
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

KLASA: 021-05/15-01/01 

URBROJ: 2198/13-5-15-1 

Preko, 18. veljače 2015. g  

       

     Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Preko 

                       S v i m a  

 

 

Predmet: 16. sjednica Općinskog vijeća 

 

P O Z I V 

 

            Na temelju članka 55. st. 1.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Preko, sazivam  16. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Preko za dan 

 

 

 

 16. ožujka ( ponedjeljak) 2015. 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 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Preko 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

4. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Preko 

5. Izvješće Općinskog načelnika  

6. Pitanja i odgovori   

 

 

 

                                                                                           PREDSJEDNICA: 

 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

Na temelju članka 21. st.4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» broj: 36/95, 109/95- 

Uredba, 21/96- Uredba, 70/97., 128/99., 57/00129/00,  59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 

110/04- Uredba, 178/04, 38/09,79/09,153/09, 49/11, 84/11,90/11 i 144/12 ) i članka 32. 

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

Općine Preko  na svojoj 16. sjednici održanoj dana . ožujka 2015. godine donijelo je sljedeći 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

o 

prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2014. godinu 

 

 

 

1. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za  

      obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2014. godinu, koje  

      se nalazi u privitku i  čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

       2.  Ovaj Zaključak 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: 363-03/15-01/  

URBROJ: 2198/13-5-15-1 

Preko, . ožujka  2015. godine 

 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                        Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

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


 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinski načelnik 

KLASA: 363-03/15-01/01 

URBROJ: 2198/13-3-15-1 

Preko, 24. veljače 2015. godine 

 

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se 

financiraju iz komunalne naknade za 2014. godinu 

 

 

 

 Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 

novine» broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97., 128/99., 57/00129/00,  59/01, 

26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11 i 144/12) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Izviješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju 

iz komunalne naknade za prethodnu godinu. 

 Sukladno navedenom Općinski načelnik  utvrđuje da je u tijeku 2014. godine izvršen 

Program održavanja komunalne infrastrukture koja se financira iz komunalne naknade u 

Općini Preko, za slijedeće aktivnosti kako slijedi: 

 

 

 

I. Javna rasvjeta 

 1. Troškovi električne energije                641.597,78 kuna 

 2. Javna rasvjeta – održavanje                                                419.741,93 kuna 

II. Održavanje javnih površina  i groblja       

 1. Održavanje i uređenje javnih površina i groblja      673.928,09 kuna 

III. Održavanje nerazvrstanih cesta       

1. Usluge tekućeg i investicijskog  

      održavanja  nerazvrstanih cesta                       243.646,75 kuna 

________________________________________________________________________

                             1.978.914,55 kuna 

  

 

 

 

 

 Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz 

sredstava komunalne naknade za 2014. godinu bio je predviđen u ukupnom iznosu od  

1.440.000,00 kuna, a plan je izvršen u ukupnom iznosu od  1.978.914,55 kuna.  

 

 

 

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


 

 

I. Održavanje javne rasvjete 

  

Održavanje javne rasvjete na području Općine Preko povjereno je komunalnoj tvrtki 

OBALA I PARKOVI d.o.o. Preko. Održavanje javne rasvjete uključilo je zamjenu žarulja i 

potrošnog materijala na postojećim rasvjetnim stupovima. 

 

 Troškovi električne energije iznosili su 641.597,78  kuna, a troškovi održavanja 

iznosili su 419.741,93 kuna. U odnosu na prethodnu godinu dolazi do smanjenja troškova 

električne energije budući da se u preko zime gasi određeni broj rasvjetnih tijela.  

 

II. Održavanje javnih površina i  groblja  

Održavanje javnih površina i groblja obavlja tvrtka OBALA I PARKOVI  d.o.o. 

Preko. Održavanje i uređenje javnih površina uključilo je i sanaciju javnih i zelenih površina. 

Iz godine u godinu povećava se površina koja se uređuje, uz kontinuirano povećanje opsega 

poslova.  

Nabavljene su nove sadnice cvijeća, obnovljeni su postojeći parkovi, te su se gradili 

ukrasni zidovi od betona. 

            Sredstva su uložena  u zamjenu daščica postavljenih klupa postavu zaštitnih 

stupića  za zaštitu javnih zelenih i prometnih površina. 

 Za radove na održavanju i uređenju javnih  površina i groblja utrošilo se ukupno 

673.928,09 kuna, a što je isplaćeno kao subvencija. 

 

III. Održavanje nerazvrstanih cesta 

 

  Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta 

  

Tekuće održavanje ulica odnosi se na održavanje šljunčanih ulica, održavanje 

asfaltiranih ulica, održavanje odvodnje i održavanje prometne signalizacije. Održavanje 

nerazvrstanih cesta obavlja komunalna tvrtka OBALA I PARKOVI d.o.o. Preko. 

 Od značajnijih radova izvedeni su slijedeći radovi: 

- Izvršeno je betoniranje i asfaltiranje ulica nakon postavljanja vodovodne i 

kanalizacijske mreže, 

- te su izvedeni ostali radovi na održavanju šljunčanih putova i asfaltiranih prometnica. 

-    nabavljena je i nova prometna signalizacija 

U tijeku 2014. godine za radove i nabavu opreme je utrošeno je 243.646,75  kuna 

(uključen PDV). 

 

 

                                                                                                             Općinski načelnik  

 

 

                                                                                                                 Ante Jerolimov 

 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

Na temelju članka 22. st. 5.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» 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 i 144/12 .) i članka 32. Statuta Općine Preko («Službeni glasnik Općine 

Preko» broj 1/13 i 3/13) Općinsko vijeće Općine Preko  na svojoj 16. sjednici održanoj dana . 

ožujka  2015. godine donijelo je sljedeći 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

o 

prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Preko za 2014. godinu 

 

 

 

1. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Preko za 2014. godinu, koje se nalazi u privitku i  čini sastavni 

dio ovog Zaključka. 

 

 

 

  

       2.  Ovaj Zaključak 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:  361-01/15-01/ 

URBROJ: 2198/13-5-15-1 

Preko, . ožujka  2015. godine 

 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                         Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

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


 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

KLASA: 361-01/15-01/02 

URBROJ: 2198/13-3-15-1 

Preko, 24. veljače 2015. godine 

 

 

Na temelju članka  30. stavka 5. 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 i 90/11) Općinski načelnik Općine Preko utvrđuje i  podnosi 

Općinskom vijeću 

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Preko za  2014. godinu 

 

 

Tijekom 2014. godine Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Preko  u daljnjem tekstu: Program, izvršen je kako slijedi: 

 

 

1. GRAĐENJE  JAVNIH POVRŠINA 

 

     Izgradnja i uređenje obalnih javnih površina u mjestima Sutomišćica i Mali Lukoran : 

  

     1.  Uređenje obale u naselju Sutomišćica            209.350,00 kn  

   

Sredstva su utrošena za  projektnu dokumentaciju. 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa. 

 

     2.  Sanacija rive u mjestu Mali Lukoran                                                   154.525,00 kn 

 

Sredstva su utrošena za  projektnu dokumentaciju. 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa  

    

     3.  Probijanje protupožarnih putova                                                             60.624,88 kn 

            Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa  

 

     4.  Uređenje šetnica uz obalu u naselju Preko                                              38.600,00 kn                                   

            Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa  

 

  

 

UKUPNO:                                                                                                       463.099,88 kn    

          

Od sredstava komunalnog doprinosa                                                              463.099,88 kn     

 

 

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


 

 

2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 

         

        1. Izgradnja nerazvrstanih cesta u naselju Poljana                                      20.000,00 kn 

            

            Sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa  

 

        2. Izgradnja nerazvrstanih cesta u naselju Preko                                        18.000,00 kn 

            

            Sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa  

  

       3.  Izgradnja nerazvrstanih cesta u naselju Ugljan                                      27.937,50 kn 

            

            Sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa  

                                                                                  ______ 

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO:                                    65.937,50 kn                                        

  ____ 

Od sredstava komunalnog doprinosa                                                                 65.937,50 kn     

 

3. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE 

    

 

        1. Izgradnja javne rasvjete u naselju  Lukoran                                          34.706,00  kn  

 

Sredstva su utrošena za rasvjetne stupove i podzemne instalacije 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa  

         

                                                                                   

 

JAVNA RASVJETA UKUPNO:                                                                         34.706,00  kn    

  ________ 

Od sredstava komunalnog doprinosa                                                         34.706,00   kn    

   

 

 

Obrazloženje 

Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2014. godinu 

 

Tijekom 2014. godine provođene su investicije predviđene Programom gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za  2014. godinu KLASA: 363-01/13-01/127; URBROJ: 

2198/13-5-13-1. Za neke investicije planirane Programom tijekom njihove pripreme i 

provođenja su utvrđeni uzroci na koje općina nije  mogla utjecati, a koji su uvjetovali 

nemogućnost provođenja tih investicija u roku i obimu planiranim Programom. U Izvješću o 

izvršenju Programa evidentirani su konačni stvarni utrošci sredstava po provedenim 

investicijama i izvori financiranja prema stvarno ostvarenim prihodima u 2014. godini. 



Izvješće ukazuje da su utrošena manja sredstva od planiranih Programom.  

Osnovni razlozi su: 

- kašnjenje u izradi projektne dokumentacije, uzrokovani većim dijelom nemogućnošću 

rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u planiranim zahvatima ili samom 

dugotrajnošću rješavanja istih (parcelacijski elaborati, zakonski rokovi u postupku 

provođenja parcelacija, neusklađenost katastarskog operata s stanjem na terenu i 

zemljišnoknjižnim podacima itd). Kako je projektna dokumentacija u nekim 

investicijama dovršavana krajem godine, izvođenje radova odgođeno je za 2015. 

godinu  

- sve započete radove nije moguće završiti do kraja kalendarske godine. Neke izgradnje 

i rekonstrukcije koje su započete u 2014. godini nisu završene do kraja godine, pa nisu 

ni angažirana prvotno planirana sredstva . Radovi se nastavljaju u 2015. godini. 

 

Za sve investicije koje su završene u 2014. godini ishođena je uporabna dozvola i izvršen 

okončani obračun, osim za manji dio investicija kod kojih su radovi završeni krajem godine, 

pa se tehnički pregledi i okončani obračuni provode početkom 2015. godine. 

Investicije koje nisu završene u 2014. nastavljaju se u 2015. godini. 

 

                                                                                                         Općinski načelnik 

 

 

                                                                                                           Ante Jerolimov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Izvješće načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. 

 

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

podnosim Izvješće za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014.  

 

U navedenom proteklom razdoblju izvršeni su slijedeći radovi: 

 

Lukoran: 

 

- Postavljanje tuša u Primorju 

- Uređenje oborinskih voda kod trgovine 

- Iskop rupe, nasipavanje šakavca i zatrpavanje rupe za oborinske vode kod trgovine 

- Postavljanje i niveliranje stupa za kontejner 

- Betoniranje javne površine kod groblja, u Turkiji i Korčulanićima 

 

Ugljan: 

 

- Betoniranje 600 m2 puta na Sušici 

- Izrada mjesne vodovodne mreže na Sušici 

- Postavljanje vodovodnog priključka i ormarića na Skrači 

- Izrada kabine za presvlačenje na Skrači i Pavlešini 

 

Preko: 

 

- Uređenje dječjeg igrališta u Jazu 

- Sanacija zida kod ambulante 

- Postavljanje dvaju tuševa u Jazu  

- Sanacija krovišta općinske zgrade i zgrade 'Federacije' 

- Ugradnja bojlera i instalacije tople vode u svlačionicama dvorane 

- Betoniranje rupa u dvorištu Crkve 

- Izgradnja cca. 70 metara betonskog zida sa licem u kamenu 

 

Poljana: 

 

- Skidanje kocki Put Sv. Petra 

- Betoniranje 250 m2 ulice Put Briga 

 

Sutomišćica: 

 

- Popravak nogometnog igrališta 

- Postavljanje znakova zabrane bacanja otpada 

- Izgradnja ogradnog zida i pločnika oko parka kod spomenika 

- Betoniranje 100 m2 javne površine na k.č. 4245 

 

 

 

Uz navedene radove izvodili smo sve tekuće radove održavanja i čišćenja, 

košnje, bojanje klupa, zamjenu i popravak rasvjetnih tijela. 

 



Financijski smo pomogli događanja u Pučkom otvorenom učilištu (tečajeve, 

škole,izložbe i razna predavanja...), kao i ostale kulturno-zabavne manifestacije koje 

su organizirale TZ i razne športske i druge udruge.  

 

Napokon su krenuli radovi na IV. I V. fazi odvodnje, od Zmorca, preko 

Poljane do Sutomišćice. Vrijednost radova je 6,3 milijuna kuna koje ćemo financirati 

iz IPARD pretpristupnih fondova Europske unije.  

 

Na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobili 1,4 

milijuna kuna subvencija za novu (LED) javnu rasvjetu 

 

Izrađeno je novih 5 točki Hot-spota za besplatno spajanje na internet, te sada 

imamo ukupno 13 točaka u općini.  

 

Ugostio sam nekoliko potencijalnih investitora koji su iskazali interes ulaganja 

u Općinu Preko posebice u turističku zonu Mačjak-Šumjak.U vrlo visokoj fazi je 

razrada projekta mini golf terena u Malom Lukoranu, koji planiramo u suradnji sa 

Hrvatskim minigolf savezom, čime bi riješili gorući problem obalnog dijela uvale u 

Malom Lukoranu.  

 

U tijeku je izrada tehničko - projektne dokumentacije za projekt Marine i 

obnove mjesne lučice u mjestu Ugljan. 

 

U Zadarsku županiju predano je 1700 zahtjeva za legalizaciju objekata s 

područja Općine Preko, do sada je riješeno više od 500 predmeta.  

 

Odobreno 69 bespovratnih stipendija studentima s područja Općine Preko (300 

kuna mjesečno). 

 

Izašao 12. broj lista Naši školji, od nove godine krenuo i portal 

www.nasiskolji.hr 

 

Nakon tri godine napokon smo uspjeli dobiti građevinsku dozvolu za izgradnju 

gatova i šetnice u Sutomišćici, te smo ujedno na taj način legalizirali i postojeće 

stanje.  

 

Formirali smo općinski Odsjek za EU fondove kako bi pripremili projekte koje 

ćemo kandidirati na budućim natječajima strukturnih fondova Europske unije: 

- Već smo početkom prosinca 2014. dobili sredstva za projektno-tehničku 

dokumentaciju za ostatak kanalizacijske mreže u našoj općini u projektu pod nazivom 

Aglomeracija Preko-Kali. Vrijednost projekta je 1,98 milijuna kn, a iz kohezijskih 

fondova EU sufinancirat će se 85 % iznosa projekta.  

- Pokrenuli smo projekt obnove tvrđave Sv. Mihovil koji namjeravamo kandidirati za 

EU fondove. Kao partneri u projektu će sudjelovati Zadarska županija i ZADRA – 

Razvojna agencija Zadarske županije. 

- Priprema se projektno-tehnička dokumentacija za još nekoliko vitalnih projekata: 

OleaEUropea – Dom na Ugljanu, obnova Uljare u Preku, nastavak izgradnje 

kanalizacijskih i vodovodnih mreža, obnova nerazvrstanih cesta, nova ekološka 

rasvjeta itd. 

 

http://www.nasiskolji.hr/


 

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

institucijama RH: 

 

- Ministarstvu regionalnograzvoja i fondova EU 

- Ministarstvu poljoprivrede – IPARD agencija u svezi provedbe EU sredstava za 

projekt kanalizacije Preko-Poljana 

- Ministarstvu pomorstva,prometa i infrastrukture 

- Hitnoj pomoći Zadarske županije 

- Domu zdravlja Zadarske županije 

- Vatrogasnoj zajednici 

- Županijskoj lučkoj upravi 

- Čistoći Zadar (vezano uz smanjenje cijene odvoza otpada za samačka domaćinstva) 

- Jadroliniji 

- Zadarskoj županiji (Luka Gaženica, plan upravljanja lukama...) 

- Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije  

 

 

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

dodatne informacije stojim Vam na usluzi. 

 

 

 

 

                                                                                                 Općinski načelnik 

 

                                                                                                Ante Jerolimov, v.r. 

 

 

 

 

U Preku, 26. veljače 2015. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Preko («Službeni glasnik Općine Preko» broj 1/13 i 

3/13) Općinsko vijeće Općine Preko  na svojoj 16. sjednici održanoj dana . ožujka  2015. 

godine donijelo je sljedeću 

 

ODLUKU 

o 

izradi Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Preko 

 

                                                                     Članak 1. 

 

 Izraditi će se Strateški plan ukupnog razvoja Općine Preko za razdoblje 2015.- 

2020.godine . 

Strateški plan ukupnog razvoja je temeljni strateški dokument koji definira optimalne 

razvojne pravce lokalnog područja uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja 

promatranog područja i njegovog okruženja.  

Strateški plan ukupnog razvoja općine omogućava planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju 

gospodarskog razvoja, potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele 

ulagati, dok je za donatore (prvenstveno EU i nacionalne fondove) osnovni dokument na 

temelju kojeg odlučuju o dodjeli bespovratnih sredstava.  

Strateški plan ukupnog razvoja daje odgovore u kojem smjeru razvoj treba ići i na koji ga 

način ostvariti. Kroz Strateški plan ukupnog razvoja se analizira postojeće stanje te donose 

ciljevi, prioriteti i mjere budućeg održivog razvoja. 

 

Članak 2. 

 

U izradi  Strateškog plana ukupnog razvoja uz službenike općine i podršku vanjskih 

konzultanata, aktivno će se uključiti i predstavnici gospodarskog i društvenog sektora. 

 

 

Članak 3. 

 

Za potrebe izrade Strateškog plana ukupnog razvoja, u Proračunu Općine Preko za 2015. 

godinu planirano je 70.000,00 kuna. 

Izvori se planiraju u stopostotnom iznosu iz Mjere 7, „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (intenzitet 

javne potpore po projektu iznosi 100% vrijednosti prihvatljivih troškova). 

Donošenje odluke o izradi Strateškog plana ukupnog razvoja na Općinskom vijeću preduvjet 

je za prijavu na natječaj za dodjelu sredstava za njegovu izradu u okviru Mjere 7 te će se po 

njegovoj izradi dokument usvojiti na Općinskom vijeću, što je preduvjet za isplatu sredstava u 

okviru Mjere 7. 

 

 

 

 



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:  361-01/15-01/ 

URBROJ: 2198/13-5-15-1 

Preko, . ožujka  2015. godine 

 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                         Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 


