
REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 2198/13-01/1-20-1 
Preko, 19. veljače 2020. godine  
       
     Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Preko 
                       S v i m a  
PREDMET: 18. sjednica Općinskog vijeća 
 

P O Z I V 
 

            Na temelju članka 55. st. 1.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Preko, sazivam  18. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Preko za dan 
 

 26. veljače (srijeda ) 2020. godine u 9,00 sati 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Verifikacija Zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Preko 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Preko 
3. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za imenovanje osoba za obavljanje službe 

mrtvozorstva na području Općine Preko   
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane 

ceste – javnog dobra u općoj uporabi 
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi 

u k.o. Lukoran 
6. Izvješće Općinskog načelnika 
7. Pitanja i odgovori   

                                                                                        
                                                                                         
 
 
                                                                                         PREDSJEDNICA: 
 
                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZAPISNIK 
s 

17. sjednice Općinskog vijeća Općine Preko 
 
Temeljem čl. 32. Statuta Općine Preko ( “Službeni glasnik Općine Preko“ broj: 1/18), 
predsjednica Općinskog vijeća Općine Preko Ingrid Melada sazvala je dana 23. prosinca  2019. 
godine putem pisanog poziva 17. sjednicu Općinskog vijeća s početkom u 9.00 sati u vijećnici 
Općine Preko.   
Predsjednica Općinskog vijeća utvrdila je da je sjednici nazočno 11 vijećnika što predstavlja 
potreban kvorum za rad Općinskog vijeća  i to: Ingrid Melada, Nikša Ivanac, Ivica Profaca 
Marijo Košta, Jelena Uhoda, Ivo Uhoda, Perina Lekaj, Oliver Telac, Ivona Hromin, Maja 
Višić i  Nino Vidaković. 
Odsutni: Slavko Vidaković i Ivan Ivanov - opravdano odsutni. 
Prisutni sjednici; Jure Brižić, Općinski načelnik i Karlo Novoselić zamjenik općinskog 
načelnika.   
Po službenoj dužnosti sjednici su nazočne: Martina Šarić, Kristina Gruber i Dražena Strihić.  
Predsjednica Općinskog vijeća pročitala je Dnevni red i otvorila raspravu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1.   Verifikacija  Zapisnika  sa 16.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Preko 
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna Općine Preko za 2020. godinu i projekcijama 

za 2021. i 2022. godinu 
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu 
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u športu na području Općine 

Preko za 2020. godinu 
5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Preko  za 2020. godinu 
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Preko za 2020. godinu 
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju  Proračuna Općine Preko za 2020. godinu 
8. Prijedlog  Odluke o Planu razvojnih programa za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 

2022. godinu 
9. Prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Preko za razdoblje od 01. siječnja 

do 31.12.2019. godine 
10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu 
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Općine Preko za 

2019. godinu 
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Preko  za 2019. godinu 
13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Preko 

za 2019. godinu 
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o planu razvojnih programa za 2019. godinu 

sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu 
15. Prijedlog Odluke o ispravku rezultata poslovanje Općine Preko za 2018. godinu 
16. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Preko za 



2020. godinu 
17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Preko za redovno 

godišnje financiranje političkih stranaka u 2020. godini 
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje 
19. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  

za 2020. godinu 
20. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe  za 2020. godinu 
21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Preko za 2019. godinu i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  

22. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategija razvoja turizma Općine Preko za razdoblje od 
2019. do 2023. godine 

23. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za provedbu javnog natječaja 
i sklapanje ugovora za prodaju turističkog zemljišta Prkljug 

24. Prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi u 
k.o. Ugljan 

25. Prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi u 
k.o. Preko 

26. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Preko 
27. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke 

namjene "Ljoka" 
28. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Kobiljak (T3)   
29. Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog 

plana uređenja područja trajektne luke u Preku 
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uključivanju u projekt „ Pokretanje lokalne akcijske 

grupe na otocima Zadarske županije“ 
31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Lastavica Preko 
32. Pitanja i odgovori   
 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po Dnevnom redu. 
Marijo Košta: Predlažem, kao i na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Preko od 30.siječnja 
2019. godine skidanje točke 23. sa Dnevnog reda, a to je prijedlog Zaključka o davanju 
ovlasti općinskom načelniku za provedbu javnog narječaja i sklapanje ugovora za prodaju 
turističkog zemljišta Prkljug. Podsjećam, zadnji put sam tražio da se ta točka skine sa 
Dnevnog reda jer nismo dobili elaborat o procjeni zemljišta. Nismo dobili skicu tog terena 
gdje bi bila vidljiva njegova površina. Tvrdio sam da je cijena od 17 € po m2 premala.  Sad 
tvrdim istu stvar da je cijena premala, iako sada iznosi  33,38 € po m2, a to je skoro duplo 
veća cijena nego što je bila zadnji put. Predlažem isto tako, pošto Općinski načelnik sam daje 
općinske nagrade, iako je to u ingerenciji Općinskog vijeća , vijećnika Ivu Uhoda i mene 
predložite za općinsku nagradu budući da smo općini uprihodili 10.000.000 kuna. Mi smo 
jedini bili protiv tog Zaključka, a  Slavko Vidaković je ostao suzdržan. Radi se opet o istoj 
stvari, to je premala cijena i zbog toga predlažem da se točka skine s Dnevnog reda jer nismo 
dobili elaborat o procjeni. 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je na glasovanje prijedlog Marija Košte da se prijedlog                                                                                             
Zaključka o davanju ovlasti općinskom načelniku za provedbu javnog natječaja i sklapanje 
ugovora za prodaju turističkog zemljišta Prkljug skine sa Dnevnog reda. 

Sa četiri glasa „za“ i sedam „protiv“ nije prihvaćen prijedlog vijećnika Marija Košte da se 
točka 23. skine sa Dnevnog reda sjednice.  
Sa sedam glasova „za“ i četiri „protiv“ prihvaćen je predloženi Dnevni red. 



 

Ad 1) 

Sa deset glasova „za“ i jedan „ suzdržan“ usvojen je Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Preko.  
 
Ad 2) 
 
Predsjednica Općinskog vijeća predložila je da se u ovoj točki vodi rasprava od točke dva do 
osam Dnevnog reda, budući da su one sastavni dijelovi proračuna, a da će se glasovati o 
svakoj zasebno, te je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Marijo Košta: Samo jedno pitanje prije izlaganja, zašto opet nema šefice financija. To je 
ovdje već postalo pravilo, a Proračun je najbitnija stvar. 
Jure Brižić: Za to sam ja tu. Najprije ću Vam odgovoriti za što ste prije tražili da se ta točka 
skine s Dnevnog reda, a to će vam biti ujedno i obrazloženje za cijeli proračun. Za sve ostalo 
ćete dobiti pismeni odgovor. Osobno ću nagraditi Marija  Koštu za sljedeću godinu s 
nagradom načelnika općine, jer nagradu ne dodjeljuje Općinsko vijeće. Dodjeljuje se grb 
općine od strane načelnika i to je predviđeno Statutom općine. Nagraditi ću Vas jer ste vi 
gospodine Košta, oštetili općinski proračun  za nekih 200.000.000 kuna u  ovih 15 godina. 
Blokirali ste projekt prodaje turističkog zemljišta Prkljug, kada ste prijavili DORH-u da je to 
državno zemljište , a ne općinsko  zemljište. To ste napravili zato jer ste zastupali nečije 
interese. Tada je bila napravljena sva projektna dokumentacija. Nakon toga se je uključilo 
Državno odvjetništvo i odredilo da to zemljište vrijedi 11 €, a općina je odredila cijenu u 
visini od 17 €. U više navrata se nije uspjelo prodati zemljište, a na sebe smo natovarili  dug 
od 50.000.000 kuna s kamatama jer je naknada prema Hrvatskim šumama iznosila 
32.000.000,00 kuna. Općina je na račun  Hrvatskim šumama isplatila  iznos od 6.300.000,00 
kuna. Narednih petnaest godina smo bili zakinuti za taj projekt koji je godišnje trebao 
prinositi 15.000.000,00 kuna prihoda što direktnih, a što indirektnih općini i općinskim 
tvrtkama. Nakon ostavke načelnika Ante Jerolimova na njegovo mjesto dolazi Karlo 
Novoselić koji pokreće postupak za rješavanje nagomilanih obveza, a koji ne uspijeva riješiti 
problem do kraja mandata. Na početku mojeg mandata na inicijativu općine Preko 
promijenjen je  Zakon o šumama. Na temelju odredbi istog Zakona za uplaćeni iznos od  
6.300.000,00 kuna možemo izdvojiti svoj dio zemljišta. Napravili smo parcelacijski elaborat 
koji je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede, te se upisali kao vlasnici 77.085 m2  . U 
siječnju ove godine smo donijeli Zaključak o davanju ovlasti Općinskom načelniku da raspiše 
natječaj i sklopi ugovor o prodaji. Nakon toga na osnovi elaborata dobili smo točan broj 
parcele, a nakon toga nam je od strane Državnog odvjetništva i Ministarstva savjetovano da 
trebamo napraviti novu procjenu. Napravili smo novi Procjembeni elaborat kojim je određena 
cijena koja iznosi 33,38 € , a koji možete odmah dobiti na uvid. Procjembeni elaborat je 
izradio sudski vještak Marijo Kalmeta. Na navedeni Procjembeni elaborat ishođena je 
suglasnost Procjeniteljskog povjerenstva Zadarske županije i grada Zadra. Nakon toga 
predlažemo donošenje Zaključka o davanju ovlasti općinskom načelniku za provedbu javnog 
natječaja i sklapanje ugovora za prodaju turističkog zemljišta Prkljug. Radi nečijeg hira ili 
interesa općina nije ostvarila projekt u prethodnih petnaest godina. Pokušajte vi prodati to 
zemljište za tu cijenu za koju govorite da je niska. To zemljište nema nikakvu komunalnu 
infrastrukturu, nema ceste, vode, a ni struje. Sve to treba netko napraviti, a vi smatrate da je 
cijena niska. Cijeli se ovaj proračun bazira upravo na prodaji tog zemljišta, kojim bi trebali 
uprihoditi 19.000.000,00 kuna koliko smo i planirali, ako uspijemo sa prodajom i ako se netko 
uopće javi na natječaj. Da nam se ne dogodi kao i na Pašmanu. Ljudi su odustali zbog 



nedostatka komunalne infrastrukture i planske dokumentacije. Mi imamo napravljen Detaljni i 
Urbanistički plan uređenja i Studiju utjecaja na okoliš. Određena je i granica pomorskog 
dobra. Sve imamo, samo nam fali nam investitor, a mi sami kočimo investitora upravo s 
ovakvim izjavama da je cijena niska.  
Marijo Košta: Vi sada govorite o točki 23. Dnevnog reda. 
Jure Brižić: Ne, sada govorim o točki proračuna za iduću godinu. Cijeli proračun se bazira na 
prodaji, a većina planiranih projekata će se ostvarit ako uspijemo pronaći investitora. Ako se 
prodaja ne dogodi, raditi će se izmjene i dopune proračuna kao i svake godine.  
Marijo Košta: Replika samo na to da sam ja tu radi nečijih tuđih interesa. Mislim da ste to čuli 
od onih svojih mentora koji su bili uključeni u to.  
Predsjednica Općinskog vijeća: Nećemo se više vraćati na to, nego na proračun.  
Marijo Košta: 500.000 € provizije je bilo tada obećano.  
Jure Brižić: Neće ih dobiti sigurno sada.  
Marijo Košta: Sad ćete za ovu česticu, ako ovo prođe dobiti koliko ste trebali dobiti za sve , a 
ostaje još 300.000 m2 . 
Jure Brižić: To je u vlasništvu Republike Hrvatske. 
Marijo Košta: U vlasništvu države, a ne Albanije, Srbije.  
Jure Brižić: Ali tko će dobiti taj prihod? 
Marijo Košta: Republika Hrvatska u najgoroj situaciji. 
Jure Brižić: Recite mi tko će trebati uložiti u infrastrukturu? Tko je dužan uložiti u 
infrastrukturu? Republika Hrvatska ili Općina Preko? Od kojeg prihoda ćemo mi uložiti u 
infrastrukturu, do predmetnog zemljišta? 
Marijo Košta: U Zapisniku sa sjednice  iz 1. mjeseca, načelnik kaže: Od novca koji smo tad 
trebali dobiti, 17 € , većinu tog novce ćemo morati potrošiti za infrastrukturu. Put do 
predmetnog zemljišta je probijen grubo. Pa to je kriminal.  
Jure Brižić: Što je kriminal? 
Marijo Košta: Rekli ste da je put probijen u grubo, a da ćemo taj novac od prodaje većinom 
morati potrošiti za izgradnju komunalne infrastrukture. 
Jure Brižić: Do predmetnog zemljišta vodi put koji je proglašen nerazvrstanom cestom koja je 
širine 4 metra, a u Prostornom planu je predviđena širina ceste 9 metara. Da li vi znate koliko 
ćemo morati otkupiti zemljišta za izgradnju iste? 
Marijo Košta: Zašto mi? 
Jure Brižić: A tko drugi? 
Marijo Košta: Pa  ako nekome  prodate za 33 €.  
Jure Brižić: Od tih novaca ćemo morati uložiti u infrastrukturu. 
Marijo Košta: Onda vi ne poznajete zakon uopće. 
Jure Brižić: Što ne poznam? 
Marijo Košta: To je cijena od prodaje. U komunalnu infrastrukturu se ulažu sredstva 
uprihođena od  komunalnog doprinosa. 
Jure Brižić: Komunalni doprinos će biti naplaćen po izvršnosti građevinske dozvole. Da bi 
investitor dobio građevinsku dozvolu već treba postojati komunalna infrastruktura.  
Marijo Košta: Što će onda općina dobiti? 
Načelnik: Ništa neće dobiti.  
Marijo Košta: A da vi imate 1000 kvadrata i prodate za 100.000 € i onda za 90.000 € kupcu 
napravite sve što treba? 
Jure Brižić: Općina neće dobiti ništa jer je mogla dobiti da se je prodalo onda. Sad bi mi imali 
proračun od 40.000.000 kuna svaku godinu, a sad imamo proračun od 15.000.000,00 kuna. 
Jure Brižić: Ako ima još netko pitanja po proračunu možete ih postaviti. 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Ivica Profaca: Po ovome svemu jeli kupac već poznat? 



Jure Brižić: Nije 
Ivica Profaca: Ali sve indicije vode na to da se kupac već zna. 
Ivica Profaca: Ali na osnovu čega je cijena iz 17€ po kvadratu išla na 33€? 
Jure Brižić: A na temelju procjene sudskog vještaka. 
Marijo Košta: U vremenu manjem od godine dana dvije procjene istog zemljišta po različitim 
cijenama? 
Ivica Profaca: Ali vrijednost takvih zemljišta je tu 100,130 ili 140 €. 
Jure Brižić: Prodaju se i za 500 €.  
Ivica Profaca: Pa imamo mi i zemljišta koja se prodaju po 40 € u općini. Zašto se to zemljište 
po 40 € nije prodavalo? Isto nema puta, ni infrastrukture. 
Jure Brižić: Dostaviti će Vam se procjembeni elaborat. 
Marijo Košta: To smo trebali dobiti prije. 
Jure Brižić: A ionako nećete glasati za to. Dobit ćete procjembeni elaborat. 
Ivica Profaca: Bilo bi dobro da vijećnici budu uključeni postupak otvaranja ponuda. 
Jure Brižić: Bit će imenovano povjerenstvo koje će raditi na tome, a biti će sastavljeno od 
ljudi iz mjesnog odbora Lukoran i službenika općine, naravno.  
Predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Sa sedam glasova „ za“ i  četiri „ protiv“ donesena je 
 

O D L U K A 
o 

                 proračunu Općine Preko za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu 
 

Ad 3) 
 
Sa sedam glasova „za“ i tri „ protiv“ i jednim „ suzdržan“ donesen je 
 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Preko za 2020. godinu 
Ad 4) 

Sa osam glasova „za“ i dva „ protiv“ i jednim „ suzdržan“ donesen je 
 

PROGRAM 
javnih potreba u športu na području Općine Preko u 2020. godini 

Ad 5) 

Sa osam glasova „za“ i dva „ protiv“ i jednim „ suzdržan“ donesen je 
 

PROGRAM 
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u 2020. godini 

 

Ad 6) 

Sa sedam glasova „za“ i tri „ protiv“ i jednim „ suzdržan“ donesen je 
 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2020. godini 



 
 

Ad 7) 

Sa sedam glasova „za“ i tri „ protiv“ i jednim „ suzdržan“ donesen je 
 

ODLUKA 
o 

izvršavanju proračuna Općine Preko za 2019. godinu 
 
Ad 8) 

Sa deset glasova „ za“ i jednim „ suzdržan“ donesena je 
 

ODLUKA  
o  

Planu razvojnih programa 
za razdoblje 2020.-2022. 

Ad 9) 

Predsjednica Općinskog vijeća predložila je da se u ovoj točki vodi rasprava od točke devet 
do četrnaest dnevnog reda, budući da su one sastavni dijelovi izmjena i dopuna proračuna, a 
da će se glasovati o svakoj zasebno, te je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Planirani prihodi i primici za 2019. godinu iznosili su 48.729.570,59 kuna, gdje 
su prihodi poslovanja planirani u iznosu od 29.275.013,49 kuna, a  prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine u iznosu od 17.700.000,00 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama 
Proračuna prihodi i primici se smanjuju za 24.993.033,68 kuna i sada iznose 23.736.536,91 
kunu. Od toga se prihodi poslovanja smanjuju za 7.893.198,61 kunu i sada iznose  
21.381.814,88 kuna, a budući da nismo prodali građevinsko zemljište nismo ostvarili prihode 
od prodaje nefinancijske imovine. Mi još uvijek čekamo prihode iz EU fondova. Za primjer bi 
uzeo financiranje izgradnje nerazvrstane prometnice u naselju Ugljan za koju nam još uvijek 
nisu uplaćena sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna. Isto tako je i sa projektom Pegasus za 
koji još uvijek ne znamo da li će nam biti uplaćena sredstva do kraja godine. Ne možemo 
nikad točno planirati prihode vezano za odobrena sredstva iz EU fondova. 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Sa sedam glasova „ za“, dva„ protiv“ i dva „ suzdržan“ donesena je 

 
O D L U K A  

o  
II.  Izmjeni i dopuni proračuna Općine Preko za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 

godinu 
 

Ad 10) 

Sa sedam glasova „ za“, dva„ protiv“ i dva „ suzdržan“ donesena je 
 

ODLUKA 
o 



izmjenama i dopunama Programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

 

Ad 11) 

Sa osam glasova „za“, jedan „ protiv“ i dva „ suzdržan“ donesena je 
 

ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u športu na području Općine Preko u 2019. godini 

 
Ad 12) 

Sa osam glasova „za“, jedan „ protiv“ i jednim „ suzdržan“ donesena je 
 
 

ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u 2019. godini 

 

Ad 13) 

Sa osam glasova „za“, dva „ protiv“ i jednim „ suzdržan“ donesena je 
 
 

ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2019. godini 

Ad 14) 

Sa sedam glasova „ za“, dva „ protiv“  i dva „ suzdržan“ donesena je 
 

ODLUKA  
o 

II izmjeni i dopuni  Odluke  
o  

Planu razvojnih programa 
za razdoblje 2019.-2021. 

Ad 15) 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Naknadnom provjerom konta Glavne knjige Općine Preko utvrđeno je da u 2018. 
i 2017. godini nisu evidentirani svi prihodi i rashodi nastali u tom razdoblju te se pristupilo 
ispravku rezultata poslovanja za 2018. godinu. 
Marijo Košta: Što je bilo krivo knjiženo? 
Jure Brižić: Stanja na računu  92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine iskazana u 
Bilanci na dan 28. lipnja 2019.g. temeljem Odluke o raspodjeli rezultata za 2018.g. su 



2.151.739,84 kn, a na kontu – Manjak prihoda poslovanja nema iskazanog iznosa.  Stanja na 
kontu podskupine treba korigirati na čin da 92222 – manjak prihoda od nefinancijske imovine 
iznosi 1.622.703,68 kn. 

Odnosi se na sredstva koja je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za projekte 
Avantura kids i nogometno igralište u Sutomišćici platilo izravno dobavljaču , a sto nije bilo 
evidentirano u Glavnoj knjizi Općine Preko u 2018. godini. Radi se o iznosu od 1.174.944,08 
kuna.  
Iznos od 645.907,92 kuna odnosi se na rashode koji su nastali i plaćeni u 2017.g. i 2018.g. , a 
nisu zaduženi u Glavnoj knjizi Općine Preko. 
Ako su potrebna dodatna objašnjenja možete se obratiti gospođi Mariji Miočić. 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Sa deset glasova „ za“ i jednim „ suzdržan“ donesena je 
 

ODLUKA  
o 

ispravku  rezultata poslovanja Općine Preko za 2018. godinu 
 

Ad 16) 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Sukladno prošlogodišnjim prihodima od komunalnog doprinosa za 2020. godinu 
planiramo uprihoditi iznos od 2.850.000,00 kuna, a koja sredstva će se utrošiti na izgradnju 
objekata kako je prikazano u samoj odluci.   
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Sa devet glasova „ za“ i dva „ suzdržan“ donesen je 
 

PROGRAM 
građenja komunalne infrastrukture 

na području Općine Preko za 2020. godinu 
 
Ad 17) 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: U proračunu je planiran iznos od 30.000,00 kuna za rad političkih stranaka koji se 
raspoređuje sukladno ovoj odluci, te se isplaćuje svim strankama i nositeljima lista grupa 
birača koje su zastupljene u ovom Općinskom vijeću. Godišnja isplata po članu Općinskog 
vijeća iznosi 2239,00 kuna, a po članici Općinskog vijeća 2539,00 kuna. 
Ta sredstva će se isplaćivati tromjesečno. 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Sa devet glasova „ za“, jednim „ protiv“ i jednim „ suzdržan“ donesena je 
 

ODLUKA 
o 



raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Preko za redovno godišnje financiranje 
političkih stranaka u 2020. godini 

 
 
 
Ad 18) 
 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Već nekoliko godina donosimo ovu odluku jer na početku godine uvijek 
nedostaje sredstava. Na kraju godine ne smijemo biti u minusu.  
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Sa sedam glasova „ za“, tri „ protiv“  i jedan „ suzdržan“ donesena je 
 

ODLUKA 
o 

davanju suglasnosti za zaduživanje 
 

Ad 19)  

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: U proračunu je planirano 150.000,00 kuna prihoda od naknade za nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru. Ima sve manje zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih 
zgrada. Taj prihod iskoristiti ćemo za izradu geodetskih podloga i elaborata jer nam je to 
neophodna projektna dokumentacija.  
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Sa osam glasova „za“, jednim „ protiv“ i dva „ suzdržan“ donesena je 
 
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 

2020. godinu 
 

Ad 20) 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Prihod od boravišne pristojbe planiran je u iznosu od  400.000,00 kuna. Možda će 
ove godine biti i više s obzirom da je krenula naplata na pomoćnim krevetima. Mi taj prihod 
vraćamo turističkim zajednicama da bi mogle funkcionirati i da bi mogle raditi na 
unapređenju turizma općine. 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Marijo Košta: Normalno je da se to potroši na unapređenje turizma potroši. Možda se može 
drugačije rasporediti, projektna dokumentacija za uređenje plaža na području Općine Preko 
300.000.00 kuna, a unapređenje turizma 100.000,00 kuna. To su skupi projekti.  
Jure Brižić: To ćemo provjeriti pa ako se radi o greški, možemo to ispraviti. 
Predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Jednoglasno je donesen 
 

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2020. godinu 



 

Ad 21) 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Obveza je Općinskog vijeća Općine Preko svake godine analizirati  stanje sustava 
civilne zaštite na svom području i donijeti godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Sa deset glasova „ za“ i jednim „ suzdržan“ donesen je 
 

ZAKLJUČAK 
o 

prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Preko za 2019. godinu i 
godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje  
 
Ad 22) 
 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Za izradu Strategije turizma dobili smo sredstva od Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju i to u visini od 42.430,00 kuna. Dobili ste je u 
materijalima pa ako imate pitanja možete ih postaviti. 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Sa osam glasova „za“, jedan „ protiv“ i dva „ suzdržan“ donesena je 
 

ODLUKA 
o 

usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Preko za razdoblje 2019.-2023. godine 

 
Ad 23) 
 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Već smo o ovoj točki govorili kad je bila riječ o proračunu, pa neću sve 
ponavljati. U siječnju ove godine  smo već donijeli Zaključak o davanju ovlasti općinskom 
načelniku za raspisivanje natječaja i sklapanje ugovora o prodaji za dio č.z. 1234/30 k.o. 
Lukoran, površine 77.085,00 m2, po cijeni od 17 € po m2  . Kako nam je savjetovano zatražili 
smo izradu novog procjembenog elaborata za č.z. 1234/35 k.o. Lukoran, površine 77.085,00 
m2,budući da je parcelacijskim elaboratom određen novi broj čestice. 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Marijo Košta: Smatram da smo trebali dobiti elaborat. Budući da se radi o velikoj vrijednosti 
trebalo je zatražiti barem tri procjene da se odredi prosječna cijena. Drugo, pogledajte na 
oglasima posebno  Njuškalo, zemljišta Zadarska županija, Općina Preko. Tu ima više od 
stotinu zemljišta od kojih sam izvukao 46 karakterističnih. Prosječna cijena je 141.83 €, radi 



se o građevinskim zemljištima i neki su na sredini otoka, neki su 500 metara, neki  200 metara 
od mora, i.t.d. .  
Jure Brižić: Samo da Vas nakratko prekinem, pa nastavite. Znači postoji Zakon o procjeni 
vrijednosti nekretnina koji možete pročitati, na koji način se utvrđuje procjena nekretnina. 
Procjene se rade na način da se gleda kategorija zemljišta. Ako se radi o prvoj kategoriji 
zemljišta, ona se uspoređuje sa  zemljištem iste kategorije. Mora se gledati i zona, a to znači 
da se gledaju T1 i T2 zone u cijeloj Hrvatskoj, ali da je indeks  razvijenosti općine ili grada 
isti. Znači ovo je cijena koja je uzeta u Tučepima. Znači uzima se  zona T1 ili T2 na Rabu ili 
Cresu, sad ne znam na pamet ili u Istri. Za procjenu su uzete 3 najsličnije nekretnine u toj zoni 
gdje nije bitno ima li infrastrukture ili ne. Mi imamo spremnu prostorno plansku 
dokumentaciju na temelju koje se može dobiti građevinska dozvola, a za što je ishođena i 
potvrda Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske 
županije. U konačnici smo kontaktirali  i državno procjeniteljsko povjerenstvo koje nam je 
dalo upute jer je bilo mišljenja, da ako nema zona T1 i T2 na našem području, da se može 
uzeti za usporedbu T3 zona, kamp. Odgovorili su nam da se može uzeti samo ista zona. 
Marijo Košta: Nisam još završio, pokazati ću vam na ovoj karti. Na ovoj strani prema Ižu 
slično zemljište, prvi red do mora se prodaje, na drugoj strani naselja Lukoran preko puta 
Punte, tamo u divljini je isto zemljište za prodaju. Znači, nema infrastrukture, nema ceste, 
nema struje, nema vode za  i cijena je 40 € , a naše za 33 €.  
Jure Brižić: Kod procjene nekretnina se ne uzimaju podaci o cijenama iz oglasnika. Gledaju 
se cijene ostvarenih prodaja prema podacima poreznih uprava. Nama je država prodala 
zemljište po 11€, znači za 6.300.000,00 kuna smo dobili 77.085,00 m2, a to nije evidentirano 
u poreznoj upravi. 
Marijo Košta: Isto tako sam našao da se poljoprivredno zemljište prodaje za 40 €, a mi 
prodajemo građevinsko za 33 €.  
Jure Brižić: Ja vas molim da vi nađete investitora koji će po većoj cijeni kupiti zemljište.  
Marijo Košta: A vi ste me uvjeravali prije da je 11 € najbolja ponuda. 
Jure Brižić: Tako sam i mislio. 
predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Sa sedam glasova „za“ i četiri „ protiv“ donesen je 
 

ZAKLJUČAK 
o 

davanju ovlasti Općinskom načelniku za provedbu javnog natječaja i sklapanje ugovora za 
prodaju turističkog zemljišta Prkljug 

 
U 9:40 sati vijećnici Marijo Košta, Ivo Uhoda i Ivica Profaca napustili su sjednicu Općinskog 
vijeća. Predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da i dalje postoji kvorum potreban za nastavak  
sjednice.   
 
Ad 24) 
 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Ovdje se radi o cestama koje je potrebno proglasiti nerazvrstanim cestama, a po 
kojima je predviđena izgradnja kanalizacije za projekt Aglomeracija Preko-Kali.  
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Sa sedam glasova „za“ i jednim suzdržan“ donesena je 
 



O D L U K U  
o  

proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi   
 
 
 
Ad 25) 
 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena 
 

O D L U K U  
o  

proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi   
 
Ad 26) 
 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Budući da nam je Odluka o nerazvrstanim cestama donesena 2012. godine, a u 
međuvremenu je izmijenjen Zakon o cestama, a došlo je do organizacijskih promjena u općini 
predlažemo donošenje nove Odluke o nerazvrstanim cestama. Samim izmjenama Zakona 
došlo je i do promjene nadležnosti između izvršnog i predstavničkog tijela. 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena 

O D L U K A 
o 

nerazvrstanim cestama na području Općine Preko 
   
Ad 27) 
 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene "Ljoka" 
financirati će privatni investitor koji je zainteresiran za ulaganje u predmetnoj zoni. Za izradu 
svakog plana potrebno je za početak donijeti Odluku o izradi predmetnog plana. 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena 

O D L U K A 
o  

izradi 
Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene "Ljoka" 

 
Ad 28) 
 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 



Jure Brižić: Razlog za donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Kobiljak (T3) je usklađenje Plana na snazi s Planom šireg područja tj. PPUO Preko 
koji planira proširenje granica područja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja - 
Kobiljak T3 namjene kamp. Izradu predmetnog plana financirati će isto tako privatni 
investitor. To je prvi agro kamp na Ugljanu vlasnika Mirka Bacalje  

 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Nikša Ivanac: Koliko sam imao prilike vidjeti sad bi  preko kampa trebala prolaziti cesta.  
Jure Brižić: To ćemo usklađivati tijekom postupka donošenja plana. 
Predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena 

ODLUKU 
o  

izradi  izmjena i dopuna  
Urbanističkog plana uređenja Kobiljak (T3) 

 
Ad 29) 
 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja područja trajektne luke u Preku donosi se na zahtjev izrađivača plana, te se 
članak 2.st.2. mijenja i glasi: U obuhvatu DPU-a potrebno je predvidjeti mogućnost planiranja 
pratećih sadržaja za potrebe korisnika luke (uslužne djelatnosti, dopuna lučke infrastrukture i 
sl.). 
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena 

ODLUKA 
o  

izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjene i dopune  
Detaljnog plana uređenja područja trajektne luke u Preku 

  
Ad 30) 
 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić: Ovom Odlukom mijenjamo predstavnika za zastupanje u Lokalnoj akcijskoj grupi 
Mareta, budući da gospođa Nives Begonja više nije zaposlena u općini Preko i predlažemo da 
nova predstavnica bude pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove 
Martina Šarić.  
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena 

 ODLUKU 
o 

izmjenama i dopunama 
Odluke o uključivanju u projekt „ Pokretanje lokalne akcijske grupe na otocima Zadarske 

županije“ 



 
Ad 31) 
 
Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 
Jure Brižić:  Ove izmjena i dopune prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
dječjeg vrtića Lastavica Preko na koje dajemo prethodnu suglasnost odnose se na isplatu plaće 
za vrijeme bolovanja koja je prema prijašnjim odredbama pravilnika bila znatno umanjena. 
Sada je određeno da plaća za vrijeme bolovanja iznosi 100 posto plaće iz prethodnog mjeseca.   
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 
raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena 

ODLUKA 
o 

davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Lastavica  Preko 

 
 
Ad 32) 
 
Nije bilo postavljenih pitanja.  
 
Dovršeno u 09:45.  
 
 
Zapisničar: 
 
 
Kristina Gruber  dipl.iur. 
 
             Predsjednica:  
 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                Ingrid Melada,prof. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i 
članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni  glasnik Općine Preko“ br. 1/18) Općinsko vijeće 
Općine Preko na svojoj 18. sjednici održanoj dana 26. veljače 2020. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA OPĆINE PREKO 

 
 

Članak 1. 
U Statutu Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ br. 1/18), u članku 21. stavak 1. 
riječ „središnjem“ briše se.  
U stavku 2. riječ „središnje“ briše se. 
 

Članak 2. 
U članku 25. riječ „središnje“ briše se. 
 

Članak 3. 
U članku 34. stavak 2. riječi „predstojniku ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se 
riječima „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“. 
 

Članak 4. 
U članku 46. stavak 3. točka 28. riječi „poslova državne uprave, ako su preneseni Općini“ 
zamjenjuju se riječima „povjerenih poslova državne uprave“. 
 

Članak 5. 
Članak 47. mijenja se i glasi:  
„Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova 
državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem 
upravnom području.“. 
 

Članak 6. 
U članku 49. stavak 1. točka 1. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u Zadarskoj 
županiji“ zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu  opći 
akt“. 
 

Članak 7. 
U članku 55. stavak 1.  riječi „prenijeti na Općinu“ zamjenjuju se riječima „povjereni Općini“. 
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:  
„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, upravni odjeli Općine Preko imaju ovlasti i 
obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“ 
 
 



Članak 8. 
U članku 84.a riječ „središnjeg“ briše se. 
 

Članak 9. 
U članku 91. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:  
Upravni odjeli Općine Preko u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u 
upravnim stvarima u prvom stupnju.  
 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog članka koje donose upravni odjeli u obavljanju 
povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u 
skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.  
 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. 
 
Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:  
„Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Preko.“. 
 

Članak 10. 
U članak 92. riječ „središnja“ briše se.  
 

Članak 11. 
Članak 93. mijenja se i glasi:  
„Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom 
djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu.  
 
Prilikom donošenja općih akata propisanih zakonom, predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
opći akt dostaviti nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa 
izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom 
Općine Preko i poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana donošenja 
općeg akta.“. 
 

Članak 12. 
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: 021-03/20-01/ 
URBROJ:2198/13-01/1-20-1 
Preko,  26. veljače 2020. godine 
 
 
                                                                                       Predsjednica Općinskog vijeća 
 
                                                                                
                                                                                               Ingrid Melada, prof. 



ODREDBE STATUTA KOJE SE MJENJAJU 
 
(Napomena: Podcrtanim tekstom, označene su odredbe koje se mijenjaju ili se propisuju nove, 
a prekriženi tekst, označava dosadašnji tekst koji se zamjenjuje). 
 

Članak 21. 
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik općinskog vijeća je 
dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka 
dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu. 
 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati 
referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga. 
 
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika 
podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga 
članka.  
  
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je 
raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, 
predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 
 
 

Članak 25. 
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  
zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu.  
 
 

Članak 34.  
Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće 
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,  
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,  
- održava red na sjednici Općinskog vijeća, 
- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, 
- brine se o zaštiti prava vijećnika, 
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u županiji, nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt s izvatkom iz zapisnika, u roku 15 dana od dana donošenja, te bez odgode 
Općinskom načelniku. 



 
 

Članak 46. 
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. 
 
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu 
objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave 
konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika. 
 
U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik: 
 
                -  priprema prijedloge općih akata, 
                -  izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 
                -  utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna, 
                -  upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine   
                    u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća, 
                - odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju  

     drugom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa     
     prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se   
     odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina,  te  
     raspolaganje drugom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu  
     sa zakonskim propisima, 

                -   upravlja prihodima i rashodima Općine, 
                -   upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine, 
                -   odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom  
                     izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za  
                     zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,  
                -   donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine, 
                -   donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja   
                    ocjenjivanja 
                -   imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 
                -   imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 
                - imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i  
                  ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima  
                  udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako  
                  posebnim zakonom nije drugačije određeno, 
                -   utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine, 
                -   predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju    
                    obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 
                -   može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova  

prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije, 
                -   razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 
                -  obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje   
                    nekretninama, 
                -  imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona, 
                -  donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za  
                   obavljanje komunalnih djelatnosti, 
                -  sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, 
                -  donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za  
                    obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o  



                    povjeravanju poslova, 
                -  daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, 
                -  do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju  
                   Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu Općine  
                   o gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu, 
                -  utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana    

iz programa društveno poticajne stanogradnje, 
                -  provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u  
                   zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom   
                   Općinskog vijeća o poslovnim prostorima, 
                -  organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom  
                    provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara  
                -  usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz  
                   samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su  
                   preneseni Općini, povjerenih poslova državne uprave, 
                -  nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima  
                   državne uprave, 
                -  daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
                -  obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora, 
                -  obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 
 
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje 
iz stavka 3. podstavka 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno 
razdoblje. 
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavka 13. ovog članka općinski načelnik 
dužan je objaviti u prvom broju „Službenog glasnika Općine Preko“ koji slijedi nakon 
donošenja odluke. 
 

Članak 47. 
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u 
njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine. 
 
Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne 
uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom 
području. 
 

Članak 49. 
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku 8 dana od 
dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, 
te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o 
obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski 
načelnik je dužan bez odgode, o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne 
uprave u Zadarskoj županiji nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,  

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u 
suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.  
 

 
 



Članak 55. 
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Preko, utvrđenih zakonom i ovim 
Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, 
povjereni Općini ustrojavaju se upravni odjeli Općine Preko. 
 
Ustrojstvo i djelokrug  upravnih odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
Upravnim odjelima upravljaju pročelnici  kojih na temelju javnog natječaja imenuje Općinski 
načelnik. 
 
U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, upravni odjeli Općine Preko imaju ovlasti i 
obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave 
 

Članak 84.a 
Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji 
omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 
 
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati 
prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu. 
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 
dana od dana stupanja na dužnost. 
 
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovoga članka u roku od 45 dana od dana 
kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću. 
 
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga 
članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“. 
 
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski 
načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana 
od dana objave rješenja.  
 
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan. 
 
Visoki upravni sud Republike Hrvatske  odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka 
tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom 
općinskom načelniku. 
 
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u „Narodnim novinama“. 
 
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene 
izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. 
 
 

 



Članak 91. 
Upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte 
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne 
stvari). 
 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Zadarske županije. 
 
Upravni odjeli Općine Preko u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u 
upravnim stvarima u prvom stupnju.  
 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog članka koje donose upravni odjeli u obavljanju 
povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u 
skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.  
 
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa. 
 
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima 
su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 
 
 
Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Preko. 
 

Članak 92. 
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu 
Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako 
u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
 

Članak 93. 
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
obavlja ured državne uprave u Zadarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu.  
 
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno posebnom 
zakonu.  
 
Prilikom donošenja općih akata propisanih zakonom, predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
opći akt dostaviti nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa 
izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom 
Općine Preko i poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana donošenja 
općeg akta. 
 

 
 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO  
Općinsko vijeće  
 
Na temelju članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18 i 125/19,), 
čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-
pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Preko (Službeni 
glasnik Općine Preko br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 18. sjednici održanoj 
dana 26. veljače 2020. godine donijelo je  
 
 

ZAKLJUČAK 
 

 

1. Predlaže se Zadarskoj županiji- Županijskoj skupštini, imenovanje Ane Graf Štrmelj iz 
Ugljana, za obavljanje službe mrtvozorstva na području Općine Preko. 
 
 

2. Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak KLASA: 500-01/17-
01/01, URBROJ: 2198/13-01/1-17-1 od 22. prosinca 2017. godine ( „Službeni glasnik 
Općine Preko“ br. 8/17). 
 
    

3. 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: 500-01/20-01/   
URBROJ: 2198/13-01/1-20-1  
Preko, 26. veljače 2020. godine  
 
                                                                                    
 
                                                                                Predsjednica Općinskog vijeća  
 
 
                                                                                       Ingrid Melada, prof. 
 
 
 
        

 



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
 
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12 i 152/14), članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj  1/18), na 
svojoj 18. sjednici održanoj dana 26. veljače 2020. godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o  

izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra 
u općoj uporabi   

 
Članak 1. 

U Odluci o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom 
vlasništvu OPĆINE PREKO, u k.o. Preko i k.o Sutomišćica („Službeni glasnik Općine Preko“ 
broj  4/19) , u članku 1. iza č.z. 43973/3 dodaje se č.z. 7654/1 u k.o. Sutomišćica. 
 

Članak 2. 
Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 1. ove Odluke provest će se upis u 
katastarskom operatu kao i uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u 
Zadru, Zemljišno knjižnog odjela za k.o. Preko i k.o. Sutomišćica, kao javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstana cesta, u neotuđivom vlasništvu Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 
2, Preko, OIB: 13458425443.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, 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:940-01/20-01/   
URBROJ:2198/13-01/1-20-1  
Preko, 26. veljače 2019. godine 
 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   
                                                                          
 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  
 
 
 
 
 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12 i 152/14), članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18 i 118/18) i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj  
1/18), na svojoj 18. sjednici održanoj dana 26. veljače 2020. godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o  

proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi   
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom proglašava se status nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u 
neotuđivom vlasništvu OPĆINE PREKO, u k.o. Lukoran, kako slijedi: 
 

1. Na nekretnini označenoj kao čest. zem.: 3601/3 
 

2. Na nekretnini označenoj kao čest. zem.: 1234/31 
 
 

Članak 2. 
Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 1. ove Odluke provest će se upis u 
katastarskom operatu kao i uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u 
Zadru, Zemljišno knjižnog odjela za k.o. Lukoran, kao javno dobro u općoj uporabi – 
nerazvrstana cesta, u neotuđivom vlasništvu Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko, 
OIB: 13458425443.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, 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:340-01/20-01/   
URBROJ:2198/13-01/1-20-1  
Preko, 26. veljače 2020. godine 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   
 
                                                                          

                                                                                                       Ingrid Melada, prof. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Izvješće načelnika 
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine  

 
 

Poštovani vijećnici Općinskog vijeća,  
podnosim Vam Izvješće o radu za razdoblje od  1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine. 
 
 
U navedenom razdoblju realizirani su sljedeći radovi na projektima: 
 
- Projekt Aglomeracija Preko – Kali - otok Ugljan je u završnoj fazi provjere i pripreme za 
apliciranje na EU fondove za izgradnju aglomeracije. U ovom izvještajnom razdoblju 
ishodovano je 5 građevinskih i 5 lokacijskih dozvola. Obavljeni su sastanci u Ministarstvu 
regionalnoga razvoja i EU fondova, Ministarstvu zaštite okoliša i Hrvatskim vodama kao i 
sastanak s Premijerom Andrejem Plenkovićem. Uskoro se  očekuje kontrola PT2 tima te 
potpisivanje ugovora o sufinanciranju. Do kraja ove godine se planira raspisivanje natječaja za 
izvođenje radova.  Projekt je vrijedan oko 180 milijuna kuna.  
 
- S Ministarstvom državne imovine u listopadu 2019. potpisan je Ugovor o dodjeli na 
korištenje tvrđave Sv. Mihovil na rok od 30 godina.  U studenome 2019. g. uklonjen je stari 
antenski stup s tvrđave.  
 
- Projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u naselju Ugljanu“ (cesta prema uvali 
Suha), za koji su nam odobrena sredstva od APPRRR-a u iznosu 1.174.287,59 kn, a ukupna 
vrijednost projekta je 1.766.601,91 kn - radovi su završeni, pregledana je dokumentacija javne 
nabave od strane APPRRR-a, obavljen je tehnički pregled i izdana uporabna dozvola. U 
kolovozu 2019. g. je podnesen zahtjev za isplatu sredstava prema APPRRR-u te se zbog velikog 
broja zahtjeva još uvijek čeka odluka kao i uplata sredstava. 
 
- Za projekt Rekonstrukcije dječjeg vrtića „Lastavica“ u Preku i uvođenja jasličkog 
programa, u prosincu 2019. g. odobrena su nam dodatna sredstva od strane Ministarstva 
regionalnoga razvoja i fondova EU u iznosu 380.000 kn ( Projekt je vrijedan oko 2.000.000 kn. 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt je odobrilo 712.483 
kn, Zadarska županija 100.000 kn, a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU ukupno 
980.000 kn). Radovi su započeli u listopadu 2018.g. U svibnju 2019. g. dobivena je uporabna 
dozvola. Vrtić je službeno otvoren 21.svibnja 2019., a s radom je započeo 3.lipnja 2019. g. 
Upisano je 50 djece raspoređenih u 2 srednje mješovite skupine te 1 jasličku skupinu.  
 
- U sklopu projekta Avantura Kids II odobrena su nam sredstva za Projekt dječjeg igrališta 
u Ugljanu koji je u svibnju ove godine prijavljen je na natječaj LAG-a Mareta, tip operacije 
2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-
a. Vrijednost gradnje i opremanja dječjeg igrališta u Ugljanu iznosi 338.125 kuna, a na natječaju 
LAG-a Mareta odobreno je 295.752,50 kuna.  Projekt je na provjeri u Agenciji za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od koje uskoro očekujemo Odluku te Ugovor. 
 
- Na isti natječaj LAG-a Mareta u svibnju prijavljen je i projekt Opremanja POU Preko čija 
ukupna vrijednost je 338.000,00  kn a na natječaju LAG-a Mareta odobreno je 296.000,00 kn. 
Prostorije društvenog doma planiraju se opremiti opremom potrebnom za kvalitetno održavanje 



raznih manifestacija, kulturnih, edukativnih, sportskih, turističkih i sl. Planira se opremiti 
prostorije konferencijskim namještajem te audiovizualnom i računalnom opremom. Projekt je 
na provjeri u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od koje uskoro 
očekujemo Odluku te Ugovor. 
 
- Završen je projekt Pegasus, projekt izgradnje mikromreže za napajanje energijom javnih 
zgrada u Općini Preko, a do sada smo za njega povukli oko 500.000 kuna iz EU fondova. 
 
- Izrađena je Strategija razvoja turizma Općine Preko za razdoblje od 2019 do 2023 godine, 
za što nam je u 2018.g. od strane APPRRR-a izdana Odluka o prihvatljivosti u iznosu od 
57.750,00 kn (100%). Ugovor je potpisan u srpnju 2018.g., a u travnju 2019. g. donesena je 
Odluka o dodjeli sredstava. Općinsko vijeće je donijelo Odluku o usvajanju Strategije u 
prosincu 2019.g 
 
- Odobren je projekt besplatnog wifi-a na javnim površinama. Putem programa Wifi4EU 
odobreno nam je 15000 eura. U srpnju 2019. potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava s Izvršnom 
agencijom za inovacije i mreže (INEA). 
 
- Završen je projekt Energetske obnove zgrade Općine Preko koji smo 2018. g. prijavili na 
Javni poziv FZOEU. U 2019. potpisali smo ugovor s FZOEU kao PT2 (Ministarstvo 
graditeljstva i prostornog uređenja je PT1). Odobrena su nam sredstva u iznosu od 586.324,33 
kn, a ukupna vrijednost projekta je 1.554.567,81 kn. U ovom izvještajnom razdoblju završeni 
su svi radovi na zgradi (fasada, krov, sustav grijanja/hlađenja) te je izvršena kontrola od strane 
Fonda. 

 
- Završen je projekt arheoloških istraživanja dokumentiranje gradine i utvrde Sv. Mihovil 
za koji nam je od strane Ministarstva kulture kroz Program zaštite i očuvanja nepokretnih 
kulturnih dobara u 2019. odobreno 230.000,00 kn. Istraženo je oko 30 m2 te nisu pronađeni 
značajni rezultati. 

 
- Završen je projekt izrade glavnog projekta s izvedbenim detaljima te strojarskog i 
elektro projekta za veću vjetrenjaču na otoku Ošljaku za koji nam je od strane Ministarstva 
kulture kroz Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2019. odobreno 
140.000,00 kn. 
 
- U tijeku je postupak primjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te se, sukladno 
tome, prijavili na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu 
opreme tj. spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. U srpnju 2018.g. potpisali smo 
Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao PT2 za nabavu spremnika. 
U međuvremenu, donesena je odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao PT1 da 
nabava vrtnih kompostera više ne spada u opseg projekta te će ih JLS nabavljati samostalno. 
FZOEU se u ime svih JLS u RH javio na poziv MZOE za reciklabilne spremnike. U siječnju 
2019. donesena je odluka MZOE i potpisali smo dodatak Ugovoru s FZOEU kojim je definirana 
vrijednost projekta u iznosu 795.510,17 kn, pri čemu JLS financira 15% tj. 119.326,52 kn. 
Ostatak od 85% financira se iz OPKK. Proveden je postupak javne nabave od strane Fonda 
(veljača 2019) te je za spremnike koji su nama potrebni donesena odluka o poništenju javne 
nabave iz razloga što je ekonomski najpovoljnija ponuda bila viša od procijenjenog iznosa 
nabave. Pokrenut je novi postupak javne nabave. Čistoća d.o.o. pokrenula je nabavu 
kompostera za stanovnike Ošljaka, Rivnja i Sestrunja. 
 



- Nastavili smo pripremne radnje i pripremanje dokumentacije za komunalnu zonu u 
Sutomišćici u kojoj će biti smješteno reciklažno dvorište, odlagalište građevinskog otpada, azil 
za životinje (pse), prostori i skladišta dviju općinskih tvrtki, kompostana te pročistač koji će 
služiti za potrebe same komunalne zone. Prema Ministarstvu državne imovine poslano je 
nekoliko zahtjeva za upis prava vlasništva na nekretninama koje su u vlasništvu RH, između 
ostalog i za komunalnu zonu.  Na sjednici Vlade RH u Hvaru  u listopadu 2018. g. donesen je 
Zaključak Vlade kojim se iskazuje namjera darovanja Općini Preko dijela nekretnine u svrhu 
osnivanja Komunalne zone u Sutomišćici. U siječnju 2019. komunalna zona uvrštena je u 
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Preko, donesene na sjednici Općinskog 
vijeća 30. siječnja 2019. g. i trenutno je u izradi parcelacija čestice. 
 
- Nastavili smo pripremne radnje i pripremanje dokumentacije za poslovnu zonu u Lukoranu 
koja će omogućiti okupljanje malog i srednjeg poduzetništva izvan naseljenog područja i 
dugoročno riješiti potrebe poduzetnika za poslovnim prostorom te im omogućiti zajedničko 
korištenje infrastrukture i pospješiti njihovo međusobno povezivanje. Prema Ministarstvu 
državne imovine poslano je nekoliko zahtjeva za upis prava vlasništva na nekretninama koje su 
u vlasništvu RH, između ostalog i za poslovnu zonu.  U 2019.g. poslovna zona uvrštena je u 
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Preko, donesene na sjednici Općinskog 
vijeća 30. siječnja 2019. g., donesena je Odluka Općinskog vijeća o osnivanju poslovne zone i 
trenutno je u izradi parcelacija čestice. 

 
- U suradnji sa Zadarskom županijom sanirana je Područna škola u Lukoranu. Izvršeni su 
radovi postavljanja laminata, bojanja zidova, postavljanje PVC prozora i klima uređaja te 
gipsarski radovi i rekonstrukcija krova. Ukupna vrijednost projekta je cca 300.000 kn, a 
Zadarska županija sufinancirala je sanaciju sa 200.000 kn. 
 
- U suradnji s Liburnijom osiguran je novi autobus za liniju Preko – Muline te noviji školski 
autobusi.  

 
- U suradnji sa Županijskom upravom za ceste asfaltirana je cesta Put Jankove u Ugljanu. 
 
- U suradnji s Olive Island Marinom uređen je zeleni pojas na šetnici u Sutomišćici u dužini 
oko 200 m. 
 
- Postavljena je nova rasvjeta na nogometnom igralištu u Sutomišćici u suradnji s NŠK Sv. 
Mihovil. 

 
- Započeli su radovi na novom sportskom igralištu u Čeprljandi u suradnji s udrugom Idro. 
 
- Napravljeno je novo boćalište za umirovljenike u Preku te u suradnji sa Zdravstvenom 
ustanovom Ljekarne Zadar pokrenut projekt adaptacije novog prostora za umirovljenike u 
zgradi iznad ljekarne u Preku. 

 
- Na inicijativu rodbine Ive Mašine premjestili smo njegovu bistu na novu lokaciju koju smo 
uredili te će na istoj biti postavljena i info ploča o njegovom životu i radu . 
 
- U Ministarstvu državne imovine održano je nekoliko sastanaka vezano za upis prava 
vlasništva na nekretninama u Općini Preko, a koje su u vlasništvu RH, a posebno vezano za 
zemljište vezano za projekt Mačjak-Šumljak. U rujnu 2019. g. postali smo vlasnici zemljišta u 
navedenoj zoni na 77.085 m2 te pokrenuli postupak procjene navedenog zemljišta.  



 
- U Ministarstvu regionalnoga razvoja i EU fondova održani su sastanci vezano za 
aglomeraciju, nabavu novog broda za hitni medicinski prijevoz putnika, projekte u pripremi i 
dr.  

 
- U Ministarstvu graditeljstva održani su sastanci vezano za novo groblje u Preku. 
 
- U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture održani su sastanci vezano za projekt 
glavnog ulaza u Preko te nabavu novog trajekta i broda odnosno poboljšanje trajektne i brodske 
linije Zadar-Preko. Na istu temu novog trajekta i broda održani su sastanci i s Jadrolinijom i 
Agencijom za obalni linijski pomorski promet. 
 
- Po svim mjestima naše općine smo izvodili sve tekuće radove održavanja i čišćenja: 
betoniranje javnih površina i nogostupa, saniranje zidića, uređenja parkova i poljskih putova, 
čišćenja raslinja, zamjenu i popravak rasvjetnih tijela. 
 
- U ovom izvještajnom razdoblju turistička ponuda naše općine predstavljena je na  Soča 
Outdoor festivalu u Sloveniji. Pokrenuli smo inicijativu za buduće zajedničko predstavljanje s 
ostalim općinama i TZ-ima na otoku te smo se za početak zajedno predstavili putnicima kruzera 
AIDAblu u Gaženici. Postavljene su solarne servisne stanice za bicikle u Preku i Ugljanu, a u 
Preku je ponuda obogaćena novim vodenim parkom. 
 
- Potpisali smo Sporazum o partnerstvu i uzajamnoj suradnji s općinom Devinska Nova 
Ves iz Slovačke koji će doprinijeti jačanju suradnje, prijateljstva i zbližavanju naših općina te 
učvršćivanju i proširivanju prijateljskih odnosa među različitim partnerima u obje općine. 
 
- Sufinancirali smo nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole u iznosu od 300 kn po 
učeniku, potpisali smo 42 ugovora o dodjeli stipendija studentima u iznosu od 400 kn po 
studentu, potpisano je novig 15 ugovora o dodjeli porodiljnih naknada u ukupnom iznosu cca 
200.000 kn. 

 
- Dobili smo priznanje za proračunsku transparentnost kojim je Općina Preko dobila 
najvišu ocjenu za uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu 
što je jako bitno u poslovanju jedinice lokalne samouprave. 
 
 

Ovo je naglasak na najvažnijim aktivnostima, a za sva eventualna pojašnjenja i 
dodatne informacije stojim Vam na usluzi.  

 
U Preku, 31. prosinca 2019. godine 

 
  

Općinski načelnik 
Jure Brižić 
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