
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

KLASA: 021-05/13-01/05 

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

Preko, 26. kolovoza 2013. g   

 

            Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Preko 

                                 S v i m a  

 

 

PREDMET : 3. sjednica Općinskog vijeća 

 

 

P O Z I V 

 

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

sazivam  3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Preko za dan 

 

 

 02. rujna ( ponedjeljak ) 2013. 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 2.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Preko 

2. Prijedlog Odluke o izboru članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik  

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Preko za 2013. godinu 

4. Prijedlog Odluke o o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete 

OBALA I PARKOVI  d.o.o.  

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Preko 

6. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

7. Izvješće Općinskog načelnika  

8. Pitanja i odgovori   

 

 

                                                                                        PREDSJEDNICA: 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

     Na temelju članka 35. točke 3. 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 čl. 32. Statuta Općine Preko ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ br. 1/13 i 

3/13) Općinsko  vijeće Općine Preko na svojoj 3. sjednici održanoj dana 02. rujna 2013. 

godine donijelo je slijedeću 

 

ODLUKU 

o 

izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik 

 

 

 

1. U Povjerenstvo za Statut i Poslovnik biraju se: 

 

1.   Goran Pavin- predsjednik      

               2.   Nedjeljko Milin- član 

            3.   Jure Brižić- član 

       

 

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

         Općine Preko“. 

 

 

 

 

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

 

 

 

KLASA:021-06/13-01/11  

URBROJ: 2198/13-5-13-1 

Preko, 02. rujna 2013. godine 

 

 

                                                                               Predsjednica Općinskog vijeća 

  

 

                                                                                             Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

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

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

Preko na svojoj 3.  sjednici održanoj dana 02. rujna 2013. godine donijelo je slijedeću: 

 

ODLUKU  

o 

prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Preko za 

2013. godinu 

 

Članak 1. 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Preko za 2013. godinu utvrđuje se: 

- Ukupni ostvareni prihod u iznosu od                              7.847.227,80   kn 

- Ukupni izvršeni rashodi u iznosu od                               7.728.813,86   kn 

Preneseni višak                                                                              583.022,14    kn 

Višak tekućeg razdoblja                                                                118.413,94    kn 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju       701.436,08    kn 

 

Članak 2. 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 701.436,08 kn 

rasporediti će se za izdatke Proračuna u 2013. 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.-30.06.2013.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 po 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:  400-01/13-01/08 

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

Preko, 02. rujna  2013. godine                              
Predsjednica Općinskog vijeća  

   

 

     Ingrid Melada, prof. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

        Temeljem članka 9. stavak 3. Zakona o  zaštiti i spašavanju (Nar.nov., br. 174/04, 79/07, 

38/09 i 127/10 ) i  članka 32.  Statuta Općine Preko ( „Službeni glasnik Općine Preko“ br. 

1/13 i 3/13 ) Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 3. sjednici održanoj dana 02. rujna 2013. 

godine donijelo je slijedeću: 

 

ODLUKU 

o 

imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Preko 

 

 

 

 

1. U Stožer zaštite i spašavanja Općine Preko imenuju se: 

                          

1. Karlo Novoselić  - načelnik 

2. Božidar Ivanov  - zap. DVD Preko 

3. Dr. Radovan Jozić 

4. Branko Kolega  

5. Nedjeljko Milin 

6. Marijo Košta 

 

 

 

 

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

Preko.  

 

 

KLASA: 214-01/13-01/16    

URBROJ: 2198/13-5-13-1  

Preko, 02. rujna  2013. 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 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11 

i 56/13) i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/13 i 3/13), 

Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 3. sjednici održanoj dana 02. rujna 2013. godine, 

donijelo je  

 

ODLUKU 

o  

priključenju na komunalne vodne građevine 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na 

komunalne vodne građevine, obveza priključenja i  rokovi za  priključenje. 

 

Članak 2. 

 

Pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci imaju značenje određeno Zakonom o vodama )“Narodne 

novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13). 

 

Članak 3. 

 

Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo OTOK UGLJAN  d.o.o., Preko, Trg hrvatske 

nezavisnosti 2. 

 

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA 

 

Članak 4. 

 

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine, dužan je priključiti 

svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine, kada su iste 

izgrađene u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga 

nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na njih.  

 

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik poljoprivrednog zemljišta može, sukladno ovoj Odluci 

priključiti poljoprivredno zemljište na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu u 

svrhu navodnjavanja.  

 

Članak 5. 

 

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu 

nekretninu na komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima:  

- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni 

sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije 

uporabe građevine,  



- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe 

odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u 

roku od 12 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava 

javne odvodnje,  

- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe 

odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine 

najkasnije u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 6. 

 

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine koji je za vlastite 

potrebe na vlastitom zemljištu ili na zemljištu na kojem ostvari pravo građenja ili pravo 

služnosti, izgradio vodne građevine koje mu omogućuju opće korištenje vode oslobađa se 

obveze priključenja na komunalne vodne građevine.  

 

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

 

Članak 7. 

 

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu 

odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.  

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge 

nekretnine.  

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga. 

 

Članak 8. 

 

Zahtjevu za priključenje podnositelj zahtjeva prilaže:  

 

1. jedan primjerak preslike katastarskog plana čestice koja se priključuje na sustav javne  

    vodoopskrbe, odnosno odvodnje,  

2. dokaz o vlasništvu ili dokaz o zakonitom posjedovanju nekretnine koja se priključuje, 

3. kopija arhitektonskog projekta ili snimku izvedenog stanja samo za one građevine koje su  

    sagrađene nakon 15. velječe 1968. godine.  

 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta, osim jedne preslike katastarskog plana, 

prilaže se dokaz o vlasništvu ili dokaz o zakonitom posjedovanju čestice poljoprivrednog 

zemljišta, dokaz da se zemljište koje služi za obavljanje poljoprivredne djelatnosti nalazi u 

poljoprivrednoj zoni po prostornim planovima Općine Preko, te izvod iz pripadajućeg registra 

za obavljanje djelatnosti.  

 

Članak 9. 

 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak i donosi 

odluku o dozvoli priključenja ako za priključenje postoje tehničko – tehnološki uvjeti. 

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti. 

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 

dana od dana primitka zahtjeva.  



Isporučitelj vrši priključenje ili kontrolu priključenja građevina na komunalne vodne 

građevine nakon što ga je podnositelj zahtjeva obavijestio da je izveo pripremne zemljane 

radove prema ugovoru. 

 

 

Članak 10. 

 

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto 

i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a 

prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.  

 

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 

1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevine ne može priključiti.  

 

Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Preko. 

 

 

Članak 11. 

 

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih 

usluga zaključiti Ugovor o izgradnji priključka.  

 

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu 

i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o 

predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.  

 

Članak 12. 

 

Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu 

cjelinu ili vlasnik druge nekretnine može podnijeti Isporučitelju zahtjev za odvajanje, 

premještanje i rekonstrukciju vodovodnog, odnosno kanalizacijskog priključka.  

Zahtjev iz prethodnog stavka ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, odnosno 

posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ili korisnik druge 

nekretnine. 
 

           Članak 13. 

 

Kada građevinu za koju je izveden jedan zajednički vodovodni priključak koriste potrošači 

različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Isporučitelj može zahtijevati odvajanje 

vodovodnog priključka u roku koji ne može biti kraći od 30 dana, a u kojem je vlasnik 

građevine odnosno posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu 

dužan izvršiti odvajanje vodovodnog priključka. 

Zahtjev iz prethodnog stavka ovoga članka sadrži sljedeće: obavijest o dužnosti odvajanja 

vodovodnog priključka, rok za podnošenje zahtjeva za odvajanje vodovodnog priključka, 

podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtjev za odvajanje i upućivanje na 

prekršajne odredbe ove Odluke. 

 

 

 



IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA 

 

Članak 14. 

 

Tehničko tehnološki uvjeti priključenja na komunalne vodne građevine definiraju se Općim i 

tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga objavljenim na internetskoj stranici Općine Preko.  

 

 

V. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH 

GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA 

 

Članak 15. 

 

U slučaju kad gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje 

komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te 

građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje pod uvjetom utvrđenim ugovorom  

s javnim isporučiteljem vodnih usluga. 

 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 16. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o priključenju na  

komunalne vodne građevine ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj: 9/11). 

  

Članak 17. 

 

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: 363-01/13-01/79 

URBROJ: 2198/13-5-13-1 

Preko, 02. rujna  2013. godine 

 

 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

        Na temelju čl. 15. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Nar.nov., br. 36/95, 

109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00,  59/01, 26/03- pročišćeni 

tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12 i 

94/13 ) i članka 32.  Statuta Općine Preko ( «Službeni glasnik Općine Preko broj 1/13 i 3/13), 

Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 03. sjednici održanoj dana 02. rujna 2013. godine, 

donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o 

povjeravanju obavljanja poslova 

 

 

Članak 1. 

 

       Ovom Odlukom o povjeravanju obavljanja poslova povjerava se OBALA I PARKOVI 

       d.o.o.  Preko, Magazin 8 obavljanje poslova održavanja javne  rasvjete na području  

       Općine Preko.   

 

Članak 2. 

 

       Ovlašćuje se Općinski načelnik na sklapanje ugovora o povjeravanju 

       obavljanja  poslova iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

       Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana  objave u « Službenom 

       glasniku Općine Preko».    

 

 

 

 

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

 

 

KLASA: 363-01/13-01/78 

URBROJ: 2198/13-5-13-1 

Preko, 02. rujna 2013. godine 

 

 

                                                                                                  Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

                                                                                                              Ingrid Melada, prof. 

 


