
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

 

KLASA: 021-05/13-01/07 

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

Preko, 14. studenoga  2013. g   

            Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Preko 

                                 S v i m a  

PREDMET : 5. sjednica Općinskog vijeća 

 

P O Z I V 

            Na temelju članka 55. st. 1.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Preko, sazivam  4. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Preko za dan 

 

 25. studenoga ( 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 4.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Preko 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna Općine Preko za 2014. godinu 

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u športu za 2014. godinu 

5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Socijalnog programa za 2014. godinu 

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba za kulturu za 2014. godinu 

7. Prijedlog Odluke o izvršavanju  Proračuna za 2014. godinu 

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekcija Proračuna Općine Preko za 2015. i 2016. 

godinu  

9. Prijedlog Odluke o Planu razvojnih programa za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. 

i 2016. godinu  

10.  Prijedlog Odluke o obavljanu javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog 

komunalnog otpada s područja Općine Preko 

11. Prijedlog Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog 

komunalnog otpada 

12. 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 i 94/13), te članka 32. Statuta Općine Preko 

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

svojoj 5. sjednici održanoj dana 25. studenoga  2013. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine 

Preko za 2014. 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………………………………………………  250.000,00 kn 

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

Potrošnja vode na javnim mjestima……………………………………………   80.000,00 kn 

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

 

Ukupno                                                                                                           1.300.000,00  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……………………………………  160.000,00 kn 

 

Ukupno                                                                                                               760.000,00 kn  



 

 

Članak 3. 

 

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

3.260.000,00 kuna. 

 

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

 

 

Članak 4. 

 

Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine, a objaviti će se 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: 363-01/13-01/107 

URBROJ: 2198/13-5-13-1 

Preko, 25. studenoga  2013. godine 

 

 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće  

 

Na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/1997, 27/2001, 59/2001, 

82/2001, 103/2003, 44/2006, 79/2007, 123/2010, 57/2011), 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 5. sjednici održanoj dana 25. 

studenoga  2013. godine donijelo je  

 

PROGRAM 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u 2014. 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 2014. godini u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi planirala sredstva u 

iznosu od 675.000,00 kuna.  

 

 

Članak 3. 

 

Socijalnim programom predviđaju se sredstva kako slijedi:  

 

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

vrtiću……10.000,00 kn  

2. Pomoć obiteljima za podmirenje dijela stambenih kredita…………………   50.000,00 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…………………………………………  10.000,00 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 

http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN1997B73A1255&Ver=1
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2001B27A473&Ver=2
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2001B59A960&Ver=3
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2001B82A1403&Ver=4
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2003B103A1366&Ver=5
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2006B44A1083&Ver=6
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2007B79A2488&Ver=7
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2010B123A3202&Ver=8
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2011B57A1254&Ver=9


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……………………………………………………………      50.000,00 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 se primjenjuje od 01. siječnja 2014. godine, a objaviti će se 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: 550-01/13-01/93 

URBROJ: 2198/13-5-13-1 

Preko, 25. studenoga  2013. 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 5. sjednici održanoj dana 25. 

studenoga 2013. godine, donijelo je  

 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2014. 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 2014. 

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:  

 

- Kulturno ljeto 2014………………………………………… 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 01. siječnja 2014. godine i objavljuje se 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:610-01/13-01/82  

URBROJ: 2198/13-5-13-1 

Preko, 25. studenoga  2013. 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 5. sjednici održanoj dana  25. studenoga  2013. 

godine, donijelo je 

  

PROGRAM 

javnih potreba u športu na području Općine Preko u 2014. 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 2014. 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 

 

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 01. siječnja 2014. godine i objavljuje se 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: 620-01/13-01/03 

URBROJ: 2198/13-5-13-1 

Preko, 25. studenoga  2013. godine 

 

 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO       

Općinsko vijeće 

 

 

 

Na temelju 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 na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 25. studenoga 2013. godine,  donijelo je 

 

ODLUKU 

 o  

obavljanju javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada 

s područja Općine Preko 

 

  

Članak 1. 

 

Uslugu prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada s područja općine 

Preko obavljati će komunalno poduzeće „Čistoća“ d.o.o. iz Zadra. 

 

Članak 2. 

 

Općina Preko prihvaća sve prijedloge navedene u Pismu namjere za uslugu prikupljanja , 

odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Preko, tvrtke „Čistoća“ 

d.o.o.  od dana 22.listopada 2013.godine. 

 

Članak 3. 

 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da s komunalnim poduzećem „Čistoća“ d.o.o. uredi sve 

potrebne ugovore i ostale pravne poslove. 

                    

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:363-01/13-01/109  

URBROJ: 2198/13-5-13-1 

Preko, 25. studenoga  2013. godine 

 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća  

  

                                                                          

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  



 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO       

Općinsko vijeće 

 

Na temelju 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 na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 25. studenoga 2013. godine, donijelo je 

 

ODLUKU  

o  

načinu pružanja usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja   

miješanog komunalnog otpada 

  

Članak 1. 

 

Kriterij obračuna količine otpada: 

Osnovica za obračun za domaćinstva je volumen spremnika kojeg određuje broj članova 

kućanstva, broj spremnika za otpad, te kombinacije spremnika za otpad za korisnike kojima je 

moguće postaviti spremnik, dok je za korisnike kojima to nije moguće (nemogućnost prolaska 

vozila ili sl.), cijena se utvrđuje po pretpostavljenom volumenu korištenjem ulaznih 

parametara broja članova kućanstva, te broja turističkih kreveta za iznajmljivanje. 

Za pravne osobe i obrtnike to je pretpostavljeni volumen otpada dobiven korištenjem jedinice 

korisne površine, bilo natkrivenog ili otvorenog prostora, ako je definiran  kao prostor koji 

služi obavljanju gospodarske djelatnosti u tlocrtu i na katovima, po grupama djelatnosti, te 

volumen spremnika i broj mjesečnih odvoza. 

 

Članak 2. 

Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada vršit će se putem spremnika zapremine 

120,240 i 1100 lit.  

 

Članak 3. 

 

Dinamika odvoza otpada je dva puta tjedno u zimskom periodu i tri puta tjedno u ljetnom 

periodu (srpanj, kolovoz i rujan), za sve korisnike koji teritorijalno i administrativno pripadaju 

Općini Preko. 

 

 

 

 

 



Članak 4. 

 

Tiskaju  se mjesečne uplatnice s iznosima koji dospijevaju na naplatu u roku od 15 dana po 

isteku mjeseca za koji se odnosi obračunati iznos. Računi prema nosiocima plaćanja u 

domaćinstvima, korisnicima usluga, uručuju se polugodišnje, dva puta godišnje, od siječnja 

do lipnja, te od srpnja do prosinca. 

Za pravne osobe i obrtnike, ispostavljaju se mjesečni računi i dostavljaju korisnicima odmah 

po isteku mjeseca na koji se odnosi račun. 

 

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:363-01/13-01/110  

URBROJ: 2198/13-5-13-1 

Preko, 25. studenoga  2013. 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 ("Službeni glasnik Općine Preko" br. 1/13 i 3/13) Općinsko 

vijeće Općine Preko, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2013. godine, donijelo 

je  

 

ODLUKU 

o 

izvršavanju proračuna Općine Preko za 2014. godinu 

 

Opće odredbe  

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom ureduje se struktura prihoda i izdataka Proračuna Općine Preko za 2014.  

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  i Pučko otvoreno učilište Dom na žalu 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 i  Pučko otvoreno učilište Dom na žalu 

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  44.155,85  kuna za korištenje 

hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine.  

Korištenje rezerve odobrava Općinski načelnik do iznosa utvrđenog godišnjim  

proračunom.  

Sredstva tekuće rezerve 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: 400-01/13-01/10   

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

Preko, 25. studenoga  2013. 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 5.  sjednici održanoj dana  25. 

studenoga 2013. godine donijelo je slijedeću: 

 

O D L U K U 

o 

        proračunu Općine Preko za 2014. godinu 

 

      Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupni prihodi i izdaci i druge  isplate Općine Preko za 2014. 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 2014. godinu u iznosu   74.028.416,00 

Raspoređeni rashodi i izdaci Općine Preko     74.028.416,00 

za 2014.g. u iznosu  

Proračunska pričuva                             44.155,85  

             

     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 2014., 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 2014 g.. 

 

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  PREKO 

 

KLASA:  400-01/13-01/09 

URBROJ: 2198/13-5-13-1 

Preko,  25. studenoga  2013. 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 5. sjednici održanoj 25. studenoga 2013. godine, donijelo je 

 

ODLUKU  

O  

PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA 

ZA RAZDOBLJE 2014.-2016. 

 

Članak 1. 

 

Plan razvojnih programa iznosi 28.469.925,00 kn za 2014. godinu  i sadrži ciljeve, način 

ostvarenja ciljeva, pokazatelje rezultata, te polazne i ciljane vrijednosti za razdoblje od 2014. 

do 2016. 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 2015. i 2016. 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: 363-01/13-01/108   

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

Preko, 25. studenoga  2013. godine  

                                                                                   Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

                                                                                                 Ingrid Melada, prof. 



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 5. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2013. godine, donosi  

 

ODLUKU 

o 

prihvaćanju projekcija proračuna Općine Preko 

za 2015. i 2016. godinu 

 

 

 

 

1. Prihvaća se projekcija proračuna Općine Preko za 2015. i 2016. godinu. 

 

 

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

           Preko. 

 

 

 

 

KLASA: 400-01/13-01/11 

URBROJ: 2198/13-5-13-1 

Preko, 25. studenoga 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.                                   

 

 


