
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

KLASA: 021-05/17-01/03 

URBROJ: 2198/13-5-17-1 

Preko, 19. srpnja 2017. godine  

       

     Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Preko 

                       S v i m a  

PREDMET: 2. sjednica Općinskog vijeća 

 

P O Z I V 

            Na temelju članka 55. st. 1.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Preko, sazivam  2. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Preko za dan 

 

 26. srpnja ( srijeda) 2017. godine u 9,00 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 s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Preko 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Preko  

3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Preko 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika 

Općine Preko iz radnog odnosa 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova za rad članovima 

Općinskog vijeća, predsjednicima Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, te 

službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Općine Preko i 

obilježavanju Dana Općine 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica i trgova u naselju 

Ugljan 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu 

koncesijskih odobrenja  

10. Prijedlog Odluke o  sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga 

          na području k.o. Preko, Poljana i Sutomišćica - Općina Preko 

   11.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima  

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

12. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Preko za razdoblje od 2017. do 

2022. godine 

13. Pitanja i odgovori   

                                                                                        

                                                                                        PREDSJEDNICA: 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r. 

 

 

 

 



ZAPISNIK 

S 

KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PREKO 

Na temelju članka 87. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima ( „ NN“ broj: 144/12 i 

121/16) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/17-01/217 URBROJ: 515-02-02-01/1-17-14 

od 25. svibnja 2017., sjednicu je sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, za 

dan 07. lipnja 2017. godine 

Započeto u 12 i 30 sati. 

Sjednici su nazočni Kristina Božić i Ivo Gregov iz Ureda državne uprave u Zadarskoj 

županiji, Općinski načelnik Jure Brižić, zamjenik Općinskog načelnika Karlo Novoselić, pročelnica 

JUO Milena Brižić i viša savjetnica za pravne i zajedničke poslove Kristina Gruber.   

Prozivkom je utvrđeno da je na sjednici prisutno 13 od ukupno 13 vijećnika i to: Đana 

Ćurković, Ingrid Melada, Ivona Hromin, Ante Brižić, Oliver Telac, Dražena Strihić, Marijo Košta, 

Domagoj Kombura, Ivo Uhoda, Perina Telac, Maja Višić, Nikša Ivanac i Ivan Ivanov. 

Predsjedavajuća je konstatirala da je na konstituirajućoj sjednici nazočno 13 članova Općinskog 

vijeća Općine Preko, te da Vijeće može nastaviti s radom i donositi punovažne odluke. 

Minutom šutnje odana počast Hrvatskim braniteljima i svima koji su preminuli za slobodu i boljitak 

Republike Hrvatske. 

Sjednicu je otvorila gospođa Kristina Božić voditeljica Službe za opću upravu Ureda državne 

uprave u Zadarskoj županiji, osoba ovlaštena za sazivanje konstituirajuće sjednice do određivanja 

osobe koja će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 

Čestitala je svim izabranim članovima Općinskog vijeća Općine Preko poželjevši im puno uspjeha u 

narednom četverogodišnjem mandatu. Da bi se ispunile zakonske pretpostavke za konstituiranje 

predstavničkog tijela, te da bi sve odluke koje danas budu donesene bile u skladu sa 

zakonom,Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Preko potrebno je da na 

današnjoj sjednici bude nazočna većina članova predstavničkog tijela koje prema Statutu Općine 

Preko broji 13 članova. 

Uz poziv za današnju sjednicu dostavljen je i dnevni red sjednice, kojeg je pročitala te 

predloženi dnevni red stavila na glasovanje. 

Dizanjem ruku, jednoglasno je prihvaćen predloženi Dnevni red: 

DNEVNI RED: 

- Utvrđivanje kvoruma 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika 

- svečana prisega članova Općinskog vijeća 

3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

Ad 1)  

          Predsjedavajuća konstatira da je od strane 6 vijećnika dostavljen pisani prijedlog kojim se predlažu 

predsjednik i članovi Mandatnog povjerenstva: 

Za predsjednicu- Ingrid Melada 

Za člana – Ante Brižić 

Za člana- Ivo Uhoda 

Predsjedavajuća je upitala da li ima drugih prijedloga za izbor Mandatnog povjerenstva, 

a kako nije bilo, stavila je dostavljeni prijedlog na glasovanje. 

Dizanjem ruku, predsjedavajući utvrđuje da je jednoglasno izvršen izbor Mandatnog 

povjerenstva u sastavu: 



 

Za predsjednicu- Ingrid Melada 

Za člana – Ante Brižić 

Za člana- Ivo Uhoda 

 

 

Ujedno poziva predsjednicu Mandatnog povjerenstva da pročita izvješće kako bi se 

moglo verificirati mandate članova Općinskog vijeća. 

Ad 2)  

Izvješće podnosi Ingrid Melada, predsjednica Mandatnog povjerenstva. 

 

 
KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA 

ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE PREKO 
 

I. Od ukupno 4.115 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.091 birača, odnosno 50,81%, od čega je prema 

glasačkim listićima glasovalo 2.091 birača, odnosno 50,81%. Važećih listića bilo je 2.022, odnosno 96,70%. 

Nevažećih je bilo 69 listića, odnosno 3,30%. 
 

 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova: 

  

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 828 glasova 40,95% 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU    

 

 

Nositelj liste: JURE BRIŽIĆ, bacc. oec. 

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 433 glasova 21,41% 

 

Nositelj liste: IVO UHODA 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 412 glasova 20,38% 

 

Nositelj liste: MARIJO KOŠTA 

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 349 glasova 17,26% 

 

Nositelj liste: KARLO NOVOSELIĆ 

 

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su: 

 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU  

Nositelj liste: JURE BRIŽIĆ, bacc. oec. 

 

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

Nositelj liste: IVO UHODA 



 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

Nositelj liste: MARIJO KOŠTA 

 

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

Nositelj liste: KARLO NOVOSELIĆ

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći 

broj mjesta u općinskom vijeću: 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU  

dobila je 6  mjesta te su s te liste izabrani: 

1. JURE BRIŽIĆ, bacc. oec. 

2. ENDI ĆUĆA 

3. ĐANA ĆURKOVIĆ 

4. INGRID MELADA 

5. IVONA HROMIN 

6. ANTE BRIŽIĆ 

 

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

dobila je 3  mjesta te su s te liste izabrani: 

1. IVO UHODA 

2. PERINA TELAC 

3. IVAN ŠARIN 

  

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani: 

1. MARIJO KOŠTA 

2. DOMAGOJ KOMBURA 

  

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani: 

1. KARLO NOVOSELIĆ 

2. NIKŠA IVANAC 

 

 



        Ovo Izvješće je sastavni dio Zapisnika. 

Na temelju čl. 79. i 81. Zakona o lokalnim izborima („ NN“ broj: 144/12 i 121/16) 

Mandatno povjerenstvo u sastavu : Ingrid Melada -predsjednica, Ante Brižić -član i Ivo 

Uhoda-član izvršilo je uvid u obavijesti vijećnika Jure Brižića, i Endija Ćuće o obavljanju 

nespojive dužnosti, te u prijedlog Hrvatske demokratske zajednice i hrvatske stranke 

umirovljenika, koje su za zamjenika Jure Brižića predložile Olivera Telca, a za 

zamjenika Endija Ćuće Draženu Strihić. 

Mandatno povjerenstvo izvršilo je uvid u obavijest  vijećnika Karla Novoselića o obavljanju 

nespojive dužnosti, te je utvrdilo da ga na njegovom mjestu zamjenjuje kandidatkinja sa 

pravovaljano utvrđene kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Karla Novoselića pod 

rednim brojem 3. gospođa Maja Višić iz Ugljana. 

Isto tako Mandatno povjerenstvo je utvrdilo da su se stekli uvjeti za stavljanje mandata u 

mirovanje člana Općinskog vijeća Općine Preko gospodina IVANA ŠARINA, izabranog za 

člana Općinskog vijeća Općine Preko sa kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Ive 

Uhoda, zbog podnošenja zahtjeva za stavljene mandata u mirovanje iz osobnih razloga, te je 

utvrdilo da ga na njegovom mjestu zamjenjuje  kandidat sa pravovaljano utvrđene 

kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Ive Uhoda pod rednim brojem 4. gospodin Ivan 

Matacin iz Preka. 

Na temelju članka 79. i članka 81. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine“ broj: 

144/12 i 121/16), stekli su se uvjeti za stavljanje mandata u mirovanje člana Općinskog 

vijeća Općine Preko gospodina IVANA MATACINA, izabranog za člana Općinskog vijeća 

Općine Preko sa kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Ive Uhoda, zbog podnošenja 

zahtjeva za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga, te je Mandatno povjerenstvo 

utvrdilo da ga  na njegovom mjestu zamjenjuje kandidat sa pravovaljano utvrđene 

kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Ive Uhoda pod rednim brojem 5. gospodin Ivan 

Ivanov iz Poljane. 

Predsjedavajuća pita ima li primjedbi ili nejasnoća u Izvješću. Kako nije bilo nikakvih 

primjedbi ili nejasnoća predsjedavajuća utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Preko primilo 

na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva i verificiralo mandate članovima Općinskog 

vijeća. 

Budući da je člankom čl. 87. st.4. Zakona o lokalnim izborima propisano da 

konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika Općinskog vijeća 

predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, to poziva 

gospođu Đanu Ćurković da preuzme predsjedavanje sjednicom po već usvojenom dnevnom 

redu. 

Utvrđuje se da vođenje sjednice preuzima gospođa Đana Ćurković kao prvi izabrani 

član 

s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

Gospođa Đana Ćurković pozdravila je sve prisutne i pozvala vijećnike na svečanu prisegu 

članova Općinskog vijeća. 

Na temelju članka 3. Poslovnika o radu tekst prisege za članove Općinskog vijeća Općine 

Preko je slijedećeg sadržaja: 

 
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Preko 
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike 
Hrvatske, zakona i Statuta Općine Preko, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 
Republike Hrvatske i Općine Preko”. 

Nakon pročitanog teksta prisege pojedinačnom prozivkom vijećnici su izjavili da prisežu te 

potpisali prisegu. 



Konstatira se da je trinaest  vijećnika dalo svečanu prisegu i da su mandati verificirani. 

Ad 3)  

Predsjedavateljica Đana Ćurković konstatira da je od strane 6 vijećnika i to: Đana Ćurković, 

Ingrid Melada, Ivona Hromin, Ante Brižić, Oliver Telac i Dražena Strihić    dostavljen pisani 

prijedlog kojim se predlažu predsjednik i članovi Povjerenstva za izbor i imenovanje: 

Za predsjednicu-DraženaStrihić 

Za člana- Nikša Ivanac 
Za člana- Marijo Košta 

Kako više nije bilo prijedloga, predsjedateljica je zaključila raspravu i stavila 
prijedlog 
Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje Dražena Strihić - predsjednica, Nikša 
Ivanac -član i Marijo Košta - član, na glasovanje. 

Utvrđuje se da je jednoglasno donesena Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i 

imenovanje , te da se u Povjerenstvo za izbor i imenovanje izabiru kako slijedi: 

Za predsjednicu-DraženaStrihić 

Za člana- Nikša Ivanac 
Za člana- Marijo Košta 

Ad 4)  

 

Predsjedavateljica Đana Ćurković konstatira da je od strane 6 vijećnika i to: Đana Ćurković, 

Ingrid Melada, Ivona Hromin, Ante Brižić, Oliver Telac i Dražena Strihić    dostavljen pisani 

prijedlog kojim se predlaže za predsjednika Općinskog vijeća: 

Za predsjednicu Općinskog vijeća- Ingrid Melada 

Kako drugih prijedloga nije bilo predsjedateljica je zaključila raspravu i stavila prijedlog 

Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Preko na glasovanje. 

Utvrđuje se da je jednoglasno donesena 

 

Odluka 

o 

izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Preko 

Za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Preko izabrana je Ingrid Melada. 

Nakon izbora predsjednice Općinskog vijeća Općine Preko intonirana je hrvatska himna  

„ Lijepa naša“ 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Preko Ingrid Melada konstatira da je od strane 6 

vijećnika i to: Đana Ćurković, Ingrid Melada, Ivona Hromin, Ante Brižić, Oliver Telac i 

Dražena Strihić  dostavljen pisani prijedlog kojim se predlaže za potpredsjednika Općinskog 

vijeća: 

 

      Za potpredsjednicu Općinskog vijeća- Đana Ćurković 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Preko Ingrid Melada konstatira da je od strane 5 

vijećnika i to:, Marijo Košta Domagoj Kombura, Ivo Uhoda, Perina Telac i Ivan Ivanov 



dostavljen pisani prijedlog kojim se predlaže za potpredsjednika Općinskog vijeća: 

 

     Za potpredsjednika Općinskog vijeća- Ivo Uhoda 

Prelazi se na glasovanje o prvom prijedlogu šest vijećnika za izbor potpredsjednika 

Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće Općine Preko je sa osam glasova „ za“ i pet „ protiv“ glasovalo za izbor 

potpredsjednika Općinskog vijeća Đanu Ćurković. 

Prelazi se na glasovanje o drugom prijedlogu pet vijećnika za izbor potpredsjednika 

Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće Općine Preko je sa pet glasova „ za“ i osam „ protiv“ glasovalo za izbor 

potpredsjednika Općinskog vijeća Ivu Uhoda. 

Utvrđuje se da je sa osam glasova „ za“ i pet „ protiv“donesena 

Odluka 

o 

izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Preko 

Za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Preko izabrana je Đana Ćurković. 

 
 
Sjednica završena u 13.10 sati. 
 
 
Zapisnik sačinila:                                                                 Po ovlaštenju:  

 

 

Kristina Gruber                                                                    Kristina Božić 

 

 

 

Predsjednica:  

 

 

Ingrid Melada 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO  

Općinsko vijeće  

 

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

novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. 

Statuta Općine Preko (Službeni glasnik Općine Preko br. 1/13 i 3/13) Općinsko vijeće Općine 

Preko, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2017. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o 

izmjenama i dopunama Statuta Općine Preko 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Preko ( „ Službeni glasnik Općine Preko” broj: 1/13 i 3/13) članak 7. 

mijenja se i glasi:  „Dan općine je 29. rujna Dan Sv. Mihovila, koji se svečano slavi kao 

općinski blagdan.“  

 

Članak 2. 

U članku 55.  st.1. riječ  „ Jedinstveni upravni odjel Općine Preko“ zamjenjuje se riječima „ 

upravni odjeli“.  

 

Članak 3. 

U članku 55.  st.2. riječi  „ Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuje se riječima „ upravnih 

tijela“.  

Članak 4. 

U članku 55.  st.3. riječi  „ Jedinstvenim upravnim odjelom “ zamjenjuje se riječima  

„ upravnim tijelom“.  

Članak 5. 

 

U članku 56.  . riječi  „ Jedinstveni upravni odjel “ zamjenjuje se riječima „ upravni odjel“.  

 

Članak 6. 

 

U članku 57.  riječi  „ Jedinstveni upravni odjel “ zamjenjuje se riječima „ upravni odjeli“.  

 

Članak 7. 

 

U članku 58.  riječi  „ Jedinstvenog upravnog odjela “ zamjenjuje se riječima „ upravnih 

odjela“.  

 

 

 



Članak 8. 

 

U članku 76.  riječi  „ Jedinstveni upravni odjel “ zamjenjuje se riječima „ upravni odjel“.  

 

 

Članak 9. 

 

U članku 90.  riječi  „ Jedinstvenog upravnog odjela “ zamjenjuje se riječima „ upravnih 

odjela“.  

 

Članak 10. 

 

U članku 91.  riječi  „ Jedinstveni upravni odjel Općine “ zamjenjuje se riječima „ upravni 

odjeli Općine“.  

 

Članak 11. 

 

U članku 96.  riječi  „ Jedinstvenog upravnog odjela Općine“ zamjenjuje se riječima  

„ upravnih tijela Općine“.  

 

Članak 12. 

 

 

U članku 97.st.3  riječi  „ Jedinstvenog upravnog odjela Općine“ zamjenjuje se riječima  

„ upravnih tijela Općine“.  

Članak 13. 

 

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: 021-03/17-01/  

URBROJ: 2198/13-5-17-1  

Preko, 26. srpnja 2017. godine  

 

 

                                                                                Predsjednica Općinskog vijeća  

 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof. 

 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO  

Općinsko vijeće  

 

Temeljem članka 35. točke 4. i 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11, 144/12, 

19/13 i 137/15.) te članka 32. točke 9. Statuta Općine Preko ( „Službeni glasnik Općine Preko 

br. 1/13. i 3/13.) Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 2. sjednici održanoj 26. srpnja 

2017., donijelo je 

 

O D L U K U 

o  

ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Preko 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovom se odlukom uređuje ustrojstvo, naziv i djelokrug upravnih tijela Općine Preko  i 

druga pitanja značajna za njihov rad. 

 

Članak 2. 

 

 U odredbama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Općine Preko riječi i pojmovni 

sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, 

odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 

 

II. UPRAVNI ODJELI OPĆINE PREKO 

 

Članak 3. 

 

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Preko (u daljnjem tekstu: 

Općine), ustrojavaju se upravni odjeli. 

Članak 4. 

 

 Upravni odjeli  jesu: 

 

1. Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove  

2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj  i EU fondove  

 

Članak 5. 

 

 U obavljanju poslova upravna tijela iz članka 4. ove odluke, provode zakone i druge 

propise te opće akte Općine, provode smjernice Općinskog vijeća Općine Preko (u daljnjem 

tekstu: Vijeća), Općinskog načelnika Općine Preko (u daljnjem tekstu: Načelnika), 

odgovaraju za stanje u području za koje su ustrojena, prate stanje u određenim područjima i 

daju inicijativu za rješavanje pitanja u tim područjima, rješavaju u upravnim stvarima, 



izrađuju opće i druge akte za potrebe Vijeća i Načelnika te obavljaju i druge poslove za 

potrebe tijela Općine. 

 

Članak 6. 

 

 Upravni odjel za opće pravne i ekonomske poslove obavlja upravne, stručne, 

informatičke, tehničke, administrativne i pomoćne poslove iz područja lokalne samouprave i 

proračuna i financija, a osobito: upravni stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe 

načelnika, njegovog zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, priprema materijala 

za sjednice koje saziva Općinsko vijeće, organizacija sjednica,vođenje zapisnika; uredno i 

pregledno čuvanje i dostava svih akata koji su doneseni na sjednicama Općinskog vijeća te 

akata Načelnika, protokolarni poslovi i organizacija općinskih svečanosti, protokolarni 

poslovi za potrebe načelnika i Općinskog vijeća te organizacija općinskih svečanost, primanje 

i otpremanje pošte, poslovi koordinacije Općine sa općinskim ustanovama, trgovačkim 

društvima i Turističkom zajednicom, poslovi ostvarivanja suradnje s jedinicama lokalne i 

regionalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu,suradnja s građanstvom,protokolarni 

poslovi i poslovi odnosa s javnošću, poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup 

informacijama, razmatranje predstavki i pritužbi građana; - uređivanje (ažuriranje) službene 

internetske stranica Općine,uređivanje "Službenog glasnika Općine Preko", nadzor nad 

izvršavanjem odluka, zaključaka i drugih akata iz svoje nadležnosti, skrb o nabavi i opskrbi 

Općinske uprave uredskim potrošnim materijalom i priborom, sitnim inventarom i drugim 

tehničkim potrepštinama, poslovi odnosa s javnošću Općine kroz izvješćivanje svekolike 

javnosti o ukupnim općinskim aktivnostima, poslovi povezani sa pristupom informacijama; - 

unutarnji nadzor financijskoga poslovanja Općinske uprave i svih korisnika općinskog 

proračuna, poslovi pisarnice i pismohrane, poslovi arhiviranja, vođenje propisanih upisnika i 

skrb o arhivi spisa Općine Preko, stručni poslovi iz područja društvenih djelatnosti, obavlja i 

druge poslove vezane za rad Općinskog Vijeća i Načelnika, ako su oni u djelokrugu Općine, a 

ne i drugih upravnih odjela, pravne, upravno-pravne i savjetodavne poslove,upravne, stručne i 

administrativne poslove iz područja radnih odnosa službenika i namještenika Općinske 

uprave,imovinsko-pravne poslove, upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove 

za potrebe Općinske uprave, pravne poslove, zastupanje Općine pred sudovima i drugim 

upravnim tijelima, savjetničke poslove u pravnim pitanjima za ostale ustrojbene jedinice 

Općinske uprave, prati i izvršava sve zakonske propise iz nadležnosti Odjela, priprema nacrte 

općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, koje donosi Načelnik i Općinsko vijeće, 

pripravlja izvješća, planove i programe iz svog djelokruga, priprema nacrte temeljnih akata i 

prati njihovu usklađenost sa zakonom i Statutom Općine, priprema programe rada Općinskog 

vijeća i osigurava i prati njihovo izvršenje,sudjeluje u izradbi nacrta prijedloga općih i 

pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće, pruža stručnu pomoć predsjedniku i 

vijećnicima Općinskog vijeća i predsjednicima i članovima drugih tijela Općinskog vijeća, 

prati rad sjednica Općinskog vijeća i njegovih tijela, izrađuje i akte sa sjednica i prati 

izvršavanja akata, prati usklađenost Statuta i drugih općih općinskih akata sa zakonom, daje 

pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom Općinskog vijeća, skrbi se oko ostvarenja 

obveza iz područja opće uprave za koje je zakonom ovlašteno Općinsko vijeće, brine o  

rukovanju telefonskom centralom, održavanju čistoće, i sl., organizira i vodi poslove javne 

nabave, obavlja i druge poslove iz područja lokalne samouprave ako su oni u ovlasti Općine,a 

nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela, poslovi izrade i izvršenja proračuna,  izrade 

propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva 

proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, poslovi u svezi prikupljanja prihoda koji 

pripadaju Općini, te svi drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Općine. 

 



 

 

Članak 7. 

 

   Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj  i EU fondove u svom djelokrugu obavlja 

upravne i stručne poslove, a osobito: priprema i prati izvršenje programa iz svoje nadležnosti, 

obavlja stručne poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog 

gospodarstva, sudjeluje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog 

uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva, prati stanje u prostoru i pripravlja i 

izrađuje potrebna izvješća, pripravlja i izrađuje izvješće o stanju u prostoru i program mjera 

za unapređenje stanja u prostoru, pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u 

donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju 

sukladno zakonu, čuva dokumentaciju prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog 

gospodarstva koja je vlasništvo Općine, sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima 

kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog planiranja, graditeljstva i 

komunalnog gospodarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, surađuje s odgovornim 

tijelima Republike Hrvatske, Zadarske županije,susjednih gradova i općina u pitanjima 

prostornog uređenja i zaštite okoliš, sudjeluje u postupcima u povodu izgradnje, održavanja i 

upravljanja nerazvrstanim prometnicama, upravljanju objektima prometa u mirovanju; auto-

taksi službama, obavlja i druge poslove iz područja, prostornog uređenja, graditeljstva i 

komunalnog gospodarstva te zaštite okoliša, ako su oni u ovlasti Općine, a nisu u djelokrugu 

drugih upravnih odjela, obavlja i poslove radi uklanjanja i zbrinjavanju pasa lutalica i ostalih 

životinja, dezinsekcije i deratizacije, skrbi o zaštiti od požara i zaštiti na radu, prodaji i 

obavljanju drugih djelatnosti na otvorenim prostorima, prati provođenje odluke o 

komunalnom redu i drugih odluka iz svojeg djelokruga, obavlja poslove komunalnog i 

prometnog redarstva i ostale poslove nadzora za potrebe Općinske uprave i javnih služba u 

skladu sa zakonom i općim i pojedinačnim aktima Općine, obavlja i ostale poslove koje 

Općina svojom odlukom proglasi komunalnim djelatnostima od značenja za Općinu, 

organizira i vodi projekte izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu 

Općine, vodi upravne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, upravlja komunalnom 

imovinom, vodi poslove zaštite i unapređenje okoliša, protupožarne, civilne zaštite i zaštite na 

radu, uređenje prometa,priprema nacrte akata kojima se uređuje gospodarenje nekretninama, 

zakup poslovnih i ostalih prostora i zakup javnih površina, vodi upravne i neupravne postupke 

iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje 

uvjerenja i potvrda na temelju evidencija koje vodi), vodi evidencije čuvanja dokumenata 

prostornog uređenja, vodi evidencije o izdanim aktima, izrađuje izvješća o radu , te dostavlja 

raspoložive podatke za potrebe drugih tijela općinske uprave, obavlja i druge poslove iz 

područja prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva ako su oni u 

djelokrugu Općine, a ne i drugih upravnih odjela, sudjeluje u pripremama projekata od 

interesa za Općinu, poslovi povezani s kandidiranjem projekata za financiranje od strane 

fondova Europske unije i drugih fondova, surađuje s resornim ministarstvima i institucijama 

koje provode aktivnosti iz područja međunarodne suradnje,prati propise Europske unije, 

provodi sustav kvalitete u Općinskoj upravi prema normi ISO, te ostale poslove koji nisu u 

nadležnosti drugih upravnih odjela. 

        

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA OPĆINE 

 

Članak 8. 

 

 Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela uređuje se pravilnikom o unutarnjem redu. 



 Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka uređuje se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, 

nazivi i opisi radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti potrebni za njihovo obavljanje, broj 

izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela. 

 Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi Načelnik. 

 

 

Članak 9. 

 

 Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnim tijelima se mogu kao unutarnje 

ustrojstvene jedinice, ovisno o srodnosti i povezanosti poslova, ustrojiti odsjeci, a unutar njih 

pododsjeci. 

  

IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI 

 

Članak 10. 

 

 Poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici. 

 Službenici obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine. 

 Službenici obavljaju upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima. 

 Namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno 

radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela. 

 

Članak 11. 

 

 Radom upravnog tijela upravlja pročelnik. 

 Pročelnika Upravnog odjela bira i imenuje Općinski načelnik na temelju provedenog 

javnog natječaja.  

           Pročelnik Upravnog odjela za svoj rad i rad odjela odgovoran je Općinskom načelniku.   

           Pročelnik Upravnog odjela dužan je na zahtjev Općinskog načelnika izvješćivati o radu 

Upravnog odjela kojim upravlja.  

          Pročelnik organizira obavljanje poslova i skrbi se o funkcioniranju Upravnog odjela, 

daje službenicima upute za obavljanje poslova, skrbi se o njihovu stručnom osposobljavanju i 

usavršavanju tijekom službe, obavlja i druge poslove određene Ustavom, zakonom, Statutom i 

ostalim općinskim aktima.  

         Pročelnik u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i drugim 

propisima te općinskim Statutom. Pročelnik je osobno odgovoran za zakonit, pravilan i 

pravodoban rad Upravnog odjela kojim upravlja, i za izvršenje zadataka i poslova iz 

djelokruga svojih ovlasti. Pročelnik je za svoj rad odgovoran načelniku.  

 

Članak 12. 

  

       Pročelnik organizira obavljanje poslova u Upravnom odjelu, daje službenicima i 

namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavanju i 

usavršavanju službenika i namještenika te obavlja i druge poslove predviđene zakonom, 

Statutom i ovom Odlukom.   

 

 

 

  

  



 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

 

 Pravilnik o unutarnjem redu iz članka 8. ove Odluke Općinski načelnik će donijeti 

najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.  

 

Članak 14. 

 

           Službenici i namještenici zaposleni u Upravnim odjelima nastavljaju sa radom na 

poslovima na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke, do donošenja rješenja 

o rasporedu sukladno Pravilniku o unutarnjem redu iz članka 8. ove Odluke. 

  

Članak 15. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/02). 

 

Članak 16. 

 

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:   

URBROJ: 2198/13-5-17-1  

Preko, 26. srpnja 2017. godine  

 

 

                                                                                Predsjednica Općinskog vijeća  

 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO  

Općinsko vijeće  

 

Na temelju čl. 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( Nar. 

nov., broj 28/10) i čl. 32. Statuta Općine Preko ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/13 i 

3/13 ) Općinsko vijeće Općine Preko, na prijedlog Općinskog načelnika, na svojoj 2. sjednici 

održanoj dana 26. srpnja 2017. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o 

o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Općine Preko iz 

radnog odnosa 

  

Članak 1. 

U Odluci o plaći i drugim pravima dužnosnika Općine Preko iz radnog odnosa ( „ Službeni 

glasnik Općine Preko“ broj 4/15) članak 3. mijenja se i glasi:  

 

Koeficijenti za utvrđivanje plaća dužnosnika iz članka 1. ove Odluke iznose:  

 

1. Općinski načelnik........................................................................ 3,15  

2. Zamjenik Općinskog načelnika................................................... 2,50  

 

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje za obračun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Preko. 

 

Članak 2. 

 

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: 120-01/17-01/  

URBROJ: 2198/13-5-17-1  

Preko, 26. srpnja 2017. godine  

 

 

                                                                                Predsjednica Općinskog vijeća  

 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO  

Općinsko vijeće  

 

Na temelju čl. 33. st. 2. i čl. 32. Statuta Općine Preko ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj 

1/13 i 3/13 ) Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 

2017. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o 

o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova za rad članovima Općinskog vijeća, 

predsjednicima Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, te službenicima Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Preko  

  

Članak 1. 

U Odluci o naknadi troškova za rad članovima Općinskog vijeća, predsjednicima Vijeća 

mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, te službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Preko ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj 5/13) članak 2. st.2. mijenja se i glasi:  

 

Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u iznosu od 2.000,00 neto. 

 

Članak 2. 

 

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: 402-01/17-01/  

URBROJ: 2198/13-5-17-1  

Preko, 26. srpnja 2017. godine  

 

                                                                                    

 

                                                                                Predsjednica Općinskog vijeća  

 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

        Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Preko ( Službeni 

glasnik Općine Preko br. 1/13 i 3/13 ), Općinsko vijeće Općine Preko,na prijedlog Općinskog 

načelnika, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2017. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o 

izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ( „ Službeni glasnik 

Općine Preko“ broj 3/14)  čl.2. mijenja se i glasi:  

 

 

 

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose: 

 

 

R. BR.              RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

 

1. Pročelnik  upravnog odjela 1,90 

2. Viši savjetnik za opće, pravne poslove  i lokalnu 

samoupravu 

1,82 

3.  Viši savjetnik za proračun i financije 1,82 

4. Viši stručni suradnik za gospodarstvo, zaštitu 

okoliša i upravljanje imovinom  

1,75 

 

5. 

Viši stručni suradnik za protokol i odnose s 

javnošću  

1,75 

6. Viši referent za društvene djelatnosti , turizam i 

europske integracije 

1,75 

7. Viši referent za komunalno gospodarstvo i 

prostorno upravljanje 

 

1,70 

8. Referent za računovodstvo i financije 1,45 

9. Referent prometni redar 1,20 

10. Referent komunalni redar 1,16 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 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: 120-01/17-01/ 

URBROJ: 2198/13-5-17-1 

Preko, 26. srpnja 2017. godine 

 

 

 

                                                                             

                                                                                               Predsjednica Općinskog vijeća 

  

 

                                                                                                             Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO  

Općinsko vijeće  

 

Na temelju čl. 33. st. 2. i čl. 32. Statuta Općine Preko ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj 

1/13 i 3/13 ) Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 

2017. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o 

o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Općine Preko i obilježavanju Dana Općine 

  

Članak 1. 

U Odluci o grbu i zastavi Općine Preko i obilježavanju Dana Općine ( „ Službeni glasnik 

Općine Preko“ broj ) članak 12. st.1. mijenja se i glasi:  

 

Dan 29. rujna utvrđuje se Danom Općine Preko i slavi se svečano kao Općinski blagdan. 

 

Članak 2. 

 

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: 017-01/17-01/  

URBROJ: 2198/13-5-17-1  

Preko, 26. srpnja 2017. godine  

 

                                                                                    

 

                                                                                Predsjednica Općinskog vijeća  

 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA PREKO  

Općinsko vijeće  

 

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne novine" broj 54/88) i članka 32. Statuta 

Općine Preko ( „Službeni Glasnik Općine Preko br. 1/13 i 3/13 ) Općinsko vijeće Općine 

Preko na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2017. godine donijelo je slijedeću 

 

ODLUKU 

o 

izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju ulica i trgova u naselju Ugljan 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom izmjenjuju se i dopunjuju imena i nazivi ulica i trgova u naselju Ugljan.  

 

Članak 2. 

 

U Odluci o imenovanju ulica i trgova u naselju Ugljan ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ 

broj: 8/11, 1/12 i 4/12 ) u članku 8. dodaje se nova ulica:  

 

Dosadašnji naziv                                                          Novi naziv  

 

                                                                                      Put uvale Suha  

sukladno grafičkom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.  

 

Članak 3. 

 

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: 015-08/17-01/  

UR.BROJ: 2198/13-5-17-1 

 Preko, 26. srpnja 2017. godine  

 

                                                                                            

                                                                                      Predsjednica Općinskog vijeća 

  

 

                                                                                           Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

Na temelju čl. 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( „NN“  br. 158/03, 

100/04, 141/06 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Preko ( Službeni Glasnik Općine Preko 

br. 1/13 i 3/13 ) Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 

2017. godine donijelo je slijedeću 

  

       ODLUKU 

o 

izmjenama i dopunama Odluke o 

imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja   

 

        Članak 1. 

U Odluci o  imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja  ( „ Službeni glasnik 

Općine Preko“ broj: 3/14 ) u točki 1. imenovani članovi Damir Grbas  i Ante Jerolimov 

razrješuju se dužnosti članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, te se novim 

članovima imenuju Jure Brižić i Slavko Dunatov.   

                                                    

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 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: 342-01/17-01/    

URBROJ: 2198/13-5-17-1  

Preko, 26. srpnja  2017. godine  

 

 

                                                                                             Predsjednica Općinskog vijeća 

  

 

                                                                                                             Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO  

Općinsko vijeće  

 

Na temelju članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( “Narodne 

novine”, broj 16/07, 124/10 i 56/10) i članka 32. Statuta Općine Preko ( „ Službeni glasnik 

Općine Preko“ broj 1/13 i 3/13 ) Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 2. sjednici održanoj 

dana 26. srpnja 2017. godine donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o  

sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga 

na području k.o. Preko, Poljana i Sutomišćica - Općina Preko 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom određuje visina sredstava kojima  fizičke i pravne osobe – nositelji prava 

na nekretninama na području k.o. Preko, Poljana i Sutomišćica ( u nastavku teksta: 

suinvestitori) sudjeluju u sufinanciranju  provedbe nove katastarske izmjere i obnove 

zemljišnih knjiga za k.o. Preko, Poljana i Sutomišćica na području Općine Preko. 

 

Članak 2. 

 

Usluge  iz članka 1. obuhvaćaju geodetsko-katastarske poslove  koje se odnose na 

prikupljanje podataka za tehničku reambulaciju i katastarsku izmjeru u svrhu izrade katastra 

nekretnina i obnove zemljišnih knjiga. 

Članak 3. 

 

U smislu ove Odluke, suinvestitor je:  

- zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik za cijelo (u nastavku: isključivi vlasnik) na jednoj 

ili više kat. čestica na području k.o. Preko, Poljana i Sutomišćica - Općina Preko  (u nastavku: 

- kat. čestica, - nekretnina), kao i svaki sudionik razvrgnuća suvlasničke i suposjedničke 

zajednice u postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga, bez obzira da li je 

istovremeno i suvlasnik odnosno suposjednik na nekoj drugoj ili više drugih nekretnina, 

- suvlasnička zajednica ili zajednica suposjednika na jednoj ili više kat. čestica, čiji članovi 

istovremeno nisu i isključivi vlasnici iz podstavka 1. ovoga članka, odnosno druge osobe koje 

osnivaju suvlasničku zajednicu, ako u postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih 

knjiga sve svoje nekretnine upisuju kao suposjed odnosno suvlasništvo članova zajednice, 

- svaki zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik odnosno zajednica suvlasnika posebnog dijela 

nekretnine (etažno vlasništvo) u stambenoj odnosno poslovnoj zgradi izgrađenoj na jednoj ili 

više kat. čestica. 

 

Članak 4. 

 Pripadajući udio u sufinanciranju  radova iz članka 2. ove odluke snosit će Državna 

geodetska uprava u visini 1.589.233,50, a  preostali iznos od  1.721.669,62 kn  sufinancirati 

će suinvestitori preko Općine Preko. 



 

Članak 5. 

 

Visina sredstava kojima suinvestitor sudjeluje u sufinanciranju katastarske izmjere na 

području Općine Preko utvrđuje se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Preko. 

 

 

Članak 6. 

Visina sredstava kojom fizičke osobe sudjeluju u sufinanciranju usluga iz članka 2. ove 

Odluke utvrđuju se po suinvestitoru na slijedeći način:  

- fiksni dio (paušalni iznos) ……………………………………… ………………1.000,00 kn, 

- jedna katastarska čestica ( izgrađeno/ neizgrađeno građevinsko zemljište i poljoprivredno 

zemljište)  po 100,00 kn, 

 

Članak 7. 

 

Visina sredstava  kojom pravna osoba sudjeluje u sufinanciranju usluga iz članka 2. ove 

Odluke utvrđuje se po suinvestitoru na slijedeći način:  

 

- fiksni dio (paušalni iznos) od 2.500,00 kn 

-  jedna katastarska čestica (neizgrađena/e / izgrađena građevinska/e čestica/e +poljoprivredno 

zemljište) po  cijeni od 200,00 kn. 

 

Članak 8.  

 

U slučaju kada na prijavljenoj katastarskoj čestici ima više suvlasničkih udjela, razrez 

sufinanciranja može teretiti jednog  dogovornog suvlasnika.  

 

Članak 10. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Preko suinvestitoru za fiksni dio (paušalni iznos) iz članka 

6. stavka alineje 1. donosi Privremeno rješenje. Nakon okončanja postupka u kojem će biti 

utvrđene sve relevantne činjenice, a to je nakon izrade elaborata katastra izmjere za k.o. 

Preko, Poljana i Sutomišćica  od strane Izvršitelja, Jedinstveni upravni odjel  izdati će novo 

Rješenje za svakog suinvestitora. 

 

Iznos iz članka 6. alineje 1. i 2. ovog članka suinvestitor mora platiti u cijelosti odjednom u 

roku od 15 dana od dana pravomoćnosti  privremenog rješenja ili  novog Rješenja kojim se 

određuje sufinanciranje katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Preko, 

Poljana i Sutomišćica. 

 

 Na zahtjev fizičke osobe- suinvestitora , iznos  iz članka 6. alineja 1.  (fiksni dio- paušalni 

iznos))  može  platiti suinvestitor u 5 jednakih  obroka  s tim da prvi obrok mora uplatiti u 

roku od 15 dana od dana  izvršnosti  privremenog rješenja. 

 

Iznose iz članka 6. alineje 2. i članka 7. Ove Odluke suinvestitor može platiti u 12 jednakih 

mjesečnih obroka, s tim da prvi obrok mora uplatiti u roku od 15  dana od dana izvršnosti 

rješenja  iz članka 10. ove Odluke.  

 Iznosi iz  članka 6. i članka 7. uplaćuje se na žiro-račun Proračuna Općine Preko. 

 



Članak 11.  

 Vlasnik katastarskih čestica  u potpunosti se oslobađa obveze sufinanciranja  usluga iz članka 

2. ove Odluke  ako je u godini koja prethodi godini razreza  naplate  naknade u sufinanciranju 

katastarske izmjere  bio  korisnik zajamčene minimalne naknade što se dokazuje potvrdom iz 

Centra za socijalnu skrb.  

 

Članak 12. 

Nakon uplate ukupnog iznosa sufinanciranja za svaku prijavljenu katastarsku  česticu Općina 

Preko izdati će potvrdu o izvršenoj uplati. 

Suinvestitor koji ne podmiri svoju obvezu sufinanciranja  iz ove Odluke neće moći pristupiti 

postupku izlaganja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, niti upisati pravo vlasništva u 

obnovljene zemljišne knjige za  katastarske općine Preko, Poljana i Sutomišćica. 

 

Članak 13. 

 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Preko zadužiti će suinvestitore iznosom iz članka 6.i članka 

7. ove Odluke temeljem Popisa suinvestitora i izdati rješenja koja  u svojoj izreci sadržavaju 

nalog za uplatu. 

Popis suivestitora izraditi će se temeljem: 

- podataka iz Upitnika za vlasnike, posjednike i upravitelje na nekretninama, a za potrebe      

  formiranja zapisnika o omeđavanju, 

- katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja nekretnina koje su predmet katastarske izmjere u 

slučaju  da suinvestitor ne dostavi ispunjeni i potpisani Upitnik iz prethodne alineje, 

- podataka o suinvestitorima na nekretninama po izvršenju katastarske izmjere i obnove 

zemljišne knjige u slučaju da se suinvestitor ne može utvrditi prema prethodnim alinejama.  

 

Članak 14. 

 

Suinvestitori će se upisivati u Popis suinvestitora iz prethodnog članka  koji obvezno sadrži : 

- ime i prezime suinvestitora, 

- adresu prebivališta suinvestitora 

- OIB investitora,  

- oznaku nekretnine, odnosno katastarske čestice  s oznakom katastarske općine. 

Popis suinvestitora može sadržavati i ostale podatke bitne za provođenje ove Odluke. 

 

Članak 15. 

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: 017-01/17-01/  

URBROJ: 2198/13-5-17-1  

Preko, 26. srpnja 2017. godine  

                                                                                Predsjednica Općinskog vijeća  

 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

         Na  temelju članka čl. 3. st. 13. i čl. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

Novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 73/00, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)  i  čl.32. 

Statuta Općine Preko ( Službeni glasnik Općine Preko br. 1/13 i 3/13), Općinsko vijeće 

Općine Preko na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2017. godine, donijelo je 

slijedeću 

ODLUKU 

o 

izmjenama i dopunama Odluke  

o 

 komunalnim djelatnostima 

 

Članak 1. 

U Odluci o  komunalnim djelatnostima  ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj: 2/17 ) u 

članuk 5. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

- Prijevoz putnika u javnom prometu povjerava se trgovačkom društvu „ Liburnija „ 

d.o.o Zadar  

Članak 2. 

U članku 6. točka 1. briše se.  

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam 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: 363-01/17-01/  

URBROJ: 2198/13-5-17-1 

Preko, 26. srpnja 2017. godine 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

         Na  temelju članka čl. 31. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

Novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 73/00, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)  i  čl.32. 

Statuta Općine Preko ( Službeni glasnik Općine Preko br. 1/13 i 3/13), Općinsko vijeće 

Općine Preko na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2017. godine, donijelo je 

slijedeću 

ODLUKU 

o 

izmjenama i dopunama Odluke  

o 

 komunalnom doprinosu 

 

Članak 1. 

U Odluci o  komunalnom doprinosu  ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj: 8/16  ) u članku 

8. dodaje se stavak 13. koji glasi: 

U slučaju prodaje građevine u roku od 5 godina, za koju je plaćen komunalni doprinos s 

obračunatim popustom prema prethodnim stavcima ovog članka, investitor je dužan prijaviti 

Općini Preko prodaju, te prethodno odobreni popust namiriti u proračun Općine Preko u roku 

od 30 dana od prodaje. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osam 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: 363-01/17-01/  

URBROJ: 2198/13-5-17-1 

Preko, 26. srpnja 2017. godine 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

         Na  temelju članka čl.32. Statuta Općine Preko ( Službeni glasnik Općine Preko br. 1/13 

i 3/13), Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2017. 

godine, donijelo je slijedeću 

O D L U K U 

o 

 izradi Strategije razvoja turizma Općine Preko za razdoblje od 2017. – 2022. godine 

 

Članak 1. 

Pristupa se izradi Strategije razvoja turizma Općine Preko za razdoblje od 2017. do 2022. 

godine (dalje u tekstu: Strategija). 

 

Članak 2. 

Izrada Strategije predlaže se u cilju valorizacije  turističke ponude i načina definiranja 

razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i 

stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja turizma Općine Preko. 

 

Članak 3. 

Za potrebe izrade Strategije imenovat će se partnersko vijeće u koje će biti uključeni 

predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora, a po potrebi i radne skupine koje će 

okupljati uže interesne skupine. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik za imenovanje radnih tijela iz prethodnog stavka te se 

zadužuje za provođenje svih potrebnih aktivnosti vezanih za izradu Strategije. 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da utvrdi nacrt prijedloga Strategije za javnu raspravu, a po 

njenom dovršetku i konačni prijedlog Strategije koji će uputiti Općinskom vijeću na 

donošenje. 

 



 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osam 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:   

URBROJ: 2198/13-5-17-1 

Preko, 26. srpnja 2017. godine 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  

 

 

 

 

 

 


