Bitno je naglasiti da su unatoč smanjenoj naplati proračunskih prihoda realizirani prioritetni 

rashodi i programi Općine Preko kao što su socijalni program, vatrogastva, program širih 

javnih potreba, javnih potreba sporta i kulture, redovno je servisirana otplata duga, osigurana 

su sredstva za redovno poslovanje općinske uprave i ustanova – proračunskih korisnika te je 

zadržan postojeći standard komunalne infrastrukture. 



 

 

 

2. Posebni dio proračuna 

Sukladno Pravilniku, u posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se po 

organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji (po upravnim odjelima, proračunskim 

korisnicima, njihovim programima i aktivnostima prikazanim kroz propisane račune 

računskog plana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

Na  temelju čl. 68. Statuta Općine Preko ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/13 i 3/13), 

a u svezi s člankom 61. a stavkom 2. Zakona Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15  ), Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 26. 

sjednici, održanoj dana 03. listopada 2016. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o 

raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Preko 

 

1. Raspisuju se izbori za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Preko za slijedeće mjesne odbore: 

  

1. Mjesni odbor  Lukoran 

2. Mjesni odbor Ošljak 

3. Mjesni odbor Poljana 

4. Mjesni odbor Preko 

5. Mjesni odbor Rivanj 

6. Mjesni odbor Sestrunj 

7. Mjesni odbor Sutomišćica 

8. Mjesni odbor Ugljan 

 

2. Broj članova Vijeća mjesnih odbora iz točke 1. ove Odluke, u skladu s člankom 

69.st.2. Statuta Općine Preko, određuje se za mjesne odbore pod brojevima  4. i 8.- 

sedam članova, a za  mjesne odbore pod brojevima 1., 2., 3., 5., 6., i 7.- pet članova. 

 

3. Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 13. studenoga 2016. godine. 

 

4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “ Službenom glasniku 

Općine Preko” a objavit će se i  na službenoj internet stranici Općine Preko, na 

oglasnoj ploči Općine Preko, te na oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se 

provode izbori. 

 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/07  

URBROJ: 2198/13-5-16-1 

Preko, 03. listopada 2016. godine 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

                                                                                                        Ingrid Melada, prof. 



 

REPUBLIKA HRVATSKA        

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

  

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 

137/15) i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/13 i 3/13), 

Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 03. listopada 2016. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

o 

usvajanju Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Preko za razdoblje 2015.-2020. 

godine 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se Strateški plan ukupnog razvoja Općine Preko za razdoblje 2015.-2020. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

 Strateški plan iz čl. 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “ Službenom glasniku Općine 

Preko” a objavit će se i  na službenoj internet  stranici Općine Preko. 

 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O 

 

 

KLASA: 302-02/16-01/08  

URBROJ: 2198/13-5-16-1 

Preko, 03. listopada 2016. godine 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

                                                                                                        Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

 



Izvješće načelnika  

 
- za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine -  

 

Obzirom da je Načelnik Općine dva puta godišnje dužan izvještavati Općinsko Vijeće 

podnosim Izvješće o radu za razdoblje od  1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

U više navrata bio sam na razgovoru u raznim resornim Ministarstvima i nadležnim 

institucijama RH i Zadarske županije: 

 

- U Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom pregovarali smo oko 

rješavanja pitanja vlasništva tvrđave sv. Mihovila te lokacije za novo športsko igralište 

u Preku. 

 

- Aktivno sam sudjelovao na sastancima s predstavnicima Jadrolinije i Agencije za 

Obalni linijski pomorski prometoko izmjena plovidbenog reda, zajedno s ostalim 

načelnicima s Ugljana i Pašmana. 

 

- Bio na sastancima u Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskim šumama vezano za 

problematiku turističkog naselja Mačjak-Šumljak. Ugostio sam i nekoliko 

potencijalnih investitora. 

 

- U Zadarskoj županiji održali smo brojne sastanke oko više aktualnih tema. Izdvajam 

sastanke oko uređenja putova na Rivnju i Sestrunju, za koje smo dobili financijsku 

pomoć županije u iznosu od 100 tisuća kuna.  

 

- U Čistoći Zadar održali smo niz sastanaka, ponovili smo zahtjev za smanjenje iznosa 

mjesečne naknade za samačka domaćinstva. U dogovoru s predstavnicima 

Ministarstva zaštite okoliša i Čistoće Zadar privremeno smo postavili mobilno 

reciklažno dvorište. 

 

- Dovršili smo pregovore oko kupnje zemljišta u mjestu Sutomišćica koje je ključno za 

VI. fazu odvodnje - izgradnju ispusta, za ukupni iznos od 524 tisuće kuna. Do 

današnjeg dana već su isplaćene tri rate, odnosno 60 % ukupnog iznosa.  

 

- Dovršena je izrada Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Preko za razdoblje 2015-

2020, za što ćemo dobiti sufinanciranje preko mjere 7.1. Europskog fonda za ruralni 

razvoj, u iznosu 55 200 kn. 

 

- Zaključno s navedenim razdobljem zaprimili smo i izdali Rješenja o naknadi za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (legalizacija) za ukupno 1060 

predmeta.  

 



U navedenom razdoblju odrađeni su sljedeći projekti: 

 

- Nakon postupka javne nabave, potpisan je ugovor za projekt pod nazivom 
'Aglomeracija Preko-Kali-Otok Ugljan'. Vrijednost projekta kojim ćemo izraditi 
projektnu, studijsku i natječajnu  dokumentaciju za preostali dio Podsustava 1 mreže 
odvodnje u našoj općini je 1,92 milijuna kn. Iz kohezijskih fondova EU sufinancirat će 
se 85 % iznosa projekta (1,67 milijuna kn), a preko našeg Odsjeka za EU fondove 
izborili smo se za dodatnih 180 tisuća kuna sufinanciranja od strane Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekt vodi općinska komunalna tvrtka 
Otok Ugljan.  
 

- Zajedno s Gradom Zadrom te općinama Kali, Kukljica i Sali sudjelovali smo u osnivanju 
ribarskog LAG-a (FLAG-a) Plodovi mora, koji će pružati aktivnu podršku u povlačenju 
EU sredstava iz fondova za ribarstvo. 
 

- Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG) Mareta pomogli smo u opremanju ureda u Preku, a u 
suradnji s njima smo održali nekoliko radionica s ciljem upoznavanja mještana s 
mogućnostima povlačenja sredstava iz EU fondova te nacionalnih natječaja 
(ministarstvo turizma, FZOEU…) 
 

- Po svim mjestima naše općine smo izvodili sve tekuće radove održavanja i 
čišćenja:zamjenu i popravak rasvjetnih tijela, betoniranje javnih površina, saniranje 
zidića, uređenja parkova, uklanjanje bespravno postavljenih nadstrešnica, čišćenja 
raslinja… 
 

- Izvršene su sve potrebne radnje za turističku sezonu, te su se u svim mjestima 
općineuredile plaže, postavile klupe, koševi za smeće, ležaljke, kabine i tuševi, kao 
istupići ljetne prometne regulacije. Postavljene nove ležaljke za plaže te info ploče u 
svim mjestima. 
 

- U mjestu Poljana završeni su radovi na izgradnji IV. i V. faze kanalizacijske mreže. 

Iščekuje se uporabna dozvola nakon čega ćemo poslati zahtjev za povrat sredstava iz 

IPARD-a. Sve to trebalo bi biti gotovo do kraja godine.  

 

- Potpisan je ugovor s ministarstvom graditeljstva koje će sa 100 tisuća kuna 

sufinancirati nabavu novog bagera za komunalnu tvrtku Obala i parkovi. Projekt će se 

realizirati do kraja 11. mjeseca ove godine 

 

- Potpisan je ugovor s ministarstvom kulture koje će sa 100 tisuća kuna financirati 

izradu arhitektonskog snimka za tvrđavu sv. Mihovila, a na novi natječaj ministarstva 

kulture prijavljena je prva faza arheoloških iskopa na tvrđavi sv. Mihovila, u iznosu od 

275 tisuća kuna 

 

- Nakon dvije godine borbe, riješeno je pitanje vlasništva Sv. Mihovila, koji je idućih 15 

godina predan na korištenje Općini Preko. Iduća faza je preseljenje antenskog stupa iz 



tvrđave, te je već poslan dopis tvrtki Odašiljači i veze da ubrzaju postupak iseljenja jer 

im građevinska dozvola vrijedi do travnja 2017. godine  

 

- Za projekt Avantura otok napravljen je glavni projekt, priprema se javna nabava, a 

nakon toga i radovi vrijedni više od milijun kuna (sa 830 tisuća kuna sufinancira 

ministarstvo regionalnog razvoja) 

 

- Prijavljena je druga faza Avanture otok (uređenje i opremanje odmorišta) na natječaj 

Ministarstva turizma 

 

- U izradi je glavni projekt za drugu fazu modernizacije javne rasvjete, u koju ulaze 

otoci Rivanj, Sestrunj i Ošljak. Time bi zaključili izmjenu svih stupova javne rasvjete u 

općini, osim kandelabera, koji će ostati za treću fazu.  

 

- U tijeku je izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općine Preko, sa 10 tisuća kuna 

sufinancirat će ga Zadarska županija, a zatraženo je i sufinanciranje ministarstva 

graditeljstva 

 

- Zadarska županija sa 53 tisuće kuna financirat će obnovu krova školske sportske 

dvorane u Preku te radove na obnovi sportskog igrališta u Poljani. Općina Preko 

sufinancirat će sa 20 tisuća kuna radove na igralištu u Poljani. 

 

- Financirali smo izradu arhitektonskog snimka za vjetrenjače na Ošljaku, koje su 

uvrštene u program zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture.  

 

Ovo je naglasak na najvažnije aktivnosti, a za sva eventualna pojašnjenja i dodatne 

informacije stojim Vam na usluzi. 

 

U Preku, 23. rujna 2016. godine 

 

 

                                                                                                         Općinski načelnik 

 

                                                                                                       Karlo Novoselić, v.r. 

 

 

 

 


