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SADRŽAJ 
 

           AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

1. Odluka o prihvaćanju Proračuna Općine Preko za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu 
2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Preko za 2019. godinu 
3. Program javnih potreba u športu na području Općine Preko za 2019. godinu 
4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko za 2019. godinu 
5. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Preko za 2019. godinu 
6. Odluka o izvršavanju  Proračuna Općine Preko za 2019. godinu 
7. Odluka o Planu razvojnih programa za za razdoblje 2019. do 2021. godine 
8. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Preko za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 
9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  
     2018. godinu 

 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu na području Općine Preko za 2018. godinu 
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko   
       za 2018. godinu 
12.  Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Preko za 2018. godinu 
13.  Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o planu razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine 
14.  Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Preko za 2019. godinu 
15.  Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Preko za redovno godišnje financiranje političkih  
       stranaka u 2019. godini 
16.  Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje 
17.  Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu 
18.  Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu 
19.  Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Preko za  2018. godinu i    
       godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
20.  Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Preko 
21.  Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Preko za razdoblje od  
       01.01.2019.-31.12.2022. godine 
22.  Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog  
       u okoliš na području Općine Preko 
23.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju  Proračuna Općine Preko za 2018. godinu 
24.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju jamstva trgovačkom društvu OTOK UGLJAN d.o.o. Preko 
25.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko 



REPUBLIKA HRVATSKA 

O D L U K U 
o

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. 

               45.675.407,10  kuna  
inu u iznosu                45.675.407,10  kuna 

          40.000,00   kuna 

              
om. 

                

KLASA: 400-08/18-01/03
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

                                                                                                           

                                                                          
                                                                                                                                Ingrid Melada, prof.,v.r.
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2019. 2021. GODINE

Metodologija izrade 
i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona

(NN 114/10 , 31/11 ,124/14 i 87/16) koji se primjenjuje od 2017.g..

Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlada Republike Hrvatske daju se parametri 

odstupanja u odnosu na projekciju uvjetovana izmjenama zakonskih okvira, posebno 

aktivnosti i projekata.

2020. i 2021. godinu donosi na razini skupine

Naglasak se stavlja na planiranje po programima (a unutar njih po aktivnostima i projektima)

zakonsku podlogu te 

Posebnog dijela
Plana razvojnih programa

(aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom 

funkciju.

programskom i 
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funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

konta 6/ i prihodi od prodaje nefinancijske imovine /skupina konta 7/ te rashodi poslovanja
/skupina konta 3/ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine /skupina konta 4/.

2021. RH kojima su 
hoda lokalnih jedinica. Prema tome  planiranje 

45.675.407,10 kuna.

s v

upravni odjel)

otplatu kredita i zajmova /skupina konta 5/.
2021. Planirani su  izdaci skupine 5. Planirani iznosi 

izdataka odnose se na otplatu obveza po projektu IPARDA (projekt odvodnje)  mjera 301 i 
.

tome prihodi poslovanja iznose 28.420.850,00 kuna , prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine planiraju se u iznosu od 15.500.000,00 kuna, a primici od financijske imovine i 
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Prihodi od poreza

poreza na dohodak. 
Svaka jedinica 

reza i prireza na dohodak i prihode od 

45.000,00 kn.

Prihodi od imovine

1.332.600,00 kuna prihoda i to s osnova iznajmljivanja imovine (poslovni prostori,
javno-

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima

su komunalna naknada, komunalni doprinos,  te ostale prihode
U okviru ovih prihoda planirani su  prihodi od upravnih i   administrativnih , odnosno 

ju prihodi po posebnim propisima koji se 
odnose na prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada. Planirani su u iznosu od 
5.200.000,00 kn.

Kazne upravne mjere i ostali prihodi

osti prometnog i
komunalnog redarstva (kazne)  te ostale prihode, a planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Kapitalni prihodi evidentiraju se u okviru skupine 7 ,a odnose se na planirane prihode od
p
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razdoblje od jedne godine, u navedenoj skupini prihoda planira se 
iznos od 1.754.557,10 kn.

rashode poslovanja u visini od 17.860.200,00 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine 
u visini od 25.610.000,00 kuna te  izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u visini 
od 2.205.207,10 kuna.

nskih 
korisnika, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te 
izvorima financiranja.

POSEBNI DIO

U
klasifikacije:

Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama 
pokrivaju upravne odjele i odsjeke)

Funkcijska (svakom je programu 

Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju

RAZDJEL 001 

Programi navedeni u ovom 

svim nivoima..
Rashodi ovog razdjela proizlaze 
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PROGRAM 1000 
Sredstva planirana kroz ovaj program osiguravaju se za podmirenje rashoda za naknade

PROGRAM 1001 
Sredstva pla
reprezentacije.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

01 Jedinstveni upravni odjel 
PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija

kroz ovaj se program planiraju sredstva za

funkcioniranje Uprave.

U okviru materijalnih rashoda planirani su svi drugi rashodi potrebni za funkcioniranje uprave

ure

Rashodi za nabav

server licenca, windows licenca, itd.) i programa za kvalitetnije obavljanje poslova uprave. 

PROGRAM 1014-Mjesni odbori

Mjesnih odbora.

A
PROGRAM 1003-

Sufinanciranje vatrogastva regulirano je Zakonom o vatrogastvu;
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10.000,00.

03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove obavlja poslove vezane za 
Provode se 

imovinsko -

e
i neimenovane poslove.

PROGRAM 1004

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove sukladno odredbama
129/05, 109/07,

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13),
Zakona o upravnom postupku, Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08 i 74/11),

-
poslove iz domene gra

infrastrukture u skladu s Programom
komunalne infrastrukture.

)

88/10, 61/11 i 25/12)
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od utjecaja na rad.

odnosno dopunjavaju radi njihova

infrastrukture.
Pokazatelj rezultata 

Aktivnost A100001- ina

. Radovi na sustavu javne 
rasvjete izvode se da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. Ovdje

per

Od o
rekonstrukciju. Cilj provedbi mjera je

prometa. sanaciju riva i 
komunalne usluge itd.

Aktivnost A100002-

kredita OTOK UGLJAN d.o.o. za koji je 
je namjena bila izgradnja

Aktivnost A100003- Geodetski elaborati za upis nerazvrstanih cesta

cesta i iznose 150.000,00 kn.

Kapitalni projekt: K100001-Izgradnja vodovoda i odvodnje

projekte , katastarske izmjere , izgradnju odvodnje u Lukoranu , te izgradnju vodovodne 
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Kapitalni projekt: K100002-Izgradnja javne rasvjete

sredstava u iznosu od 1.070.000,00 kn izvor financiranja izgradnje javne rasvj

Kapitalni projekt: K100003-

Kapitalni projekt: K100004- Rashodi za nabavu nematerijalne Imovine

Kapitalni projekt: K100005-Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

Kapitalni projekt: K100006-

Kroz ovaj kapitalni projekt planirani su rashodi za obnovu doma kulture na Ugljanu, 
asfaltiranje prometnica Lukoran, nogostup i ogradne zidove u Lukoranu, izgradnju objekata 

Kapitalni projekt: K100008-Sufinanciranje centra za gospodarenje otpadom Biljane 
donje

Ovaj projekt odnosi se na izgradnju centra za gospodarenje otpadom Biljane donje u kojem 

O
dogradnja jaslica.
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Program 1006 Program potreba u kulturi

Aktivnost 100001-

Rashodi se odnose na financiranje udruga , rashode za Ku

Program 1007- Religija

Aktivnost 100001-

Preko.

Program 1008- Donacije i ostali rashodi

Aktivnost 100001-

,te sufinanciranje LAG Udruge (Lokalna akcijska grupa (LAG) je u

razvojne strategije. LAG je registrirana udruga koja objedinjava predstavnike civilnog 
sektora, poduzetnike i obrtnike  jedinica lokalne samouprave i ostale donacije.

Program 1009- Promicanje i razvoj turizma

Aktivnost 100001-

Aktivnost podrazumijeva

Kapitalni projekt: K100001-Avantura otok 

Kapitalni projekt: K100002-

za navedeni projekt koji 

PROSINAC 2018. « SLUŽBENI GLASNIK » STR. 10 BR.6



Program 1010-Razvoj sporta i rekreacije

Aktivnost 100001-

Sredstva 

Kapitalni projekt K100002-Avantura Kids 

Program 1011- Socijalna skrb

Aktivnost 100001-

a jednokratna 

Program 1012-

Aktivnost 100001-Dragovoljci Domovinskog rata i drugi

Program 1013-Stipendije

Aktivnost 100001-

Program 1015-Obrazovanje

Aktivnost 100001-

Program 1017- Projekti financirani iz EU fondova

OLEA EUROPEA, , obnova Sv. Mihovila, izgrad
Preko-
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PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

donacije.
Sukladno izmjenama zako
prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom

stra

donesen teme

da izravno doprinose njenom razvoju.
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i 
članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj  1/18), Općinsko vijeće 
Općine Preko na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine, donijelo je 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Preko za 2019. godinu 

Članak 1. 

Ovim programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje komunalne infrastrukture i opseg 
poslova održavanja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih proračunskih stavki po 
djelatnostima za 2019. godinu.          

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima: 

- komunalnog doprinosa;
- komunalne naknade;
- iz cijene komunalne usluge;
- iz naknade za koncesiju;
- iz proračuna jedinice lokalne samouprave;
- fondova Europske unije;
- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
- donacija.

Članak 2. 

Prihodi u kunama utvrđeni ovim Programom su kako slijedi:  

VRSTA PRIHODA PLAN (kn) 
Prihod od komunalne naknade 2.200.000,00 
Ostali prihodi proračuna 562.000,00 
SVEUKUPNO PRIHODI 2.762.000,00 

Članak 3. 

Za potrebe održavanja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 2. ovog Programa u iznosu 
od  2.762.000,00 kuna raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:  
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OPIS TROŠKOVA PLAN (kn) 

A) ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH  POVRŠINA

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih 
površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza, 
njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, 
živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog 
održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme (klupe, 
košarice za otpatke, zaštitni stupići , ukrasne žardinjere i oglasni panoi), 
redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, čišćenje prometnica i 
javnih površina – uključuje redovno čišćenje ulica, šetališta, trgova 
površina ručnim, strojnim pometanjem otklanjanja i deponiranja 
nelegalno odbačenog otpada i čišćenje plažnog područja koja nisu pod 
koncesijom 

1.250.000,00 

UKUPNO A 1.250.000,00 

B) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje 
se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući 
i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i 
tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito 
održavanje), kao i košnju trave i korova uz nerazvrstane ceste, 
nasipavanje nerazvrstanih cesta, održavanje horizontalne i vertikalne 
signalizacije, sanaciju udarnih rupa i sanaciju nogostupa. 

500.000,00 

UKUPNO B 500.000,00 

C) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i 
održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova 
električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. 
Redovno održavanje javne rasvjete obuhvaća zamjenu neispravnih 
dijelova svjetiljke, cijelih svjetiljki, oštećenih stupova, kabela i slično, te 
premazivanje bojom stupova javne rasvjete. 
Pojačano održavanje javne rasvjete obuhvaća manje zahvate na ugradnji 
novih svjetiljki javne rasvjete na, u pravilu, postojeće stupove NN mreže 

400.000,00 

Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 612.000,00 

UKUPNO C 1.012.000,00 
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Članak 4. 

Provođenje ovog programa u nadležnosti je Općinskog načelnika Općine Preko.  

Općinski načelnik je dužan Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa 
istodobno s podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2019. godinu.  

Članak 5. 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Preko“, a 
primjenjuje se od  01. siječnja 2019. 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 

KLASA: 363-01/18-01/101 
URBROJ:2198/13-01/1-18-1 
Preko,  21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r. 
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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 1/18), 
Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca  2018. 
godine, donijelo je 

PROGRAM 
javnih potreba u športu na području Općine Preko u 2019. 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 2019. godini planirana su sredstva od 
1.296.000,00 kuna  koja se raspoređuju na slijedeći način: 

- Poticanje i promicanje sporta, sportskih aktivnosti djece i mladih, te sportsko- 
rekreacijske aktivnosti građana ………………………………………. 196.000,00 kn  

- Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih
 za Općinu Preko …………………………………………………… 1.100.000,00 kn        

Članak 3. 

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima na 
temelju ugovora kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja i primatelja 
financijskih potpora, zahtjeva i priloženih računa.  
Korisnici sredstava Proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Upravnom odjelu za 
opće, pravne i ekonomske poslove dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku 
sredstava za proteklu godinu u roku određenim pozivom Upravnog odjela za opće, pravne i 
ekonomske poslove za dostavu izvješća, a najkasnije do roka određenog Pozivom za 
financiranje javnih potreba za narednu godinu. Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne 
postupe kako je određeno prethodnim stavkom, može im se obustaviti isplata sredstava u 
tekućoj godini. Po prispjelim izvješćima, Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove 
podnosi izvješće o ostvarivanju njihovih programa Općinskom načelniku Općine Preko. 
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Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Preko“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. 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 

KLASA: 620-01/18-01/05 
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće  

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13), 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 1/18), Općinsko vijeće Općine 
Preko, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca  2018. godine donijelo je  

PROGRAM 
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u 2019. 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 2019. godini u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi planirala sredstva u 
iznosu od 916.000,00 kn, koja se raspoređuju na sljedeći način:  

1.  Pomoć za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži……  322.000,00 kn 
     Troškovi odgoja i obrazovanja djece i mladeži obuhvaćaju troškove predškolskog 
     odgoja i obrazovanja, te financijske pomoći studenata. Troškovi predškolskog odgoja i 
     obrazovanja ostvaruju se na način da Općina Preko sufinancira troškove participacije  
     roditelja za pohađanje dječjih vrtića koji su u sustavu mreže dječjih vrtića na području   
     Općine Preko. Sufinancirati će se i nabava udžbenika za učenike osnovnih škola. 
     Općina Preko sufinacirati će i školovanje za djecu s poteškoćama u razvoju. 

2. Pomoći za podmirenje troškova života obitelji na području Općine Preko …90.000,00 kn
Troškovi života obitelji na otoku obuhvaćaju sufinanciranje dijela stambenih kredita i
mjesečnih parkirnih karata.

3. Naknade za novorođenčad …………………………………………………. 200.000,00 kn 
    Općina Preko za jedno dijete isplaćuje naknadu od 7.500,00 kuna, za drugo dijete  
    15.000,00 kuna, a za treće dijete 30.000,00 kuna, za četvrto i svako iduće dijete 60.000,00  
    kuna. 

4. Jednokratne pomoći………………………………………………………….  50.000,00 kn 
    Općina Preko odobrava jednokratne pomoći za osobe koje podnesu zahtjeve   
    Upravnom odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko, a najviše za  
    pokrivanje troškova stanovanja i liječenja. 
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5. Pomoći umirovljenicima ……………………………………………………   150.000,00 kn 
    Općina Preko isplaćuje pomoći u iznosu od 300 kn, 200 kn i 100,00 kuna umirovljenicima  
    sa  mirovinama do 1000,00, 1500,00 i 2.000,00 kuna. 

6. Sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zdravstvene i socijalne
    skrbi …………………………………………………………………………  104.000,00 kn 

 Sufinacirati će se programi/projekti kako slijedi: 

- Javne ovlasti prema Zakonu o Crvenom križu
- Programi/projekti iz područja skrbi o starijim osobama, a koji obuhvaćaju promicanje

aktivnog starenja i povećanje socijalne uključenosti u život zajednice, sportsko
rekreativne, kreativne i edukativne aktivnosti, programe aktivne brige o vlastitom
zdravlju; programe informiranja i educiranja o određenim zdravstvenim problemima,
očuvanju zdravlja i zdravoj prehrani, programe senzibilizacije zajednice o problemima
starijih osoba,

- Programi/projekti koji služe u svrhu unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom,
osnaživanje resursa osoba s invaliditetom, senzibiliziranje zajednice o potrebama i
mogućnostima osoba s invaliditetom, informiranje o osobama s invaliditetom,
inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji doprinose neovisnom
življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom, uključujući potporu razvoju
mobilnih timova i formiranja integrirane i kvalitetne mreže pružatelja ovih usluga,

- Programi/projekti koji obuhvaćaju humanitarnu, materijalnu, financijsku i
psihosocijalnu pomoć braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te
civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, organiziranje tribina i okruglih stolova,
radno-okupacijsku terapiju, informiranje i educiranje o ostvarivanju određenih prava,
obilježavanje obljetnica vezanih uz Domovinski rat,

Članak 3. 

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima na 
temelju odluka, rješenja i ugovora kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja i 
primatelja financijskih potpora, zahtjeva i priloženih računa.  
Korisnici sredstava Proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Upravnom odjelu za 
opće, pravne i ekonomske poslove dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku 
sredstava za proteklu godinu u roku određenim pozivom Upravnog odjela za opće, pravne i 
ekonomske poslove dostavu izvješća, a najkasnije do roka određenog Pozivom za financiranje 
javnih potreba za narednu godinu. Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne postupe kako je 
određeno prethodnim stavkom, može im se obustaviti isplata sredstava u tekućoj godini. Po 
prispjelim izvješćima, Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove podnosi izvješće o 
ostvarivanju njihovih programa Općinskom načelniku Općine Preko. 
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Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Preko“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. 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 

KLASA: 550-01/18-01/43 
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r.  
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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 12. sjednici održanoj dana 21. 
prosinca 2018. godine, donijelo je  

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2019. 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 2. 

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu općine Preko za 2019. 
godinu su aktivnosti od zajedničkog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Preko. Za 
potrebe u kulturi osiguravaju se sredstva u iznosu od 226.500,00 kn i to:  

- programi/projekti ustanova u kulturi od interesa za Općinu Preko …….. 65.000,00 kn 
- programi/projekti organizacija manifestacija u kulturi i festivalskih od
      interesa za Općinu Preko ……………………………………………….. 35.000,00 kn  
- programi/projekti muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti …………… 20.000,00 kn 
- programi/projekti knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u

kulturi te ostali program/projekti i u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti
od interesa za Općinu Preko ……………………………………………  20.000,00 kn 

- dramske, glazbene, likovne i druge programe s područja kulture
namijenjene žiteljima otoka koji pripadaju Općini Preko ……………… 20.000,00 kn  

- programi/projekti njegovanja kulture i kulturne baštine i međugradske,
međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje ……66.500,00 kn  
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Članak 3. 

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima na 
temelju ugovora kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja i primatelja 
financijskih potpora, zahtjeva i priloženih računa.  
Korisnici sredstava Proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Upravnom odjelu 
opće, pravne i ekonomske poslove dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku 
sredstava za proteklu godinu u roku određenim pozivom Upravnog odjela za opće, pravne i 
ekonomske poslove dostavu izvješća, a najkasnije do roka određenog Pozivom za financiranje 
javnih potreba za narednu godinu. Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne postupe kako je 
određeno prethodnim stavkom, može im se obustaviti isplata sredstava u tekućoj godini. Po 
prispjelim izvješćima, Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove podnosi izvješće o 
ostvarivanju njihovih programa Općinskom načelniku Općine Preko. 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Preko“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. 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 

KLASA:610-01/18-01/15  
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 14.st. 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08,136/12 i 15/15 ) i 
članka 32. Statuta Općine Preko ("Službeni glasnik Općine Preko" br. 1/18) Općinsko vijeće 
Općine Preko, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine, donosi  

ODLUKU 
o 

izvršavanju proračuna Općine Preko za 2019. godinu 

Opće odredbe  

Članak 1. 

Ovom Odlukom ureduje se struktura prihoda i izdataka Proračuna Općine Preko za 2019.  
godinu, njegovo izvršavanje, prava i obveze nositelja i korisnika proračunskih sredstava,  
zaduživanje te davanje jamstva.  

Struktura proračuna  

Članak 2. 

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa. 
Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.  
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. 
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci 
za financijsku imovinu i otplatu kredita. 
Posebni dio sadrži plan rashoda i izdataka prema ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i 
funkcijskoj klasifikaciji te po proračunskim korisnicima.  

U Računu prihoda i primitaka 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 Računu prihoda i primitaka iskazani su prihodi proračunskih korisnika čiji se vlastiti 
prihodi uplaćuju na račun korisnika, a ne u proračun Općine.  

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje 
investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2019. do 2021. godine, 
razrađeni po pojedinim programima po razdjelima, po godinama u kojima će rashodi za 
programe teretiti proračune slijedećih godina i po Izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu 
programa.  
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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.  
 
Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene utvrđene u Proračunu. 
 
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavati će 
se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene. 
Iznimno od odredbe 3. Ovog članka Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i 
izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa. 
 
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se 
koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu, uz prethodnu 
suglasnost Odsjeka za proračun i financije. 
 
Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u 
narednu proračunsku godinu. 
 
Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, 
donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik ako krajnji korisnik 
nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu 
Općinskog vijeća. 
 

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 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.  
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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 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.  

Za planiranje i izvršavanje proračuna u cjelini je odgovoran Općinski načelnik. 
Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim 
godinama odobrava Općinski načelnik. 

Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove izvršava Proračun i o tome izvještava 
Općinskog načelnika. 

Pročelnik tijela općinske uprave, te čelnici pravnih osoba koji su korisnici Proračuna, 
odgovorni su za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna. 

Pročelnik tijela općinske uprave i čelnici pravnih osoba koje su korisnici Proračuna odgovorni 
su za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim 
sredstvima. 

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  40.000,00  kuna za korištenje 
hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine.  
Korištenje tekuće pričuve odobrava Općinski načelnik do iznosa utvrđenog godišnjim 
proračunom.  
Sredstva tekuće pričuve mogu se koristiti za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja,  
nagodbi i dr.) radi isplate naknade i rente koje se isplaćuju na teret sredstava proračuna.  
O korištenju sredstava proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik. Sredstva proračunske 
pričuve ne mogu se koristiti za davanje pozajmice. 
Općinski načelnik je obvezan dva puta godišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju 
proračunske rezerve.  

Prihodi proračuna 
Članak 9. 

U proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina. 
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Prihodi što ih tijelo Općinske uprave ostvari obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i 
uplaćuju se na račun Proračuna. 

Članak 10. 

Prihodi što ih odjeli i službe Općinske uprave ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihod 
su Proračuna. 

Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim 
uvjetima (vlastiti prihodi) planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i u 
proračunu jedinice lokalne samouprave  i uplaćuju se na IBAN račun proračunskog korisnika. 

Proračunski nadležna tijela gradske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 2. 
Ovog članka. 

Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad 
iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, do visine uplaćenih sredstava, uz suglasnost 
čelnika proračunskog korisnika. 

Isplata sredstava iz Proračuna 
Članak 11. 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj 
ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. 

Pročelnik tijela Općinske uprave i čelnik pravne osobe proračunskog korisnika, odnosno 
osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni 
temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. 

Članak 12. 

Proračunskim korisnicima, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, 
isplaćivati će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima 
do visine utvrđene tim aktima i osiguranim sredstvima. 

Članak 13. 

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. obračunavati će se i 
isplaćivati temeljem Odluke o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i njegovih 
radnih tijela. Odluku o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela 
donosi Općinsko vijeće. 

Članak 14. 

Placa i materijalna prava službenika i namještenika isplaćuju se sukladno Pravilniku o  
unutarnjem redu Općine Preko i drugim odlukama koje donosi Općinski načelnik.  

PROSINAC 2018. « SLUŽBENI GLASNIK » STR. 52 BR.6



Članak 15. 

Donacije političkim strankama rasporediti će se posebnom Odlukom Općinskog vijeća. 
Sredstva za financiranje Mjesne samouprave izvršavaju se sukladno nalogu predsjednika 
Mjesnog odbora, a ovjerava Općinski načelnik. 

Članak 16. 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. 

Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove vrši isplatu na temelju dokumentiranog 
zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik tijela općinske uprave. 

Otpis ili djelomičan otpis potraživanja 

Članak 17. 

Otpis nenaplativih i spornih potraživanja kao i potraživanja za koje je nastupila zastara vrši se 
temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Otpis nenaplativih i spornih potraživanja kao 
i potraživanja za koje je nastupila zastara za ugovorne odnose otpisuje svojom odlukom 
Općinski načelnik, dok otpis nenaplativih i spornih potraživanja kao i potraživanja za koje je 
nastupila zastara za prihode utvrđeni rješenjem u upravnom postupku otpisuje pročelnik  
Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove donošenjem rješenja.  

Upravljanje nefinancijskom imovinom 

Članak 18. 

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine Upravljaju tijela općinske uprave te pravne 
osobe (ustanove i trgovačka društva) kojih je Općina osnivač 

Upravljanje imovinom iz stavka 1. Ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje 
i davanje u zakup. 
Pročelnik tijela općinske uprave i čelnik pravne osobe mora imovinom iz stavka 1. ovog 
članka upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom. 
Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u 
rashodima poslovanja upravnih odjela, te ustanova i trgovačkih društava. 

Članak 19. 

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Općine vodi se u Upravnom 
odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove. 
Pročelnik tijela općinske uprave, te čelnici pravnih osoba koji upravljaju imovinom Općine 
dužni su Upravnom odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove dostaviti podatke o svakoj 
poslovnoj promjenama imovini kojom upravljaju. 
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Članak 20. 

Odluku o kupnji i otuđenju opreme za potrebe općinske uprave donosi Općinski načelnik 
sukladno Statutu Općine i posebnim propisima. 

Članak 21. 

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 22. 

Tekuće otplate glavnice duga prema banci iskazane u Računu financiranja te pripadajuće 
kamate imaju prednost u izvršavanju Proračuna, pred svim ostalim izdacima.  

Članak 23. 

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 24. 

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 25. 

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. 
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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 26. 

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 27. 

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.  

Primjena proračunskog računovodstva, financijsko-računovodstvena kontrola i 
izvještavanje 

Članak 28. 

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva. 
Tijelo općinske uprave koje je odgovorno za korisnike iz stavka 1. Ovog članka obavezno je 
prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihova polugodišnja i godišnja izvješća te ih dostaviti 
Upravnom odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove. 

Članak 29. 

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje općinskim 
dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, 
praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvještavanja, 
obavljaju se u Upravnom odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove. 

Članak 30. 

Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove izrađuje i dostavlja Općinskom načelniku 
polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o 
proračunu. 
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Općinski načelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom 
vijeću u rokovima propisanim Zakonom o Proračunu. 
 
Proračunski korisnici, ustanove Općine dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju 
(ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) nadležnom tijelu općinske uprave, najkasnije 
u roku mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjeg  financijskog izvještaja utvrđenog 
Pravilnikom o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu (NN br.3/15, 93/15 
i 135/15). 
Trgovačko društvo kojeg je Općina osnivač ili većinski vlasnik dužno jr dostaviti godišnji 
izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) nadležnom tijelu 
općinske uprave, najkasnije u roku mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjeg  
financijskog izvještaja utvrđenog Zakonom o računovodstvu. 
Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati 
prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka. 
Nadležno tijelo Općinske uprave dužno je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika 
odnosno trgovačkih društva dostaviti Općinskom načelniku u daljnjem roku od mjesec dana 
od isteka roka iz stavka 3. i 4. ovoga članka. 
 
Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove izrađuje konsolidirani polugodišnji i 
godišnji financijski izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu 
financija. 
 
Uravnoteženje proračuna i preraspodjela sredstava proračuna 

 
 

Članak 31. 
 

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili 
primitaka Općinski načelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane 
Zakonom o proračunu. 
Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, 
odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika , utvrditi će Općinsko vijeće 
Izmjenama i dopunama proračuna.  

 
Članak 32. 

 
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 33. 
 

Ova Odluka sastavni je dio proračuna.  
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Članak 34. 

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: 400-08/18-01/04   
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1  
Preko, 21. prosinca 2018. godine  

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof., v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA

8
12 21. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU 
O

PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA
ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.

Plan razvojnih programa iznosi 40.661.707,10 kuna za 2019
ostvarenja ciljeva, pokazatelje rezultata, te polazne i ciljane vrijednosti za razdoblje od 2019.
do 2021. godine. 

razvojne programe sadr 20. i 2021. godinu.

Plan razvojnih programa sastavni je dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

KLASA: 302-02/18-01/05
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1
Preko, 21. prosinca  2018. godine 

Ingrid Melada, prof.,v.r 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

8 12.
21. prosinca

O D L U K U 
o

odinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 

nak 1. 

        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. 

  20.839.000,00  kuna  
za 2018.godinu u iznosu   20.839.000,00  kuna 

kapitalnih izdataka. 

018. 
godinu.

KLASA:400-08/18-01/05
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

 Ingrid Melada, prof.,v.r.
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II.

2018. GODINU 

1. UVOD

u na razini skupine ekonomske 

zakonsku formu koja se javno objavljuje. 

(regionalne) samouprave i od Plana razvojnih programa. 

tivnosti i projekata. 

ramskom i organizacijskom klasifikacijom 

izradi II. Izmjene i d

-
istih

- dovne strane sa procjenom realizacije

2. PRIHODI I PRIMICI

a ostata

kn, na razdoblje od jedne godine.
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1.2.1. PRIHODI POSLOVANJA 

prihodi u iznosu od 19.593.557,10 kn, odnosno 62,47 % u odnosu na plan.

prikazu: 

PRIHODI OD POREZA  

odnosu na plan, odnosno 83,70 % u odnosu na plan.

POREZI NA IMOVINU 

odnosu na plan, odnosno 68,00 % u odnosu na plan.

POREZ NA ROBU I USLUGE 

Porez na robu i usluge planira se u iznosu od 254.20
odnosu na plan, odnosno 84,73 % u odnosu na plan. 

institucija i tijela EU, a 

PRIHODI OD IMOVINE  

odnosu na plan, odnosno 83,35 % u odnosu na plan.

PRIHODI OD ADMINISTRASTIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 

odnosu na plan.

odnosno 4,00 % u odnosu na plan.
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KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 

25.000,00 kn manje u odnosu na plan, odnosno 64,29 % u odnosu na plan. 

planiraju se u iznosu od 1.245.442,90kn.

1.3.RASHODI I IZDACI 

odnosu na plan.

Prijedlog promjena u iznosima rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji 

1.3.1.RASHODI POSLOVANJA  

Rashodi pos

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 3.177.086,23 kn, odnosno 103,19 % u odnosu 
na plan.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.547.172,77 kn, odnosno 102,05 % u odnosu na 
plan.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 100.800,00 kn, odnosno 40,81 % u odnosu na 
plan.

Subvencije se planiraju u iznosu od 1.990.000,00 kn, odnosno 95,22 % u odnosu na plan. 

odnosno 116,87 % u odnosu na plan.

se u iznosu od 730.500,00 kn, odnosno      119,17 
% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 6.294.500,00 kn, odnosno 
40,81 % u odnosu na plan.
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PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 

razdoblje 
2018.-

ama Zakona 

ostvariti. Ciljevi razvoja predstavljaju jasan smjer kretanja i djelova

ekcijama za 2019. i 2020. 
godinu.  

razdjelima, glavama, programima
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine" broj 68/18), te članka 32. Statuta Općine Preko ( „Službeni glasnik Općine Preko“ 
broj 1/18), Općinsko  vijeće Općine Preko, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca  
2018. godine, donijelo je 

ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

Članak 1. 

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2018. godinu, 
(«Službeni glasnik Općine Preko» broj: 8 /17  ),  članak 2. mijenja se i  glasi: 

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti  
određuje se kako slijedi: 

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Sanacija riva i lučica u mjestima Općine Preko ……………………………...  85.000,00 kn 
Usluge sanacije javnih površina…………………………………………… 1.250.000,00 kn 
Potrošnja vode na javnim mjestima…………………………………………  170.000,00  kn 
Deratizacija i dezinsekcija……………………………………………………   85.500,00 kn 

Ukupno 1.590.500,00  kn 

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta..............……  255.000,00  kn 

Ukupno 255.000,00  kn  

III. JAVNA RASVJETA

Potrošnja električne energije javna rasvjeta……………………………………491.447,77 kn 
Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete……………………………………   200.000,00 kn 

Ukupno 691.447,77 kn  
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Članak 2. 

Članak 3. mijenja se i glasi: 
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 
2.536.947,77 kuna. 
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 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: 363-01/18-01/102 
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof., v.r.  
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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 1/18), 
Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine, 
donijelo je 

 ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u športu na području Općine Preko u 2018. godini 

Članak 1. 
U Programu  javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2018. godini, 
  («Službeni glasnik Općine Preko» broj: 8 /17),  članak 2. mijenja se i  glasi: 

Za javne potrebe u športu na području Općine Preko u 2018. godini planirana su sredstva od 
2.184.000,00 kuna  koja se raspoređuju na slijedeći način: 

- Organiziranje natjecanja i sportskih manifestacija od značaja za Općinu Preko u svrhu
unaprjeđenja sporta Općine Preko ……………………………………   186.000,00 kn    

- Poticanje i promicanje sporta, sportskih aktivnosti djece i mladih, te sportsko- 
rekreacijske aktivnosti građana ……………………………………….1.998.000,00 kn  

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 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: 620-01/18-01/06 
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof., v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće  

Na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13,152/14, 99/15, 
52/16 i 16/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine», broj 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11,144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Preko («Službeni glasnik Općine 
Preko“, broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. 
prosinca 2018. godine donijelo je  

ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u 2018. godini 

Članak 1. 

U Programu  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u 2018. godini, 
(«Službeni glasnik Općine Preko» broj: 8 /17  ),  članak 2. mijenja se i  glasi: 

Općina Preko u 2017. godini u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi planirala sredstva u 
iznosu od 779.000,00 kuna, koja se raspoređuju na sljedeći način:  

1.  Pomoć za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži……  246.500,00 kn 
     Troškovi odgoja i obrazovanja djece i mladeži obuhvaćaju troškove predškolskog 
     odgoja i obrazovanja, te financijske pomoći studenata. Troškovi predškolskog odgoja i 
     obrazovanja ostvaruju se na način da Općina Preko sufinancira troškove participacije  
     roditelja za pohađanje dječjih vrtića koji su u sustavu mreže dječjih vrtića na području   
     Općine Preko. Sufinancirati će se i nabava udžbenika za učenike osnovnih škola. 
     Općina Preko sufinancirati će i školovanje za djecu s poteškoćama u razvoju. 

2. Pomoći za podmirenje troškova života obitelji na području Općine Preko …76.000,00 kn
Troškovi života obitelji na otoku obuhvaćaju sufinanciranje dijela stambenih kredita i
mjesečnih parkirnih karata.

3. Naknade za novorođenčad …………………………………………………. 190.000,00 kn 
    Općina Preko za jedno dijete isplaćuje naknadu od 7.000,00 kuna, za drugo dijete  
    15.000,00 kuna, za treće 30.000,00 kuna, a za četvrto i svako iduće dijete. 

4. Jednokratne pomoći………………………………………………………….  50.000,00 kn 
    Općina Preko odobrava jednokratne pomoći za osobe koje podnesu zahtjeve   
    upravnom odjelu Općine Preko, a najviše za pokrivanje troškova stanovanja i liječenja. 

6. Pomoći umirovljenicima ……………………………………………………   163.000,00 kn 
    Općina Preko isplaćuje pomoći u iznosu od 100 kn, 150,00 i 200,00 kuna umirovljenicima  
    sa  mirovinama do 1000,00, 1500,00  i do 2000,00 kuna. 
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7. Sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zdravstvene i socijalne
    skrbi …………………………………………………………………………  54.000,00 kn 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 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: 550-01/18-01/44 
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r.  
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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 12. sjednici održanoj dana 21. 
prosinca 2018. godine, donijelo je  

ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2018. godini 

Članak 1. 

U Programu  javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2018. godini, 
 («Službeni glasnik Općine Preko» broj: 8 /17  ),  članak 2. mijenja se i  glasi: 

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu općine Preko za 2018. 
godinu su aktivnosti od zajedničkog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Preko. Za 
potrebe u kulturi osiguravaju se sredstva u iznosu od 193.980,00 kn i to:  

- programi/projekti ustanova u kulturi od interesa za Općinu Preko …….. 50.000,00 kn 
- programi/projekti organizacija manifestacija u kulturi i festivalskih od
      interesa za Općinu Preko ……………………………………………….. 30.000,00 kn  
- programi/projekti muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti …………… 15.000,00 kn 
- programi/projekti knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u

kulturi te ostali program/projekti i u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti
od interesa za Općinu Preko ……………………………………………   16.000,00 kn 

- dramske, glazbene, likovne i druge programe s područja kulture
namijenjene žiteljima otoka koji pripadaju Općini Preko ……………… 20.000,00 kn  

- programi/projekti njegovanja kulture i kulturne baštine i međugradske,
međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje ……62.980,00 kn  

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu  danom  donošenja, a objaviti 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:610-01/18-01/16  
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA

8
12 21. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKA 
o

II izmjeni i dopuni  Odluke 
o

Planu razvojnih programa
za razdoblje 2018.-2020.

U Odluci o planu razvojnih programa za razdoblje od 2018. 2020
8 /17

Plan razvojnih programa iznosi 14.093.652, 77 kuna za 2018
ostvarenja ciljeva, pokazatelje rezultata, te polazne i ciljane vrijednosti za razdoblje od 2018.
do 2019. godine. 

KLASA: 302-02/18-01/06
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

Ingrid Melada, prof.,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i 
članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 2/13 i 1/18), Općinsko 
vijeće Općine Preko na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine, donijelo je 

PROGRAM 
građenja komunalne infrastrukture 

na području Općine Preko za 2019. godinu 

Članak 1. 
Ovim programom utvrđuju se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2019. godini, 
sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18).  

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima: 

- komunalnog doprinosa;
- komunalne naknade;
- iz cijene komunalne usluge;
- iz naknade za koncesiju;
- iz proračuna jedinice lokalne samouprave;
- fondova Europske unije;
- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
- donacija.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu sadrži procjenu troškova 
projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja 
projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. 

Članak 2. 
Prihodi za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine po dinamici i po vrsti prihoda, izraženi 
u kunama, su:  

VRSTA PRIHODA PLAN (kn) 
Komunalni doprinos 3.000.000,00 
Ostali proračunski prihodi za gradnju komunalne infrastrukture 2.150.000,00 
UKUPNO 5.150.000,00 
SVEUKUPNO PRIHODI 5.150.000,00 

Članak 3. 
Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, izraženo u kunama, kako slijedi:  
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1. Nerazvrstane ceste:

red. 
broj komunalna infrastruktura vrsta poslova 

planirana 
vrijednost u 

2019. god 

1. Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta projektna 
dokumentacija 150.000,00 

2. Asfaltiranje cesta Sušica- Gornje selo radovi 400.000,00 

3. Izgradnja nogostupa u naselju Lukoran radovi 500.000,00 
Ukupno: 1.050.000,00 

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila:

red. 
broj komunalna infrastruktura vrsta 

poslova 

planirana 
vrijednost u 

2019. god 
1. Uređenje rive i šetnice u naselju Lukoran radovi 1.000.000,00 
2. Uređenje šetnica uz obalu u mjestima Općine Preko radovi 800.000,00 

Ukupno: 1.800.000,00 

3. Javna rasvjeta

red. 
broj komunalna infrastruktura vrsta 

poslova 

planirana 
vrijednost u 

2019. god 
1. Izgradnja javne rasvjete II faza radovi  800.000,00 

Ukupno: 800.000,00 

4. Groblja

red. 
broj komunalna infrastruktura vrsta 

poslova 

planirana 
vrijednost u 

2019. god 

1. Otkup zemljišta za izgradnju novog groblja u naselju 
Preko 1.000.000,00 

2. Otkup zemljišta za izgradnju parkinga na groblju u 
naselju Lukoran 500.000,00 

Ukupno: 1.500.000,00 

SVEUKUPNO RASHODI 5.150.000,00 

Članak 4. 
Planirani prihodi po osnovi  komunalnog doprinosa i ostalih proračunskih prihoda namijenjenih 
za građenje komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 5.150.000,00 kuna namjenski će se 
utrošiti u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. ovog Programa.  
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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: 363-01/18-01/103 
URBROJ:2198/13-01/1-18-1 
Preko,  21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r. 
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Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih 
cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i 
vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog 
postupka javne nabave. 

Članak 5. 
Provođenje ovog programa u nadležnosti je Općinskog načelnika Općine Preko.  
Općinski načelnik je dužan Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa 
istodobno s podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2019. godinu.  

Članak 6. 
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Preko“, a 
primjenjuje se od  01. siječnja 2019. godine.  



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“ br. 24/11, 61/11,27/13, 2/14, 96/16 i 70/17 ) i članka 32. Statuta Općine 
Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 
12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU 
o 

raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Preko za redovno godišnje financiranje 
političkih stranaka u 2019. godini 

Članak 1. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Preko imaju političke 
stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Preko. 

Članak 2. 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine , 
Preko raspodijeliti će se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana 
Općinskog vijeća, a političkoj stranci za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog 
spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na naknadu u visini i od 10% iznosa predviđenog 
po svakom članu Općinskog vijeća. 

Članak 3. 

Godišnja isplata po članu Općinskog vijeća iznosi 2239,00 Kn, a po članici Općinskog vijeća 
2539,00 Kn. 

Članak 4. 

Svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u 
Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Preko i to kako slijedi: 
1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i Hrvatska stranka umirovljenika 6 članova
2. Grupa birača nositelja- Karlo Novoselić- 2 člana
3. Grupa birača nositelja- Marijo Košta- 2 člana
4. Grupa birača nositelja- Ivo Uhoda- 3 člana

Članak 5. 
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Planirana sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u Proračunu Općine 
Preko za 2018. godinu, u iznosu od 30.000,00 kn raspoređuju se: 
1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i Hrvatska stranka umirovljenika 6 članova-
14.034,00 kn
2. Grupa birača nositelja- Karlo Novoselić- 2 člana- 4778,00 kn
3. Grupa birača nositelja- Marijo Košta- 2 člana- 4478,00 kn
4. Grupa birača nositelja- Ivo Uhoda- 3 člana- 7.017,00 kn

Članak 6. 

Sredstva utvrđena u članku 5. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke i 
poseban račun nezavisne članice najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. 

Članak 7. 

Ukoliko pojedini član/ica Općinskog vijeća tijekom 2019. godine napusti političku stranku ili 
promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska 
sredstva iz čl. 5. ove Odluke ostaju političkoj stranci sa čije je liste izabran. 

Članak 8. 

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se 
raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni 
slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. 

Članak 9. 

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

KLASA: 402-01/18-01/08 
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. 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.,v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 86.  Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08,136/12 i 
15/15 ) i članka 32. Statuta Općine Preko ("Službeni glasnik Općine Preko" br. 1/18) Općinsko 
vijeće Općine Preko, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine, donosi  

ODLUKA 
o 

davanju suglasnosti za zaduživanje 

1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku za prolongiranje kratkoročnog zaduživanja
Općine Preko kod poslovne banke do iznosa od 1.000.000,00 kuna po principu
dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu za redovno poslovanje s rokom
otplate kredita od 12 mjeseci, uz fiksnu kamatnu stopu od 4 % i jednokratnu naknadu
za obradu kredita u visini 0,75% iznosa odobrenog kredita

2. 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: 403-01/18-01/03  
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof., v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
 
                   Na temelju članka 31.st.2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
( „ Narodne novine“ broj: 86/12, 143/13 i 65/17) i  članka 32. Statuta Općine Preko ("Službeni 
glasnik Općine Preko" br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 12. sjednici održanoj 
dana 21. prosinca 2018. godine, donosi  
 
 
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 

IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2019. GODINU 
 

Članak 1. 
 

Programom utroška sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ( u daljnjem 
tekstu : naknada) za 2019. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava 
naknade namijenjenih za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti pojedinih područja Općine 
Preko.  

Članak 2. 
Prihod u visini od 30% prikupljenih sredstava naknade planiran je u proračunu Općine Preko 
za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna, a utrošit će se kako slijedi: 
 
Redni 
broj 

Opis poslova Iznos sredstava 

1.  Izrada geodetskih podloga i geodetskih 
elaborata 

80.000,00 kuna 

 
Članak 3. 

 
Ovaj  Program 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: 361-02/18-01/02   
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine 
 
 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   
                                                                          
 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof., v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 20.st.3. Zakona o boravišnoj pristojbi ( „ Narodne novine“ broj: 
152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i  članka 32. Statuta Općine Preko ("Službeni glasnik 
Općine Preko" br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 
21. prosinca 2018. godine, donosi

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU

Članak 1. 

Programom utroška sredstava boravišne pristojbe  za 2019. godinu utvrđuje se namjena 
korištenja i kontrola utroška sredstava boravišne pristojbe namijenjenih za poboljšanje 
turističke infrastrukture na području Općine Preko.  

Članak 2. 

Prihod u visini od 210.000,00 kuna prikupljenih sredstava planiran je u proračunu Općine 
Preko za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 210.000,00 kuna, a utrošit će se kako slijedi: 

Redni 
broj 

Opis poslova Iznos sredstava 

1. Unaprjeđenje turizma u mjestima Općine Preko 100.000,00  kuna 
2. Projektna dokumentacija za uređenje plaža na 

području Općine Preko 
110.000,00  kuna 

Sredstva iz točke 1. doznačiti će se Turističkoj zajednici Općine Preko i Turističkoj zajednici 
mjesta Ugljan. 

Članak 3. 

Ovaj  Program 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:334-01/18-01/88   
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof., v.r.  

PROSINAC 2018. « SLUŽBENI GLASNIK » STR. 108 BR.6



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 
broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Preko ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/18 ), 
Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. 
godine, donosi 

ZAKLJUČAK 
o 

prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Preko za 2018. godinu i 
godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje  

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Preko u 2018.
godini.

2. Donosi se godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje.

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Preko u 2018.
godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje čine sastavni dio ovog Zaključka.

4. 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: 810-01/18-01/11  
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine  

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof., v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne 
novine“ broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Preko («Službeni glasnik Općine Preko» broj 
1/18), a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te 
okoliša Općine Preko KLASA: 810-01/14-07 URBROJ: 2198/13-5-14-1 od 15. rujna 2014. 
godine i Planom zaštite i spašavanja Općina Preko, te po dobivenoj suglasnosti od Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Zadar, KLASA: 810-03/18-03/5, 
URBROJ:543-20-01-18-2  od 07. studenoga 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Preko na 
svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. donijelo je 

O D L U K U 
o  

određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne  zaštite  
Općine Preko 

 I. 

 Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine  
Preko ( u daljnjem tekstu : Odluka) određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne 
zaštite na području Općine Preko ( u daljnjem tekstu: pravne osobe ) s ciljem priprema i 
sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. 
 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Preko ( u daljnjem 
tekstu: Općine) su: 

- OTOK UGLJAN d.o.o Preko
- OBALA I PARKOVI d.o.o Preko

II. 

 Pravne osobe sudionici su civilne zaštite, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za 
provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja 
posljedica katastrofa i velikih nesreća. 
 Dužnost pravnih osoba je ustrojiti interventne timove civilne zaštite koji će biti 
osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća  civilne zaštite  stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine.  
 Pravne osobe dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati 
aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te 
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.  
 Pravnim osobama rukovodi i koordinira općinski načelnik Općine Preko (u daljnjem 
tekstu: općinski načelnik) uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine. 
 U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim 
snagama civilne zaštite Općine Preko. 
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III. 

 Pravne osobe iz točke I. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća  u reagiranju u 
izvanrednim situacijama u smislu smanjenja rizika od katastrofa, pružanja optimalnog 
odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velikih nesreća i 
katastrofa. 
  Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa pravnim osobama od interesa za sustav 
civilne zaštite iz točke I. ove Odluke, istima se dostavljaju izvodi iz Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša Općine Preko KLASA: 810-01/14-07 
URBROJ: 2198/13-5-14-1 od 15. rujna 2014. godine , te Plana zaštite i spašavanja i Plana 
civilne zaštite Općine Preko. 

IV. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga  
i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine koju je sukladno članku 29. stavku 
1. podstavku 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07 i 38/11)
donio Općinski načelnik Općine Preko.

V 

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:810-01/18-01/09 
URBROJ:2198/13-01/1-18-1 
Preko,  21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof., v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 
broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Preko ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/18 ), 
Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. 
godine, donosi 

ZAKLJUČAK 
o 

usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Preko za   
razdoblje  od  1.1.2019.- 31.12.2022. godine 

1. Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Preko za
razdoblje  od  1.1.2019.- 31.12.2022. godine, čiji sadržaj se nalazi u prilogu ovog akta
i čini njegov sastavni dio.

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: 810-01/18-01/13  
URBROJ: 2198/13-01/1-18-1 
Preko, 21. prosinca 2018. godine  

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine 
Preko“ broj 1/18) Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. 
prosinca 2018. godine, donijelo je  

O D L U K U 

o 

mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada 
odbačenog u okoliš na području Općine Preko 

Članak 1. 

Ovom odlukom, za područje Općine Preko (u daljnjem tekstu: Općina), utvrđuju se načini 
provedbe: - mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada, - mjera za uklanjanje 
otpada odbačenog u okoliš, uključujući i uklanjanje naplavljenog morskog otpada.  

Članak 2. 

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito: - otpad odbačen u 
okoliš na lokacijama, koje za to nisu predviđene i naplavljeni morski otpad.  

Članak 3. 

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada su:  

- nadzor lokacija putem komunalnog redarstva,

- postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada,

- distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,

- periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Općine, uz uvjet
ishođenja prethodne suglasnosti ovlaštenog davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada
na području Općine,

- objava na internetskim stranicama Općine o načinu zbrinjavanja otpada koji nije mješoviti
komunalni i biorazgradivi komunalni otpad.

Članak 4. 

Općina će uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.  
Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu dostavljaju se na popunjenom obrascu na adresu 
elektroničke pošte: opcina-preko@preko.hr, osobnom predajom popunjenog obrasca u 
pisarnici Općine, ili poštom, na adresu Općine, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko.   
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Obrazac prijave o nepropisno odloženom otpadu može se preuzeti na internetskoj stranici 
Općine ili u pisarnici Općine.  

Obaviješću o nepropisno odbačenom otpadu smatrat će se i svi drugi oblici dostave u pisanom 
obliku.  

Članak 5. 

Radi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš iz članka 2. ove Odluke, komunalni 
redar rješenjem nalaže uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj je odložen otpad, 
odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno osobi koja, sukladno 
posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kome je otpad nepropisno 
odložen.  

Rješenjem iz prethodnog stavka ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, 
procijenjena količina odbačenog otpada u m3, obveznik uklanjanja otpada, te obveza 
uklanjanja predajom otpada osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, u roku koji ne može 
biti duži od 6 (šest) mjeseci od dana zaprimanja rješenja.  

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je otpad nepropisno odložen, a 
obveznik uklanjanja ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi s 
odbačenim otpadom, ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju policijskih službenika, radi 
pristupa nekretnini u svrhu utvrđivanja činjenica.  

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom Upravnom odjelu 
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.  

Ako se obveznik uklanjanja otpada ne može utvrditi, ili ako komunalni redar utvrdi da obveza 
utvrđena stavkom 1. ovog članka nije izvršena u određenom roku, Općina je dužna o svom 
trošku osigurati uklanjanje otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom 
otpada.   

Općina ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada od obveznika uklanjanja otpada, 
ako je on poznat. 

Članak 6. 

Općina je dužna, sukladno zakonu, podatke utvrđene rješenjem iz članka 5. ove Odluke, 
mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.  

Članak 7. 

Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Općine uklonjen nepropisno 
odbačeni otpad sukladno ovoj Odluci ili Odluci o komunalnom redu, Općinski načelnik, 
dužan je do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, podnijeti izvješće 
Općinskom vijeću o lokacijama i količini nepropisno odbačenog otpada i svim troškovima 
uklanjanja.  
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Članak 8. 

Općinsko vijeće, temeljem izvješća iz prethodnog članka ove Odluke, donosi odluku o 
provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada, u odnosu na lokacije na kojima je u 
više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. 

Članak 9. 

Mjere i postupci za uklanjanje nepropisno odloženog otpada na javnim površinama kojima 
upravlja ili na drugim nekretninama u vlasništvu Općine, propisani su Odlukom o 
komunalnom redu.  

Članak 10. 

Ako je otpad odbačen na javnoj površini Čistoća d.o.o. Zadar, kao davatelj javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, uklonit će ga u 
sklopu svojih redovnih aktivnosti, odmah po saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i 
rješenja od strane komunalnog redara Općine, te će o tome izvijestiti Općinu.  

Na način opisan u prethodnom stavku ovoga članka s otpadom odbačenim na javnoj površini 
postupit će i OBALA I PARKOVI d.o.o. Preko, komunalno društvo u vlasništvu Općine.  

Članak 11. 

Otpad odbačen u okoliš može se uklanjati i putem akcija prikupljanja otpada (u daljnjem 
tekstu: akcija).  

Akciju prikupljanja otpada može organizirati pravna i fizička osoba – obrtnik u suradnji s 
osobom koja posjeduje dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.  

Radi provedbe akcije pravna odnosno fizička osoba – obrtnik dužna je ishoditi suglasnost 
Općine najmanje dva mjeseca prije početka akcije.  

Članak 12. 

Sredstva za provedbu svih mjera sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i mjera 
za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš, osiguravaju se u Proračunu Općine.  

Članak 13. 

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba za koju se 
rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. Ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja 
nepropisno odloženog otpada u okoliš.  

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba za koju se 
rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja 
nepropisno odloženog otpada u okoliš. 

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će s odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.  
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Članak 14. 

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:  

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja za pravnu osobu u iznosu od
5.000,00 kn i za fizičku osobu u iznosu od 2.000,00 kn za prekršaj propisan ovom
Odlukom,

- izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,
- pokrenuti prekršajni postupak.

Članak 15. 

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:351-01/18-01/03 
URBROJ:2198/13-01/1-18-1 
Preko,  21. prosinca 2018. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 14.st. 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08,136/12 i 15/15 ) i 
članka 32. Statuta Općine Preko ("Službeni glasnik Općine Preko" br. 1/18) Općinsko vijeće 
Općine Preko, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine, donosi  

ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Preko za 2018. godinu 

Članak 1. 

U Odluci o izvršavanju proračuna Općine Preko za 2018. godinu ( „ Službeni glasnik Općine 
Preko“ broj: 8/17) članak 27. mijenja se i glasi: 

Općina Preko daje jamstvo Zagrebačkoj banci d.d. za refinanciranje dugoročnog kredita  
trgovačkog društva OTOK UGLJAN d.o.o. u Addiko banci d.d. od 4.550.000,00 kuna. 

Ukupan iznos duga Općine Preko za jamstvo dano trgovačkom društvu  OTOK UGLJAN 
d.o.o., te zaduženja po dugoročnom kreditu br. 5100352174/20 kod Zagrebačke banke d.d
za proračunsku godinu 2018. iznosi 4.722.650,69 kuna.

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 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: 400-08/17-01/03     
UR. BROJ: 2198/13-01/1-18-1  
Preko, 21. prosinca 2018. godine  

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r. 

PROSINAC 2018. « SLUŽBENI GLASNIK » STR. 117 BR.6



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanju jamstava i 
suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj 
55/09 i 139/10) i čl. 32. Statuta Općine Preko («Službeni glasnik Općine Preko» broj 1/18), 
Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca  2018. godine 
, donosi 

ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Odluke o davanju jamstva trgovačkom društvu OTOK UGLJAN 
d.o.o. Preko

Članak 1.

U Odluci o davanju jamstva trgovačkom društvu OTOK UGLJAN d.o.o. Preko ( „ Službeni 
glasnik Općine Preko“ broj: 5/18) članak 1. mijenja se i glasi: 

Ovom Odlukom daje se jamstvo trgovačkom društvu OTOK UGLJAN d.o.o. Preko za otplatu 
obveza po dugoročnom kreditu kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 
10 , koji će se koristiti za refinanciranje dugoročnog kredita u Addiko Bank  d.d. Zagreb za 
izgradnju vodovodne mreže za dijelove naselja Poljana, Sutomišćica, Lukoran i Ugljan, te 
izgradnju kanalizacijske mreže za dijelove naselja Preko i Ugljan. 

Članak 2. 
Članak 2. mijenja se i glasi:  

Jamstvo iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz sljedeće uvjete: 

- Iznos i valuta kredita : 4.550.000,00 HRK
- Namjena kredita : refinanciranje kredita u Addiko banci d.d.
- Rok otplate kredita : do 7 godina s uključenim rokom korištenja kredita od 6 mjeseci i

bez počeka
- Kamatna stopa : 2,05 % godišnje, fiksno
- Metoda obračuna kamata: proporcionalna
- Trošak obrade kredita: 0,10% od ugovorenog iznosa kredita
- Osiguranje otplate kredita: zadužnica korisnika kredita na ukupan iznos kredita,

jamstvo Općine Preko na ukupan iznos kredita

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 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 

PROSINAC 2018. « SLUŽBENI GLASNIK » STR. 118 BR.6



KLASA: 403-01/18-01/02      
URBROJ: 2198/13-01/1-18-2  
Preko, 21. prosinca 2018. godine  

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r. 

PROSINAC 2018. « SLUŽBENI GLASNIK » STR. 119 BR.6



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 

Na temelju čl. 87 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 32. Statuta Općine 
Preko ("Službeni glasnik Općine Preko", broj 1/16), Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 
12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine, donosi:

O D L U K U 
o  

izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Preko 

Članak 1. 

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko ("Službeni 
glasnik Općine Preko" broj 01/16) u čl. 2. dodaje se alineja (j) koja glasi:  

"(j) mogućnost preraspodijele manjih dijelova građevinskih područja naselja i izdvojenih 
građevinskih područja van naselja " 

Članak 2. 

U članku 3. stavak 1. alineja (a) mijenja se i glasi:  

"(a) građevinska područja naselja i određena izdvojena građevinska područja izvan naselja (u 
smislu kartografskih prikaza Plana i uvjeta za građenje u Odredbama za provedbu 
Plana),." 

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: 350-01/16-01/01      
UR. BROJ: 2198/13-01/1-18-1  
Preko, 21. prosinca 2018. godine  

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Ingrid Melada, prof.,v.r. 

PROSINAC 2018. « SLUŽBENI GLASNIK » STR. 120 BR.6
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