
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

KLASA: 021-05/14-01/01 

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 24. veljače 2014. g  

       

     Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Preko 

                       S v i m a  

 

 

Predmet: 8. sjednica Općinskog vijeća 

 

P O Z I V 

 

            Na temelju članka 55. st. 1.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Preko, sazivam  8. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Preko za dan 

 

 

 

 10. ožujka ( 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 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Preko 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Preko 

za 2013. godinu 

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

infrastrukture za 2013. godinu 

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

uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za provedbu postupka i 

zaključivanje ugovora za prodaju nekretnine u naselju Sutomišćica 

6. Izvješće Općinskog načelnika  

7. Pitanja i odgovori   

 

 

 

                                                                                           PREDSJEDNICA: 

 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r. 
 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 110. st 2.  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 8. sjednici Općinskog vijeća  održanoj dana 10. ožujka  2014. godine donijelo je 

slijedeću: 

 

O D L U K U 

o 

prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Preko za 2013. godinu 

 

Članak 1. 

 

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

      

- ukupni ostvareni prihod u iznosu od     15.537.823,98 kn 

- ukupni izvršeni rashodi u iznosu od     15.348.296,67 kn 

- višak primitaka                                    189.527,31 kn 

 

- višak prihoda i primitaka iz 2013. godine                                                      583.022,14 kn   

- višak prihoda i primitaka raspoloživ u  

  slijedećem razdoblju                        772.549,45 kn        

      

Članak 2.  

 

Višak prihoda nad rashodima u 2013. godini u iznosu od 772.549,45 kuna, rasporediti će se za 

izdatke Proračuna u 2014. godini prema Odluci Općinskog načelnika Općine Preko. 

 

Članak 3. 

 

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

 

Članak 4. 

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Preko za 2013. godinu sadrži izvješće o stanju prihoda i 

izvršenju izdataka Proračuna Općine Preko za 2013. godinu po vrstama prihoda i izdataka, te po 

namjenama, nositeljima i korisnicima. 

 

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:  400-01/14-01/01 

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 10. ožujka 2014. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća   

 

 

     Ingrid Melada, prof.         



 

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 8. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2014. 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 2013. godinu 

 

 

 

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

      obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2013. 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: 363-03/14-01/02  

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 10. ožujka  2014. 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: 363-03/14-01/01 

URBROJ: 2198/13-3-14-1 

Preko, 24. veljače 2014. godine 

 

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se 

financiraju iz komunalne naknade za 2013. 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 2013. 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               709.677,14 kuna 

 2. Javna rasvjeta – održavanje                                                106.154,20 kuna 

II. Održavanje javnih površina  i groblja       

 1. Održavanje i uređenje javnih površina i groblja      48.848,00 kuna 

III. Održavanje nerazvrstanih cesta       

1. Usluge tekućeg i investicijskog  

      održavanja  nerazvrstanih cesta                       129.161,25 kuna 

________________________________________________________________________

                               993.840,59 kuna 

  

 

 

 

 

 Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz 

sredstava komunalne naknade za 2013. godinu bio je predviđen u ukupnom iznosu od  

1.260.000,00 kuna, a plan je izvršen u ukupnom iznosu od  993.840,59 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 709.677,14  kuna, a troškovi održavanja 

iznosili su 106.154,20    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 

48.848,00 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 2013. godine za radove i nabavu opreme je utrošeno je 129.161,25  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 8. sjednici održanoj dana 

10. ožujka  2014. 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 2013. godinu 

 

 

 

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

infrastrukture Općine Preko za 2013. 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:  361-01/14-01/02 

URBROJ: 2198/13-5-14-1 

Preko, 10. ožujka  2014. 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: 361-01/14-01/01 

URBROJ: 2198/13-3-14-1 

Preko, 24. veljače 2014. 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  2013. godinu 

 

 

Tijekom 2013. 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               74.776,78 kn  

   

Sredstva su utrošena za  projektnu dokumentaciju. 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa. 

 

     2. Sanacija rive u mjestu Lukoran                                                               116.158,98 kn 

 

Sredstva su utrošena za sanaciju lukobrana i montažnih gatova u naselju Lukoran.  

Izgradnja  nije završena, te nije izvršen okončani obračun.  

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa .                                 

 

    

  

 

UKUPNO:                                                                                                       190.935,76 kn    

          

Od sredstava komunalnog doprinosa                                                              190.935,76 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 JAVNE RASVJETE 

    

 

        1. Izgradnja javne rasvjete u naselju  Lukoran                                             37.409,00  kn  

 

Sredstva su utrošena za spajanje kablova u trafostanicu 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa  

         

2. Izgradnja javne rasvjete u naselju Ugljan                                                   41.139,00  kn                                                                                         

    

Sredstva su utrošena za rasvjetne stupove i podzemne instalacije 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa  

 

3. Izgradnja javne rasvjete u naselju Sutomišćica                                           30.000,00 kn                                                                                         

    

Sredstva su utrošena za rasvjetne stupove i podzemne instalacije 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa  

 

                                                                                   

 

JAVNA RASVJETA UKUPNO:                                                                         136.560,00  kn    

  ________ 

Od sredstava komunalnog doprinosa                                                          136.560,00 kn    

   

 

 

Obrazloženje 

Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2013. godinu 

 

Tijekom 2013. godine provođene su investicije predviđene Programom gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za  2013. godinu KLASA: 363-01/12-01/107; URBROJ: 

2198/13-5-12-1. 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 2013. 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 2014. 

godinu  

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

i rekonstrukcije koje su započete u 2013. godini nisu završene do kraja godine, pa nisu 

ni angažirana prvotno planirana sredstva . Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 



 

Za sve investicije koje su završene u 2013. 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 2014. godine. 

Investicije koje nisu završene u 2013. nastavljaju se u 2014. godini. 

 

                                                                                                         Općinski načelnik 

 

 

                                                                                                           Ante Jerolimov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

 

 

                 Temeljem čl. 32. Statuta Općine Preko ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj: 

1/13 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 8. sjednici održanoj dana 10. ožujka  

2014. godine, donijelo je slijedeći 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

1. Ovlašćuje se  Općinski načelnik da provede sve radnje oko prodaje č.zgr. 19/2, č.z. 

35/3, 36/3 i 1876/8, ukupne površine 121 m2, sve k.o. Sutomišćica, te da  sklopi 

ugovor o kupoprodaji nekretnine sa najpovoljnijim ponuđačem. 

 

 

      2.   Utvrđuje se početna cijena za nekretninu iz točke 1. ove Odluke u iznosu od   

            629.521,82 kuna. 

 

 

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: 940-01/14-01/02  

URBROJ: 2198/13-5-14-1  

Preko, 10. ožujka  2014. godine 

 

 

 

                                                                                       Predsjednica Općinskog vijeća 

                                                                    

                                                                             

                                                                                              Ingrid Melada, prof. 

 

 
 


