
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

KLASA: 021-05/15-01/03 

UR.BROJ: 2198/13-5-15-1 

Preko, 24. kolovoza 2015. g   

 

            Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Preko 

                                 S v i m a  

 

 

PREDMET : 18. sjednica Općinskog vijeća 

 

 

P O Z I V 

 

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

sazivam  18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Preko za dan 

 

 

 31. kolovoza ( 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 17.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Preko 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju 

proračuna Općine Preko za 2015. godinu 

3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za ulazak u sastav 

Velikog urbanog područja grada Zadra 

4. Izvješće Općinskog načelnika  

5. Pitanja i odgovori   

 

 

                                                                                         

 

 

 

                                                                                           PREDSJEDNICA: 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r. 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

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

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

Općine Preko na svojoj 18.  sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2015. godine donijelo je 

slijedeću:                                               

ODLUKU  

o 

prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Preko za 

2015. godinu 

 

Članak 1. 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Preko za 2014. godinu utvrđuje se: 

- Ukupni ostvareni prihodi i primici u iznosu od             10.820.161,40   kn 

- Ukupni izvršeni rashodi u iznosu od                             11.032.491,27   kn 

Preneseni višak                                                                               833.009,00   kn 

Manjak tekućeg razdoblja                                                               212.329,87   kn 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju        620.679,13    kn 

 

Članak 2. 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 620.679,13 kn 

rasporediti će se za izdatke Proračuna u 2015. godini  prema Odluci Općinskog načelnika 

Općine Preko.                                   

Članak 3. 

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

 

Članak 4.  

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Preko za razdoblje od 01.01.-30.06.2015.g. sadrži 

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

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

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

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

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

proračuna. 

  

Članak 5.  

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

Preko“. 

 

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

 

KLASA:  400-04/15-01/ 

UR.BROJ: 2198/13-5-15-1 

Preko, 31. kolovoza  2015. godine                              
Predsjednica Općinskog vijeća  

   

 

     Ingrid Melada, prof. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

            Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 

("Narodne novine" broj 147/14)  i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine 

Preko“ broj 1/13 i 3/13) Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 18.  sjednici održanoj dana 

31. kolovoza 2015. godine donijelo je slijedeću:   

 

                                             

ODLUKU  

 

I. 

 

Daje se prethodna suglasnost Općine Preko za ulazak u sastav Velikog urbanog 

područja grada Zadra, sa sjedištem u Zadru. 

 

 

II. 

 

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:   

UR.BROJ: 2198/13-5-15-1 

Preko, 31. kolovoza  2015. godine         

 

 

 

 

                      
Predsjednica Općinskog vijeća  

   

 

     Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

 



Izvješće načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. 
 

Obzirom da je Općinski načelnik dužan izvještavati Općinsko Vijeće dva puta godišnje 

podnosim Izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.  

 

U navedenom proteklom razdoblju obavljeni su slijedeći radovi: 

- Naručeni su i postavljeni energetski certifikati za zgrade u vlasništvu Općine Preko 
(Općinska zgrada, društveni domovi…) 

- Nastavljeno je s uređenjem poljskih (maslinskih) puteva u Preku, Poljani, Sutomišćici, 
Lukoranu i Ugljanu 

- U mjestu Poljana odrađen je veći dio radova na izgradnji IV. i V. faze kanalizacijske 

mreže koju financiramo preko IPARD-a 

- Uređena je i očišćena tvrđava sv. Mihovila, te počišćen dio asfaltiranog puta u smjeru 
tvrđave  

- Kupljeno je 50 novih klupa za sjedenje, te je prelakiran veliki broj starijih klupa 
- Naručene su i postavljene nove ležaljke za plaže te info ploče u svim mjestima 
- Izvršene su sve potrebne pripreme za turističku sezonu, te su se u svim mjestima 

općineuredile plaže, postavile klupe, koševi za smeće, ležaljke, kabine i tuševi, kao 
istupići ljetne prometne regulacije 

- Po mjestima smo izvodili sve tekuće radove održavanja i čišćenja:zamjenu i popravak 
rasvjetnih tijela, betonirali javne površine, sanirali zidiće, uklanjali bespravno 
postavljene nadstrešnice, čistili raslinje, uređivali parkove… 
 

 

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

institucijama RH: 

 

  Aktivno sam sudjelovao na desetak sastanaka oko izmjena plovidbenog reda 

sa predstavnicima Jadrolinije i Agencije za OLPOP iz Splita, ujedno izražavajući 

nezadovoljstvo postojećim režimom plovidbe. 

 

Zajedno s ostalim načelnicima s otoka, sudjelovao sam na sastankuu 

Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture vezanom za izmjene plovidbenog 

reda, gdje sam se žestoko borio za uvođenje što većeg broja linija na vezi Zadar – 

Preko.  

 

Sudjelovao na sastancima s predstavnicima Liburnije oko povećanja 

autobusnih linija iz luke Gaženica.  

 

Bio na sastancima u Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskim šumama vezano za 

problematiku turističkog naselja Mačjak-Šumljak. 

 

U Ministarstvu kulture i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom 

pregovarali smo oko rješavanja pitanja vlasništva tvrđave sv. Mihovila kako bi mogli 

nastaviti s projektom obnove. 



 

Pregovarali smo s predstavnicima tvrtke Odašiljači i veze oko što skorijeg 

izmještanja antenskog odašiljača iz tvrđave sv. Mihovila. U travnju su 'OiV' dobili i 

građevinsku dozvolu za postavljanje antenskog stupa na lokalitet brda Mala Glava.  

 

Brojne sastanke održali smo u Zadarskoj županiji vezane uz više aktualnih 

tema.  

 

Pokrenuli smo izradu Razvojne strategije Općine Preko za razdoblje 2015-2020.  

 

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

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (vezano za legalizaciju) za 

ukupno oko 700 predmeta.  

 

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

dodatne informacije stojim Vam na usluzi. 

 

Također, obzirom na svoj odlazak s mjesta načelnika Općine Preko želim se 

zahvaliti svim svojim suradnicima, vijećnicima, djelatnicima općine i komunalnih tvrtki 

na podršci i suradnji tijekom posljednjih 14 godina.  

 

Vijećnicima i novom načelniku uvijek ću biti na raspolaganju svojim znanjem, 

savjetima, poznanstvima, iskustvom, ako za to uopće bude potrebe. 

 

 

 

                                                                                                  Općinski načelnik 

                                                                                                Ante Jerolimov, v.r. 

 

U Preku, 27. srpnja 2015. godine 

 


