
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

KLASA: 021-05/14-01/ 

UR.BROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 21. studenoga 2014. g   

 

            Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Preko 

                                 S v i m a  

 

PREDMET : 13. sjednica Općinskog vijeća 

 

P O Z I V 

 

            Na temelju članka 55. st. 1.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Preko, sazivam  13. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Preko za dan 

 

 27. studenoga ( ponedjeljak ) 2014. 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 12.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Preko 

2. Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna Općine Preko za 2015. godinu 

5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu 

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u športu na području Općine 

Preko za 2015. godinu 

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Preko  za 2015. godinu 

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Preko za 2015. godinu 

9. Prijedlog Odluke o izvršavanju  Proračuna Općine Preko za 2015. godinu 

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekcija Proračuna Općine Preko za 2016. i 2017. 

godinu  

11. Prijedlog Odluke o Planu razvojnih programa za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 

2017. godinu  

12.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na financijski plan društva OTOK UGLJAN 

d.o.o. 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na financijski plan društva OBALA I PARKOVI 

d.o.o. 

14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Preko za redovno 

godišnje financiranje političkih stranaka u 2015. godini 

15. Pitanja i odgovori   

                                                                                           PREDSJEDNICA: 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 

novine" broj 36/95, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03-pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 

38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), te članka 32. Statuta Općine Preko 

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

svojoj 13. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2014. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine 

Preko za 2015. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po  

djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s 

naznakom izvora financiranja. 

 

Članak 2. 
 

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz 

članka 1. određuje se kako slijedi: 

 

I.  ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

 

Sanacija riva i Lučica u mjestima Općine Preko……………………………… 150.000,00 kn 

Usluge sanacije javnih površina………………………………………………  300.000,00 kn 

Odvoz krupnog smeća …………………………………………………………  10.000,00 kn 

Potrošnja vode na javnim mjestima……………………………………………   90.000,00 kn 

Deratizacija i dezinsekcija……………………………………………………   100.000,00 kn 

 

Ukupno                                                                                                               650.000,00  kn 

 

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta..............……  200.000,00  kn 

Asfaltiranje prometnica Lukoran……………………………………… .. … 1.000.000,00  kn 

 

Ukupno                                                                                                            1.200.000,00  kn  

 

       III.        JAVNA RASVJETA 

 

Potrošnja električne energije javna rasvjeta……………………………………600.000,00 kn 

Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete……………………………………  250.000,00 kn 

 

Ukupno                                                                                                               850.000,00 kn  

 



 

Članak 3. 

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 

2.700.000,00 kuna. 

 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade. 

 

 

Članak 4. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Preko“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 

 

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: 363-01/14-01/117 

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 27. studenoga 2014. godine 

 

 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće  

 

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13), članka 35. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 

33/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 32. 

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

Općine Preko, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 27. studenoga  2014. godine donijelo je  

 

PROGRAM 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u 2015. godini 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom utvrđuju se i obuhvaćaju oblici javnih potreba u socijalnoj skrbi, mjere i 

način pružanja pomoći poradi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih 

osoba na području općine Preko.  

 

Članak 2. 

 

 

Općina Preko u 2015. godini u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi planirala sredstva u 

iznosu od 683.000,00 kuna.  

 

Članak 3. 

 

Socijalnim programom predviđaju se sredstva kako slijedi:  

 

1. Subvencioniranje troškova roditelja - korisnika usluga boravka djece u Dječjem  

    vrtiću…………………………………………………………………………12.000,00 kn  

2. Pomoć obiteljima za podmirenje dijela stambenih kredita…………………   55.000,00 kn 

3. Naknade za novorođenčad…………………………………………………  120.000,00 kn 

4. Pojedinačni slučajevi oslobađanja od komunalne naknade…………………  10.000,00 kn 

5. Pomoć umirovljenicima……………………………………………………    50.000,00 kn 

6. Subvencioniranje parkirne karte……………………………………………   25.000,00 kn 

7. Pomoć za djecu s poteškoćama   u razvoju…………………………………  20.000,00 kn 

8.Sredstva za prevenciju od ovisnosti…………………………………………    1.000,00 kn 

9. Hrvatski Crveni križ………………………………………………………… 20.000,00 kn 

10. Društvo dobrovoljnih davatelja krvi Ugljan………………………………… 5.000,00 kn 

11. Udruga umirovljenika……………………………………………………… 50.000,00 kn 

12. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata………………………    15.000,00 kn 

13. Udruga slijepih Zadarske županije…………………………………………   5.000,00 kn 

14. Udruzi Hrvatske ratne mornarice…………………………………………    10.000,00 kn 

15..Udruzi hrvatskih civilnih  stradalnika………………………………………   5.000,00 kn 

16. Stipendije i školarine……………………………………………………     220.000,00 kn 

17. Ostale pomoći……………………………………………………………      60.000,00 kn 



 

Članak 4. 

 

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja  Jedinstveni upravni odjel Općine 

Preko, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog načelnika. 

U cilju praćenja korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa korisnici su dužni 

Općinskom vijeću općine Preko podnositi polugodišnje i godišnje izvješće o utrošku sredstava 

iz ovog Programa  

 

Članak 5. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Preko“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 

 

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: 550-01/14-01/85 

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 27. studenoga 2014. godine 

 

 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće  

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 

49/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Preko („ Službeni glasnik Općine Preko“ 

broj 1/13 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 27. 

studenoga 2014. godine, donijelo je  

 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2015. godini 

 

Članak 1. 

 

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Preko u svezi 

s: 

- promicanjem kulture, 

- organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija 

- informativnom i izdavačkom djelatnošću 

-stvaranjem prostornih uvjeta za rad kulturnih organizacija te rada Udruga 

 sa sjedištem u Općini Preko i šire 

- provođenjem svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, 

  klubova i udruga sa područja Općine Preko i šire 

 

Članak 3. 

 

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu općine Preko za 2015. 

godinu su aktivnosti od zajedničkog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Preko. Za 

potrebe u kulturi osiguravaju se sredstva u iznosu od 300.000,00 kn i to:  

 

- Kulturna događanja ………………………………………… 50.000,00 kn 

- Udruga žena Luzor Preko………………………………….  20.000,00 kn 

- KUD Preko………………………………………………...  20.000,00 kn 

- KUD SV. Ante Lukoran…………………………………...  20.000,00 kn 

- KUD Sv. Mihovil Poljana………………………………….  20.000,00 kn 

- Udruga žena Sutomišćica………………………………….   20.000,00 kn 

- Baul Sutomišćica…………………………………………..   10.000,00 kn 

- Društvo zmorčana  - Kašun Preko………………………       15.000,00 kn 

- Matica Hrvatska……………………………………………   15.000,00 kn 

- Udruga žena Điran Ugljan………………………………….  20.000,00 kn 

- Pomoći za izdavanje knjige………………………………… 20.000,00 kn 

- Likovna udruga……………………………………………..  10.000,00 kn 

- Udruga IDRO………………………………………………. 10.000,00 kn 

- Udruga TIM………………………………………………… 10.000,00 kn 

- Udruga Aria ………………………………………………… 10.000,00 kn 

- Udruga mladih Pojonsko srce………………………………   10.000,00 kn 

- Ostale pomoći……………………………………………….  20.000,00 kn 

 

 



Članak 4. 

 

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja  Jedinstveni upravni odjel Općine 

Preko, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog načelnika. 

U cilju praćenja korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa korisnici su dužni 

Općinskom vijeću općine Preko podnositi polugodišnje i godišnje izvješće o utrošku sredstava 

iz ovog Programa  

 

Članak 5. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Preko“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 

 

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:610-01/14-01/61  

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 27. studenoga 2014. godine 

 

 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

Na temelju članka 76. Zakona o športu (Narodne novine br. 71/06,150/08, 124/10, 124/11 i 

86/12) i članka 32. Statuta Općine Preko ( „Službeni glasnik Općine Preko broj 1/13 i 3/13), 

Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 13. sjednici održanoj dana  27. studenoga  2014. 

godine, donijelo je 

  

PROGRAM 

javnih potreba u športu na području Općine Preko u 2015. godini 

 

 

Članak 1. 

 

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i 

djelatnosti od značaja za Općinu Preko, a u svezi s: 

 

- poticanjem i promicanjem  športa kod djece i mladeži 

-  provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 

- djelovanjem udruga sporta 

- sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima i turnirima 

- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, 

- planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za 

Općinu, 

 

Članak 2. 

 

Za javne potrebe u športu na području Općine Preko u 2015. godini planirana su sredstva od 

1.715.000,00 kuna  koja se raspoređuju na slijedeći način: 
 

Nogometni klub Sv. Mihovil........................................80.000,00 kn  

Košarkaški klub Otok Ugljan.....................................  65.000,00 kn  

Košarkaški klub Otok Ugljan- veterani....................    10.000,00 kn  

Malonogometni turniri Općine Preko………………   30.000,00 kn 

ŠRD Ranj………………………………………......... 10.000,00 kn 

Mažoretkinje………………………………………….10.000,00 kn 

Korištenje športske dvorane OŠ V. Klarin………….. 60.000,00 kn 

Malonogometni klub Ugljan ………………………..  10.000,00 kn 

 

INVESTICIJSKA ULAGANJA 

 

Nogometno igralište…………………1.400.000,00 kuna 

Športska igrališta i dječja igrališta………50.000,00 kuna 

 

 

 

 



 

 

Članak 3. 

 

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja  Jedinstveni upravni odjel Općine 

Preko, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog načelnika. 

U cilju praćenja korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa korisnici su dužni 

Općinskom vijeću općine Preko podnositi polugodišnje i godišnje izvješće o utrošku sredstava 

iz ovog Programa  

 

 

 

Članak 4. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Preko“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 

 

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: 620-01/14-01/24 

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 27. studenoga 2014. godine 

 

 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

Na temelju članka 14.st. 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 ) i 

članka 32. Statuta Općine Preko ("Sl.glasnik Općine Preko" br. 1/13 i 3/13) Općinsko vijeće 

Općine Preko, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2014. godine, d o n o s i  

 

ODLUKU 

o 

izvršavanju proračuna Općine Preko za 2015. godinu 

 

Opće odredbe  

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom ureduje se struktura prihoda i izdataka Proračuna Općine Preko za 2015.  

godinu, njegovo izvršavanje, prava i obveze nositelja i korisnika proračunskih sredstava,  

zaduživanje te davanje jamstva.  

 

Struktura proračuna  

 

Članak 2. 

 

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. Posebni  

dio sadrži plan rashoda i izdataka prema ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i 

funkcijskoj klasifikaciji te po proračunskim korisnicima.  

 

U Bilanci prihoda i izdataka iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i primici od  

imovine Općine te sredstva za financiranje javnih izdataka na razini općine na temelju 

zakonskih propisa.  

 

U Bilanci prihoda i izdataka nisu iskazani prihodi proračunskih korisnika čiji se vlastiti 

prihodi uplaćuju na račun korisnika, a ne u proračun Općine.  

 

U Računu financiranja iskazani su izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i  

kredita.  

 

 

Izvršavanje proračuna  

 

Članak 3. 

 

Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i važi za godinu za koju je donesen. Godišnji  

proračun se izvršava do 31. prosinca fiskalne godine.  

Proračun se izvršava na temelju planova o njegovu izvršavanju, a u skladu s tekućim  

platežnim mogućnostima, odnosno dinamikom priljeva sredstava.  



 

 

 

Članak 4. 

 

Pravo i odgovornost za izvršavanje proračuna po svim pozicijama ima Općinski načelnik.  

 

 

Članak 5. 

 

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u posebnom dijelu  

određeni za nositelja po pojedinim pozicijama. Proračunski korisnik je Dječji vrtić 

 „ Lastavica“ Preko čiji su izdaci u posebnom dijelu iskazani prema vrsti izdataka koji se 

financiraju iz proračuna.  

 

Sredstva proračuna doznačavaju se korisnicima mjesečno na temelju zahtjeva za dodjelu  

sredstava.  

 

Korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene utvrđene godišnjim  

financijskim planom , štedljivo i u skladu s propisima o korištenju odnosno raspolaganju tim  

sredstvima.  

 

Korisnici proračuna smiju proračunska sredstva koristiti i preuzimati obveze najviše do  

visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna.  

 

Korisnici proračuna i udruge koje dobivaju donacije iz proračuna dužni su Općinskom 

načelniku dostaviti Izvješće o rezultatima svoga rada i financijsko izvješće  

za prethodnu godinu najkasnije do kraja lipnja tekuće godine zajedno sa odlukom o 

prihvaćanju od strane svojih tijela upravljanja.  

 

Proračunski korisnik  Dječji vrtić „ Lastavica“ Preko izuzima se od uplate namjenskih i 

vlastitih prihoda u Proračun Općine Preko. 

 

Članak 6. 

 

U slučaju neravnomjernog priljeva sredstava u proračun Općinski načelnik može izmijeniti  

redoslijed i dinamiku doznake pojedinim korisnicima.  

 

Članak 7. 

 

Postupak nabave investicijskih dobara provodi se u skladu s propisima o postupku nabave  

roba i usluga i ustupanju radova.  

 

Proračunska rezerva  

 

Članak 8. 

 

U proračunu su planirana sredstva tekuće pričuve u svoti od  90.230,00  kuna za korištenje 

hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine.  



Korištenje tekuće pričuve odobrava Općinski načelnik do iznosa utvrđenog godišnjim 

proračunom.  

Sredstva tekuće pričuve mogu se koristiti za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja,  

nagodbi i dr.) radi isplate naknade i rente koje se isplaćuju na teret sredstava proračuna.  

Općinski načelnik je obvezan dva puta godišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju 

proračunske rezerve.  

 

 

Članak 9. 

 

U okviru proračunske stavke preraspodjela utvrđenih sredstava dopuštena je iznimno  

između pojedinih stavaka ako to odobri Općinski načelnik.  

Preraspodjela utvrđenih sredstava ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci  

koja se umanjuje.  

O izvršenim preraspodjelama Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće dva puta godišnje.  

 

 

Članak 10. 

 

Placa i materijalna prava službenika i namještenika isplaćuju se sukladno Pravilniku o  

Unutarnjem redu Općine Preko i drugim odlukama koje donosi Općinski načelnik.  

 

 

Članak 11. 

 

Izvješće o izvršavanju proračuna Općinski načelnik  podnosi Općinskom  vijeću dva puta  

godišnje i to za razdoblje siječanj-lipanj i siječanj-prosinac.  

 

 

Zaduživanje, otplata duga i izdavanje jamstva  

 

Članak 12. 

 

Tekuće otplate glavnice duga prema banci iskazane u Računu financiranja te pripadajuće 

kamate imaju prednost u izvršavanju Proračuna, pred svim ostalim izdacima.  

 

Članak 13. 

 

Općinski načelnik može predložiti najpovoljniji oblik zaduženja uzimanjem kredita na tržištu  

novca i kapitala i kod izvoditelja radova isključivo za kapitalni projekt (investiciju) koju 

potvrdi Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.  

 

 

Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovu proračuna.  

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka obvezni je prilog ugovora o zaduživanju.  

O zahtjevu o davanju suglasnosti Vlada odlučuje u roku 40 dana nakon podnošenja  

zahtjeva. Zahtjev sadrži obvezne sastojke, priloge i dokumentaciju koju propisuje ministar 

financija.  

 

 



 

 

 

Članak 14. 

 

Ukupna godišnja obaveza (godišnji anuitet) može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda 

u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.  

 

 

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je  iznos godišnjeg  

anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih 

jamstava i suglasnosti, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.  

 

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi Općine iz  

članka 18. Zakona o proračunu umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, 

iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i ostvarene s osnove 

dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih 

funkcija.  

 

Članak 15. 

 

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Preko i ustanova čiji je 

osnivač Općina Preko može se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost 

Općine Preko. 

Odluku o davanju suglasnosti donosi Općinski načelnik.  

 

Općina Preko dužna je izvještavati  Ministarstvo financija o danim suglasnostima u roku od 8 

dana od dane suglasnosti i sklopljenom ugovoru o zaduživanju pravnih osoba i ustanova iz 

stavka 1.ovog članka u roku od 8 dana od dana sklapanja.  

 

 

Članak 16. 

 

Općina Preko može davati jamstvo za ispunjenje obveza pravne osobe u njenom većinskom ili 

neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač.  

Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Općine Preko iz članka 14. ove  

Odluke.  

Odluku o davanju jamstva donosi Općinsko vijeće Općine Preko.  

Općina je  obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.  

 

                                                                  Članak 17. 

 

Ukupan opseg jamstava Općine za ispunjenje obveza svih trgovačkih društava i javnih 

ustanova iz stavka 1. ovog članka ne smije prijeći skupni iznos glavnice od  22.000.000,00 

kuna.  

 

Ukupni iznos godišnjih anuiteta po kreditima za koje se daje jamstvo Općine ne smije prijeći 

iznos od 3.000.000,00 kuna.  

Odluku o davanju jamstva iz stavka 1. ovog članka  donosi Općinsko  vijeće.  

 



 

 

 

 

Članak 18. 

 

 

Ova Odluka sastavni je dio proračuna.  

 

 

 

 

Članak 19. 

 

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: 400-01/14-01/ 05  

UR. BROJ: 2198/13-5-14-1  

Preko, 27. studenoga  2014. godine  

 

 

 

                                                                                              Predsjednica Općinskog vijeća   

 

                                                                          

                                                                                                            Ingrid Melada, prof. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 34. Zakona o proračunu («Narodne Novine» broj 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 13. sjednici održanoj 27. studenoga 2014. godine, donijelo je 

 

ODLUKU  

O  

PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA 

ZA RAZDOBLJE 2015.-2017. 

 

Članak 1. 

 

Plan razvojnih programa iznosi 30.558.423,57 kn za 2015. godinu  i sadrži ciljeve, način 

ostvarenja ciljeva, pokazatelje rezultata, te polazne i ciljane vrijednosti za razdoblje od 2015. 

do 2017. godine.  

Članak 2. 

 

Planirani period izgradnje i dovršenja objekata je 31.12., tako da su planirani rashodi za 

razvojne programe sadržani u Projekciji Proračuna za 2016. i 2017. godinu.  

Plan razvojnih programa usklađivati će se svaku godinu. 

 

Članak 3. 

 

Plan razvojnih programa sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 

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: 363-01/14-01/118   

UR. BROJ: 2198/13-5-14-1  

Preko, 27. studenoga  2014. godine  

                                                                                   Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

                                                                                                 Ingrid Melada, prof. 
 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 39.  Zakona o Proračunu (“N.N.” 87/08 i 136/12 ) i članka 32. Statuta Općine Preko  

( „Službeni Glasnik Općine Preko“ br. 1/13 i 3/13 ) Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 13.  sjednici održanoj dana  27. 

studenoga 2014. godine donijelo je slijedeću: 

 

O D L U K U 

o 

        proračunu Općine Preko za 2015. godinu 

 

      Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupni prihodi i izdaci i druge  isplate Općine Preko za 2015. godinu kao i obveze 

korisnika proračunskih sredstava glede izvršavanja Proračuna. 

 Bilanca prihoda i rashoda sastavni je dio ove Odluke, a u njoj su iskazani prihodi po izvorima i vrstama, a rashodi 

po osnovnim namjenama i to grupama konta i po kontima. 

 

     Članak 2. 

 

Ukupni prihodi i primici Općine Preko za 2015. godinu u iznosu   77.666.072,00 

Raspoređeni rashodi i izdaci Općine Preko     77.666.072,00 

za 2014.g. u iznosu  

Proračunska pričuva                             90.230,85  

             

     Članak 3. 

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz rezervi utvrđenih godišnjim 

Proračunom. 

 

Korištenje rezervi iz stavka 1. ovog Članka odobrava nositelj izvršne vlasti do iznosa utvrđenog godišnjim 

Proračunom. 

 

     Članak 4. 

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

 

     Članak 5.  

Proračunski manjak Općine Preko može se financirati zaduživanjem kod druge jedinice lokalne samouprave i 

uprave, iz Državnog proračuna, zaduživanjem kod nebankovnog sektora uključujući i stanovništvo. 

Zaduženje iz st.1. ovog članka može se obavljati samo za svrhe financiranja kapitalnih izdataka. 

 

     Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  primjenjuje se od 01. siječnja 2015., a objaviti će se u “Službenom 

glasniku Općine Preko”. 

 

     Članak 7. 

Prihodi Proračuna po vrstama i rasporedu prihoda po namjenama i korisnicima utvrđuju se za 2015 g.. 

 

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  PREKO 

 

KLASA:  400-01/14-01/04 

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko,  27. studenoga  2014. godine 

 

Predsjednica Općinskog vijeća   

 

 

   Ingrid Melada,prof. 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN 

OPĆINE PREKO ZA RAZDOBLJE 

2015. – 2017. GODINE 

 
Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) predstavničko tijelo jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti 

proračun za iduću, kao i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. 

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – 

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10) i Pravilnikom o proračunskom 

računovodstvu i računskom planu (NN 114/10 i 31/11). 

Temeljem navedenog, proračun za 2015. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća 

razina računskog plana), dok se projekcija za 2016. i 2017. godinu donosi na razini skupine 

(druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja 

planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnosti u izvršavanju proračuna. 

Naglasak se stavlja na planiranje po programima (a unutar njih po aktivnostima i projektima) 

a ne na vrstu i visinu pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekom 

nižem nivou). U pisanom obrazloženju koje prati proračun važno je utvrditi i istaknuti 

zakonsku podlogu te ciljeve i željene rezultate svakog pojedinačnog programa. 

Proračun se sastoji od: 

Općeg dijela 

Posebnog dijela 

Plana razvojnih programa 

 

OPĆI DIO 

 
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. 

 

U računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su po ekonomskoj 

klasifikaciji (računima računskog plana proračuna), a čine ih prihodi poslovanja /skupina 

konta 6/ i prihodi od prodaje nefinancijske imovine /skupina konta 7/ te rashodi poslovanja 

/skupina konta 3/ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine /skupina konta 4/. 

Iznosi prihoda i primitaka proračuna Općine Preko za naredno trogodišnje razdoblje 

planirani su temeljem ostvarenja za prethodnu godinu budući da Ministarstvo financija nije do 

dana izrade proračuna donijelo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2015 – 2017. kojima su utvrđene odrednice 

prihoda i rashoda lokalnih jedinica. Prema tome  planiranje je izvršeno . temeljem 

vlastite procjene i raspoloživih informacija o mogućim budućim prihodima i nužnim 

rashodima proračuna, obzirom na očekivana gospodarska i druga kretanja na području Općine 

Preko i RH. 

Ukupni prihodi i primici proračuna Općine Preko za 2015. godinu planirani su u iznosu od 

77.666.072,00  kuna, dok je visina proračuna za naredne dvije godine veća za više 

planirane prihode skupine 63. Ova skupina prihoda odnosi se na prihode od institucija i tijela 

EU, prihode ministarstava, te na prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost, od kojeg se u 2015. godini planira znatan iznos sredstava. Dok je porezne 

prihode i vlastite prihode Općine za naredne dvije godine moguće predvidjeti s više ili manje 

odstupanja, prihode skupine 63 vrlo je teško planirati, budući da za isto ne postoje dugoročne 

naznake. Informacije o mogućim prihodima iz ovih izvora, obično su izvjesne tek u 

jednogodišnjem periodu. 

Slični su uvjeti planiranja i prihoda od prodaje imovine Općine Preko. 



Obzirom na obvezu uravnoteženosti proračuna, pripadajući rashodi i izdaci planiraju se na 

razini očekivanih prihoda i primitaka. 

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode zbirno (za sve proračunske korisnike i  

upravni odjel), a detaljno su razrađeni u posebnom dijelu proračuna. 

 

U računu financiranja navode se (također po ekonomskoj klasifikaciji) planirani primici od 

financijske imovine i zaduživanja /skupina konta 8/ i planirani izdaci za financijsku imovinu i 

otplatu kredita i zajmova /skupina konta 5/. 

U proračunu Općine Preko za 2015 – 2017. Planirani su  primici skupine 8 (tijekom 

slijedeće godine planira se kreditno zaduženje Općine ). Planirani iznosi izdataka 

odnose se na otplatu obveza po projektu IPARDA (projekt odvodnje)  mjera 301 i otplatu 

dugoročnih kredita Općine. 

 

 

PRIHODI PRORAČUNA U 2014. GODINI 

 

Najvažniji prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu prihodi od  

poreza na dohodak. Kako Vlada najavljuje porezne reforme i promjene Zakona o porezu na  

dohodak za očekivati je znatno smanjenje ovih prihoda. 

Isto tako nije poznato hoće li se nedostatak prihoda od poreza i prireza na dohodak  

kompenzirati nekim drugim kvalitetnim izvorom prihoda. 

Svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje plan rashoda uzimajući u  

obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti 

te pridržavajući se Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.  

 

Planirani prihodi skupine 61 sadrže prihode od poreza i prireza na dohodak uvećano za 

dodatni udio prireza na dohodak iz sredstava HABOR-a. Ova skupina prihoda sadrži i prihode 

od općinskih poreza (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju 

alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku), te prihode od poreza na promet nekretnina 

koje Općina dijeli s državom. 

U okviru planiranih prihoda skupine 63 iznos od 2,700.000 kuna očekuje se iz sredstava 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekta energetski 

učinkovite i ekološke javne rasvjete (skupina 634). Očekivana sredstva iz proračuna 

županijske i državne razine (skupina 633) odnose se na tekuće pomoći iz županijskog 

proračuna – transferirana sredstva iz Državnog proračuna i prihode od ministarstava. Tijekom 

2014. planirano je da će  navedeni prihodi iznositi 120.000,00 kn.  

Prihodi skupine 638 odnose se na sredstva iz EUfondova i iznose 2.320.000,00 kn. 

 

Temeljem svoje imovine (skupina 64) Općina Preko planira tijekom 2015. godine ostvariti 

nešto više od milijun kuna prihoda i to s osnova iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, 

javno-prometne površine),  od spomeničke rente te propisanih pripadajućih naknada ( služnost 

javnih površina) i sl. te su za 2015.g. planirani u iznosu od 7.221.000,00 kn. 

Skupina 65 obuhvaća prihode od upravnih pristojbi te prihode po posebnim propisima kao što 

su komunalna naknada, komunalni doprinos,  te ostale prihode 

( udio u vodnom doprinosu, sufinanciranja katastarskih izmjera i sl. itd.). 

Skupina 68 obuhvaća prihode koji najvećim dijelom proizlaze iz aktivnosti prometnog i 

komunalnog redarstva (kazne). 

Kapitalni prihodi evidentiraju se u okviru skupine 7 ,a odnose se na planirane prihode od 

prodaje zemljišta ili neke druge imovine Općine Preko. 



Primici od financijske imovine i zaduživanja skupine 8, odnose se na zaduženje koje Općina 

Preko planirala u 2014.g.,  ali budući da sredstva još nisu doznačena taj se iznos planira i za 

2015.g. 

 

 

POSEBNI DIO 

 

 
U posebnom dijelu proračuna planski podaci rashoda i izdataka raspoređeni su na način da 

se poštuju sve zakonom propisane klasifikacije: 

Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama – koji u većem dijelu 

pokrivaju upravne odjele i odsjeke) 

Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana) 

Funkcijska (svakom je programu dodijeljena šifra – četveroznamenkasti broj funkcije 

koja se izvršava kroz određene programe) 

Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, 

koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti) 

Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju 

rashodi i izdaci određene vrste i namjene; navedeno se provodi zbog praćenja 

namjenskog trošenja proračunskog novca) 

 

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 

 

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Općine vijeća kao 

predstavničkog tijela i Općine kao jedinice lokalne samouprave. 

Programi obuhvaćaju rashode s ciljem funkcioniranja, predstavljanja i suradnje Općine na 

svim nivoima.. 

Rashodi ovog razdjela proizlaze najvećim  iz aktivnosti predstavničkog tijela i načelnika. 

 

01 Općinsko vijeće 

PROGRAM 1000 – Funkcioniranje Općinskog vijeća 

Sredstva planirana kroz ovaj program osiguravaju se za podmirenje rashoda za naknade 

vijećnicima za rad u Općinskom vijeću i njegovim tijelima te troškove reprezentacije. 

Naknade se isplaćuju s ciljem nadoknade troškova dolaska na sjednice te drugih pripadajućih 

troškova. 

Visina naknada utvrđena je odlukom Općinskog vijeća. 

PROGRAM 1001 – Djelatnost Načelnika 

Sredstva planirana kroz ovaj program osiguravaju se za podmirenje rashoda za troškove 

reprezentacije. 

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 01 Jedinstveni upravni odjel  

PROGRAM 1002 – Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 

Vezano za potrebe funkcioniranja Općinske uprave kroz ovaj se program planiraju sredstva za 

isplatu bruto plaća i naknada zaposlenicima, kao i svi materijalni rashodi potrebni za 

funkcioniranje Uprave. 

Rashodi za zaposlene (skupina 31) planiraju se na nešto većoj  razini nego u  2014. godini. 

Ukupan iznos ovih rashoda čine bruto plaće zaposlenika (djelatnika i dužnosnika). 



Planirani iznos bruto plaća za zamjenika načelnika te službenike i namještenike u upravnom 

odjelu  i službama u okviru je zakonskih ograničenja koja proizlaze iz Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10). 

U okviru materijalnih rashoda planirani su svi drugi rashodi potrebni za funkcioniranje uprave 

Općine (naknade za službena putovanja, prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, troškovi 

uredskog materijala, energije, telefona, poštarine, usluga čišćenja, čuvanja imovine i ostalih 

komunalnih usluga, tekuća i investicijska održavanja prijevoznih sredstava i opreme, usluge 

promidžbe i informiranja, usluge platnog prometa, itd.) 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina konta 42) predviđeni su za dopunu 

postojeće uredske opreme i namještaja, ulaganja u nabavu licenci (wifi, antivirusni, mailing 

server licenca, windows licenca, itd.) i programa za kvalitetnije obavljanje poslova uprave.  

 

02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 

PROGRAM 1003- Zaštita od požara i civilna zaštita 

Sufinanciranje vatrogastva regulirano je Zakonom o vatrogastvu; 

za potrebe DVD Općine Preko planira se izdvojiti 110.000 kn a za redovnu djelatnost. 

Aktivnost za Civilnu zaštitu  temeljena je na Zakonu o zaštiti i spašavanju i Civilnoj zaštiti. 

Cilj je izrada Planova i Procjena zaštite i spašavanja, Planova civilne zaštite, edukacija stožera 

zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite, opremanje postrojbe opće namjene civilne 

zaštite Općine Preko   kao i kontinuirano praćenje stanja na terenu, te izmjena i dopuna 

zakonskih propisa i prilagođavanje Planova i Procjena novonastalim situacijama. 

Također tu se nalaze rashodi vezani za aktivnost Gorske službe spašavanja. 

 

03 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

 

Jedinstveni Upravni  odjel obavlja poslove vezane za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 

investicije i gospodarski razvoj Općine Preko. Provode se dokumenti prostornog uređenja i 

izdaju se akti o gradnji. 

Jedinstveni Upravni  odjel  upravlja nekretninama i sređuje 

imovinsko - pravno stanje nekretnina Općine Preko, vodi sudske i ovršne postupke, zastupa 

Općinu pred sudovima, obavlja poslove vezane uz stečajne i predstečajne postupke, daje 

pravne savjete i mišljenja, izrađuje odluke Općine Preko, obavlja poslove gospodarskog 

razvoja, poduzetništva, obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, te druge različite nespomenute 

i neimenovane poslove. 

 

PROGRAM 1004– Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Jedinstveni upravni odjel sukladno odredbama 

- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), 

- Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), 

- Zakona o upravnom postupku, Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08 i 74/11), 

Prekršajnom zakonu (NN 107/07 i 39/13) te ostalim zakonskim aktima i odlukama Općinskog 

Vijeća dužan je provoditi komunalni red, vršiti nadzor i zaštitu javno-prometnih površina na 

području Općine Preko, te obavljati poslove iz domene gradnje i održavanja komunalne 

infrastrukture u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture. 
 

 



 Cilj programa je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Općine kroz urbanističko 

planiranje, što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, 

izradu projekata, prostornih studija i rješenja radi učinkovitijeg gospodarenja prostorom na 

području općine. Aktivnosti u sklopu programa odnose se na izradu 

strateških i provedbenih planova prostornog uređenja.  

Zakonska osnova za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi: 

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 

88/10, 61/11 i 25/12) 

- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Preko  

- Odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja te drugi dokumenti 

od utjecaja na rad. 

Tijekom 2014. godine planirano je donošenje izmjena i dopuna  i pokretanje izrade određenog 

broja provedbenih planova uređenja (UPU i DPU). 

Strateški planovi za Općinu se mijenjaju odnosno dopunjavaju radi njihova 

usklađenja s recentnim društvenim i gospodarskim kretanjima kako bi odgovorili na 

novonastale potrebe vezane za korištenje i namjenu prostora. 

Provedbeni planovi uređenja (UPU i DPU) izrađuju se i donose za ona građevinska područja 

naselja na kojima se predviđa izgradnja planiranih sadržaja (aktiviranje građevinskog 

područja) što uključuje urbanističko planiranje, rješavanje vlasničko pravnih odnosa nad 

zemljištem te opremanje područja objektima i uređajima komunalne i druge infrastrukture. 

Pokazatelj rezultata je pokrivenost područja provedbenim planovima. Pokrivenost područja 

provedbenim planovima pretpostavka je i preduvjet za kvalitetan prostorni razvoj Općine. 

 

Aktivnost A100001-Održavanje i uređenje javnih zelenih površina 

U ovu aktivnost uključeni su rashodi za održavanje javne rasvjete. Radovi na sustavu javne 

rasvjete izvode se da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. Ovdje 

spada redovno i investicijsko održavanje. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju 

periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, zamjena dotrajalih i 

nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, certificiranje ili atestiranje, održavanje stupova i 

intervencijski zahvati. Redovno održavanje se obavlja kroz cijelu godinu prema potrebi. 

 Održavanje nerazvrstanih ceste prema zakonu o javnim cestama što obuhvaća održavanje i  

rekonstrukciju. Cilj provedbi mjera je poboljšati kvalitetu i opremljenost prometnica, te na taj 

način povećati sigurnost i protočnost prometa. sanaciju riva i lučica u mjestima Općine Preko, 

komunalne usluge itd. 

 

 

Aktivnost A100002-Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Rashodi ove aktivnosti su predviđeni za otplatu kredita kredita OTOK UGLJAN d.o.o. u kuna za 

koji je Općina Preko dala jamstvo, a čija je namjena bila 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..  

 

Kapitalni projekt: K10000-Izgradnja vodovoda i odvodnje 

Kroz ovaj kapitalni projekt financira se izgradnja izgradnj vodovodne mreže iz sredstava 

HABOR-a, otkup zemljišta za kapitalne projekte , katastarske izmjere , izgradnju odvodnje u 

Lukoranu , te izgradnju vodovodne mreže i odvodnje. 



 

 

Kapitalni projekt: K100002-Izgradnja javne rasvjete 

 

 Ovdje su predviđeni rashod za izgradnju energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete, dio 

sredstava u iznosu od 1.620.000,00 kn sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost, ostali izvor financiranja izgradnje javne rasvjete je Proračun Općine Preko 

– komunalni doprinos i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

 

 

Kapitalni projekt: K100003- Ostali kapitalni projekti 

 

 Tu su uključeni ostali važni projekti za gospodarski razvoj i poboljšanje kvalitete života na 

području Općine Preko , kao što su heliodrom , uređenje šetnica uz obalu u mjestima Općine 

Preko, sanacija rive u mjestu Lukoran, Izgradnja ambulante u Lukoranu,  

  

Kapitalni projekt: K100004- Rashodi za nabavu nematerijalne Imovine 

 

Rashodi se odnose na izradu prostornih i urbanističkih planova Općine Preko, te izradu ostale 

dokumentacije potrebne za razvoj Općine. 

 

Kapitalni projekt: K100004-Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu 

  

Ovdje planirani rashodi odnose se na održavanje i sanaciju Općinske zgrade , te ostalih zgrada 

u vlasništvu Općine Preko. 

 

 

Kapitalni projekt: K100005-Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu 

 

Kroz ovaj kapitalni projekt planirani su rashodi za obnovu doma kulture na Ugljanu, 

asfaltiranje prometnica Lukoran, nogostup i ogradne zidove u Lukoranu, izgradnju objekata 

uz prometnice i čekaonice te novo groblje u Preku. 

 

Kapitalni projekt: K100006-Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 

 

U ovom programu je planirano financiranje nogostupa u Lukoranu , sanacija domova kulture 

u Općini preko, asfaltiranje prometnica , groblje u Preku i ogradni zidovi u Lukoranu. 

 

Kapitalni projekt: K100007-Izgradnja i opremanje IV. I V.faze kanalizacijskog 

podsustava preko –IPARD Mjera 301 

 

Ovaj projekt odnosi se na izgradnju kanalizacijskog sustava za koji je Općina Preko dobila 

sredstva iz EU fonda. 

 

Program 1005 Program predškolskog odgoja  

Ovaj program obuhvaća rashode poslovanja i materijalne rashode Dječjeg vrtića Lastavica. 

 

Program 1006 Program potreba u kulturi 

 

Aktivnost 100001-Tekuće donacije za kulturu 



 

Rashodi se odnose na financiranje 14 udruga , rashode za Kulturno događanja 2015, pomoći 

za izdavanje knjiga te ostale pomoći za kulturni razvoj Općine Preko.  

 

Program 1007- Religija 

 

Aktivnost 100001-Tekuće donacije za religiju 

 

U ovu aktivnost su uključeni rashodi  za obnovu sakralnih objekata na području Općine 

Preko. 

 

Program 1008- Donacije i ostali rashodi 

 

Aktivnost 100001-Tekuće donacije  

 

 Rashodi  se odnose na potpore poljoprivredi, potpore turističkim zajednicama Općine Preko 

,te sufinanciranje LAG Udruge (Lokalna akcijska grupa (LAG) je udruženje javnog, 

gospodarskog i civilnog sektora čija je zadaća osmišljavanje,praćenje i provedba lokalne 

razvojne strategije. LAG je registrirana udruga koja objedinjava predstavnike civilnog 

sektora, poduzetnike i obrtnike  jedinica lokalne samouprave i ostale donacije. 

 

Program 1009- Promicanje i razvoj turizma 

  

Aktivnost 100001-Tekuće donacije  

 

Aktivnost podrazumijeva projekte za unapređenje turizma na podruju Općine Preko. 

 

Program 1010-Razvoj sporta i rekreacije 

 

Aktivnost 100001-Tekuće donacije za šport 

 

Općina Preko sufinancira NK Sv. Mihovil , KK Otok Ugljan , mažoretkinje, ŠRD Ranj , 

MNK Ugljan ,te malonogometne turnire koji se održavaju na području Općine Preko. 

 

Kapitalni projekt K100001-Izgradnja i uređenje športskih i dječjih igrališta 

 

Tu su planirani rashodi za izgradnju novog nogometnog igrališta, te uređenje dječjih igrališta 

na području Općine Preko. 

 

Program 1011- Socijalna skrb 

 

Aktivnost 100001-Pomoć u novcu studentima, pojedincima i obiteljima 

 

 Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditeljima težeg 

imovinskog stanja, rođenje djeteta roditeljima s područja o Općine te se osigurava jednokratna 

pomoć socijalno ugroženim osobama,  pomoć za djecu sa poteškoćama u razvoju, pomoć 

umirovljenicima, pomoć za stambene kredite, isl. 

 

 

Program 1012- Humanitarna skrb kroz udruge građana 



 

Aktivnost 100001-Dragovoljci Domovinskog rata i drugi 

 

Za razvoj civilnog društva izdvaja se 110.000 kn. Sufinanciraju se troškovi rada udruga 

proizašlih iz Domovinskoga rata,  humanitarne udruge, ostale udruge. 

 

 

Program 1013-Stipendije 

 

Aktivnost 100001-Stipendije i školarine 

 

Ovdje su prikazani rashodi za pomoć studentima s područja Općine Preko. 

 

 

Program 1014-Mjesni Odbori 

 

Aktivnost 100001-Mjesni odbori 

 

 Ovom aktivnosti financiraju se naknade za rad Predsjednika mjesnih odbora na području 

Općine Preko. 

   

Program 1014-Obrazovanje 

 

Aktivnost 100001-PUO DOM NA ŽALU 

 

Iz ovog programa sufinancira se rad Pučkog otvorenog učilišta Dom na žalu. 

 

Program 1016- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

  

Aktivnost 100001-Obnova fasada u zgradarstvu 

 

Kroz ovaj projekt se planira povećati energetska učinkovitost općinske zgrade sto ce dijelom 

sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

 

Aktivnost 100002-korištenje obnovljivih izvora energiju u obiteljskim kućama 

 

Kroz ovaj projekt se planira sufinancirat povećanje energetske učinkovitost obiteljskih kuća. 

 

Program 1017- Projekti financirani iz EU fondova 

 

U ovom programu navedeni su projekti za koje Općina Preko planira realizirati uz pomoć 

sredstava iz EU fondova. U slijedeći godini planirana je Obnova Doma kulture na Ugljanu –

OLEA EUROPEA, izrada Razvojne strategije Općine Preko, obnova Sv. Mihovila, izgradnja 

kanalizacijske mreže, aglomeracija Preko-Kali i građenje i uređenje nerazvrstanih cesta. 

 

 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu koje su usvojene krajem 2012. godine izmijenjen 

je sadržaj i uloga plana razvojnih programa. Dosadašnji planovi razvojnih programa također 

su bili obvezni sastavni dio proračuna za naredno trogodišnje razdoblje, a sadržavali su 



rashode investicija proračuna za trogodišnje razdoblje te izdvajanja za kapitalne pomoći i 

donacije. 

Sukladno izmjenama zakonskih odredbi, plan razvojnih programa mora sadržavati ciljeve i 

prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom 

klasifikacijom proračuna, odnosno plan razvojnih programa treba biti veza između strateških 

planskih dokumenata lokalne jedinice s proračunskim planiranjem. 

Važnost ovog plana očituje se i u kontekstu priprema za korištenje sredstava iz fondova EU, 

za koje programi i projekti koji se žele financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa 

strateškim ciljevima i prioritetima lokalne jedinice (koji istovremeno moraju biti usklađeni s 

županijskim i nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima). 

Sadržaj i metodologija izrade ovog plana bit će detaljno definirana pravilnikom. Budući da 

pravilnik još nije donesen, plan je donesen temeljem odredbi Zakona o proračunu, smjernica i 

uputa Ministarstva financija za 2014.g. te slijedom uputa specijaliziranih stručnih kuća koje se 

bave proračunskim računovodstvom. Sukladno navedenim uputama i mogućim opcijama 

Općina Preko ovim Planom nije obuhvatio sve aktivnosti iz proračuna već samo one za koje 

daizravno doprinose njenom razvoju. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 ) i članka 32. 

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

Općine Preko, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2014. godine, donosi  

 

ODLUKU 

o 

prihvaćanju projekcija proračuna Općine Preko 

za 2016. i 2017. godinu 

 

 

 

 

1. Prihvaća se projekcija proračuna Općine Preko za 2016. i 2017. godinu. 

 

 

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

           Preko. 

 

 

 

 

KLASA: 400-01/14-01/06 

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 27. studenoga 2014. godine 

 

 

 

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 

 

 

 

 

                  Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

                                                                                                       Ingrid Melada, prof. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 

82/04., 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13.) i članka 

32. Statuta Općine Preko (“Službeni glasnik Općine Preko” broj 1/13 i 3/13), Općinsko vijeće 

Općine Preko, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 27. studenoga  2014. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U  

o  

vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

  

 

Članak 1. 

 

Vrijednost boda (B), koja je osnova za obračun visine komunalne naknade u Općini Preko 

iznosi 0,39243 kn/m2. 

 

Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po 

m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Preko. 

   

Članak 2.  

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun 

komunalne naknade (“Službeni glasnik Općine Preko” br. 05/01). 

 

Članak 3. 

 

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

Preko“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2015. godine.  

 

 

KLASA: 363-01/14-01/116  

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 27. studenoga 2014. godine 

 

 

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 

 

 

                  Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

                                                                                                       Ingrid Melada, prof. 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 22.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “ NN“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 

57/00, 59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 

144/12 i 94/13 ), te članka 32. Statuta Općine Preko (“ Službeni glasnik Općine Preko“ br. 

1/13 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 13. sjednici održanoj dana 27. studenoga 

2014. godine, donijelo je 

O D L U K U 

o  

izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnoj naknadi 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o komunalnoj naknadi, («Službeni glasnik Općine Preko» broj: 9/13 ),  članak 6. 

mijenja se i  glasi: 

 

Utvrđuju se koeficijenti namjene nekretnina (Kn) za: 

-     stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije - 1,00 

-     garažni prostor - 1,00 

-     neizgrađeno građevinsko zemljište - 0,05 

-     poslovni prostor ovisno o djelatnosti po područjima , kako slijedi: 

 

Red. br. Vrsta djelatnosti Koeficijent 

namjene (Kn) 

1. - neprofitne organizacije 

- udruge 

- sportska društva 

- druge srodne djelatnosti 

 

 

 

1,00 

2. - djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 

- obrazovanje i odgoj 

2,00 

3. - proizvodne djelatnosti 

- cvjećarstvo 

- ribarstvo 

- poljoprivreda 

- prerađivačka djelatnost 

- građevinarstvo 

- knjigovodstvene usluge 

 

 

 

 

4,50 

4. - frizerski salon i salon za uljepšavanje 

- djelatnost za njegu i održavanje tijela 

- održavanje i popravak motornih vozila 

- elektro radionice 

- popravak aparata za domaćinstvo te oprema za 

vrt i kuću 

- djelatnosti opće/obiteljske medicine 

 

 

 

 

4,50 

http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2009B153A3745&Ver=15
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2011B49A1107&Ver=16
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2011B84A1790&Ver=17
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2011B90A1923&Ver=18


- djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih 

usluga 

- druge srodne djelatnosti 

6. - fitnes centri 

- agencija za promidžbu 

- druge srodne djelatnosti 

4,50 

 

 

7. - djelatnosti pripreme i usluživanja pića 

- slastičarne 

- djelatnosti restorana i ostalih objekata za 

pripremu i usluživanja hrane 

- trgovina na veliko i malo 

- ljekarne 

- druge srodne djelatnosti 

 

 

5,50 

8. - prijenos električne energije 

- distribucija električne energije 

- središnje bankarstvo 

- djelatnost kockanja i klađenja 

- mjenjačnice 

- djelatnost žičane i bežične telekomunikacije 

- iznajmljivanje i upravljanje vlastitim 

nekretninama 

- djelatnost turističke agencije 

- agencija za poslovanje nekretninama 

- druge srodne djelatnosti 

 

 

5,00 

 

 

 

9. - hoteli i slični smještaji 

- apartmanska naselja 

- kampovi i prostori za kampiranje 

 

 

6,00 

10. - marine i  suhe marine             8,00 

 

  

Članak 2. 

 

Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

Za apartmane u kojima se obavlja turistička djelatnost, a nalaze se unutar obiteljske kuće 

tijekom tri ljetna mjeseca srpanj, kolovoz i rujan, utvrđuje se koeficijent namjene  

( Kn) 3,00, a za ostale mjesece utvrđuje se koeficijent namjene (Kn) 1,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Članak 3. 

 

 

 

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

Preko“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 

 

 

KLASA: 363-01/14-01/118  

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 27. studenoga 2014. godine 

 

 

 

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 

 

 

                  Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

                                                                                                       Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 36. stavak 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 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 13. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2014. 

godine, donosi  

 

ODLUKU 

o 

davanju suglasnosti na financijski plan društva  

OTOK UGLJAN d.o.o. za 2015. godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se suglasnost na financijski plan društva OTOK UGLJAN d.o.o. za 2015. godinu. 

 

Članak 2. 

 

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

Preko”. 

 

 

 

 

KLASA: 400-02/14-01/01 

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 27. studenoga 2014. godine 

 

 

 

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 

 

 

 

 

                  Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

                                                                                                       Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 36. stavak 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 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 13. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2014. 

godine, donosi  

 

ODLUKU 

o 

davanju suglasnosti na financijski plan društva  

OBALA I PARKOVI d.o.o. za 2015. godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se suglasnost na financijski plan društva OBALA I PARKOVI d.o.o. za 2015. godinu. 

 

Članak 2. 

 

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

Preko”. 

 

 

 

 

KLASA: 400-02/14-01/02 

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 27. studenoga 2014. godine 

 

 

 

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 

 

 

 

 

                  Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

                                                                                                       Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

Na temelju ĉlanka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ br. 24/11 i 61/11) i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik 

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

dana 27. studenoga 2014. godine donosi 

 

ODLUKU 

o 

raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Preko za redovno godišnje financiranje 

političkih stranaka u 2015. godini 

 

 

 

Članak 1. 

 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Preko imaju političke 

stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Preko. 

 

 

Članak 2. 

 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine , 

Preko raspodijeliti će se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana 

Općinskog vijeća, a političkoj stranci za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog 

spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na naknadu u visini i od 10% iznosa predviđenog 

po svakom članu Općinskog vijeća. 

 

 

Članak 3. 

 

Godišnja isplata po članu Općinskog vijeća iznosi 2289,94 Kn, a po članici Općinskog vijeća 

2518,94 Kn. 

 

 

Članak 4. 

 

Svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u 

Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Preko i to kako slijedi: 

1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i Hrvatska stranka umirovljenika 8 članova 

2. Hrvatska seljačka stranka ( HSS) i Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati (HNS) 

    1 član 

3. Socijaldemokratska partija (SDP) 1 član 

4. Nezavisni 3 člana 

 

 



Članak 5. 

 

Planirana sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u Proračunu Općine 

Preko za 2015. godinu, u iznosu od 30.000,00 kn raspoređuju se: 

1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i Hrvatska stranka umirovljenika- 18.548,52  

2. Hrvatska seljačka stranka ( HSS)i Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati (HNS)  

    - 2289,94  

3. Socijaldemokratska partija (SDP)- 2289,94 

4. Nezavisni- 6869,82 

 

Članak 6. 

 

 

Sredstva utvrđena u članku 5. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke i 

poseban račun nezavisne članice najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. 

 

 

Članak 7. 

 

Ukoliko pojedini član/ica Općinskog vijeća tijekom 2015. godine napusti političku stranku ili 

promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska 

sredstva iz čl. 5. ove Odluke ostaju političkoj stranci sa čije je liste izabran. 

 

 

Članak 8. 

 

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se 

raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni 

slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. 

 

 

Članak 9. 

 

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

Preko“. 

 

KLASA: 402-01/14-01/03 

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 27. studenoga 2014. godine 

 

 

 

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 

 

 

 

                  Predsjednica Općinskog vijeća 

 

                                                                                                       Ingrid Melada, prof. 


