SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PREKO
-----------------------------------------------------------------------BROJ 2. PREKO, 27. TRAVNJA 2020. GODINA XXII
------------------------------------------------------------------------

SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o privremenom smanjenju osnovice za izračun plaće dužnosnika
2. Odluka o privremenom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade
3. Odluka o privremenom oslobođenju od plaćanja zakupnine za javne
površine
4. Odluka o privremenom oslobođenju od plaćanja zakupnine za poslovne
prostore u vlasništvu Općine Preko
5. Odluka o privremenom oslobođenju od plaćanja participacije korištenja
vrtićkih usluga
6. Odluka o obustavi isplate naknade vijećnicima
7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o upisu
djece i mjerilima upisa djece za pedagošku godinu 2020./2021.
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa
nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi
9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja novog groblja u naselju
Preko
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinsko vijeće
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj)
samoupravi, članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi
( N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17
i 98/19) i čl. 32. Statuta Općine Preko ( Službeni glasnik Općine Preko 1/18 i 1/20), Općinsko
vijeće Općine Preko na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. travnja 2020. godine donijelo je
slijedeću

ODLUKU
o
privremenom smanjenju osnovice za izračun plaće dužnosnika

1. Umanjuje se osnovica za izračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Preko
za 10%.
2. Odluka se donosi za razdoblje od 6 mjeseci ( plaće za travanj, svibanj, lipanj, srpanj,
kolovoz i rujan).
3. Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Preko.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA:120-01/20-01/03
URBROJ: 2198/13-01/1-20-1
Preko, 27. travnja 2020. godine

Predsjednica Općinskog vijeća

Ingrid Melada, prof., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinsko vijeće
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine
broj:68/18, 110/18,32/20) i čl. 32. Statuta Općine Preko ( „ Službeni glasnik Općine Preko“
broj 1/18 i 1/20), Odluke Stožera civilne zaštite Zadarske županije, KLASA:810-01/17-01/05,
URBROJ: 2198/1-01-20-128 od 16. ožujka 2020. godine, Odluke Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/07, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka
2020. godine, Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. travnja
2020. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o
privremenom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade

1. Obveznici na koje se odnose mjere donesene odlukama Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Zadarske županije, a koji su poslovali u
mjesecu travnju, svibnju i lipnju 2019. godine, privremeno se oslobađaju od plaćanja
komunalne naknade za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.
Odluke stožera navedenih u pravnom temelju nalaze se u privitku ove Odluke i
čine njen sastavni dio.
2. Točka 1. ove Odluke odnosi se na obveznike koji na dan 31.12.2019. godine nisu
imali nepodmirenih dugovanja prema Općini Preko.

3. Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Preko“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA:363-01/20-01/29
URBROJ: 2198/13-01/1-20-1
Preko, 27. travnja 2020. godine

Predsjednica Općinskog vijeća
Ingrid Melada, prof., v.r.
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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, 114/01, 76/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i čl. 32. Statuta Općine Preko ( Službeni glasnik
Općine Preko 1/18 i 1/20), Odluke Stožera civilne zaštite Zadarske županije, KLASA:81001/17-01/05, URBROJ: 2198/1-01-20-128 od 16. ožujka 2020. godine, Odluke Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/07, URBROJ: 511-01-300-20-1 od
19. ožujka 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 19. sjednici održanoj dana
27. travnja 2020. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o
privremenom oslobođenju od plaćanja zakupnine
za javne površine

1. Zakupci javnih površina na koje se odnose mjere donesene odlukama Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Zadarske županije, a koji su
poslovali u travnju, svibnju i lipnju 2019. godine, privremeno se oslobađaju od
plaćanja zakupnine za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.
Odluke stožera navedenih u pravnom temelju nalaze se u privitku ove Odluke i čine
njen sastavni dio.
2. Točka 1. ove Odluke odnosi se na obveznike koji na dan 31.12.2019. godine nisu
imali nepodmirenih dugovanja prema Općini Preko.

3. Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Preko“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA: 372-01/20-01/07
URBROJ: 2198/13-01/1-20-1
Preko, 27. travnja 2020. godine

Predsjednica Općinskog vijeća
Ingrid Melada, prof., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinsko vijeće
Na temelju članka 3.5 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne
novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 76/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i čl. 32. Statuta Općine Preko ( Službeni glasnik
Općine Preko 1/18 i 1/20), Odluke Stožera civilne zaštite Zadarske županije, KLASA:81001/17-01/05, URBROJ: 2198/1-01-20-128 od 16. ožujka 2020. godine, Odluke Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/07, URBROJ: 511-01-300-20-1 od
19. ožujka 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 19. sjednici održanoj dana
27. travnja 2020. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o
privremenom oslobođenju od plaćanja zakupnine
za poslovne prostore u vlasništvu Općine Preko

1. Zakupnici u prostorima u vlasništvu Općine Preko, koji obavljaju djelatnosti čije je
obavljanje sukladno Odlukama stožera navedenih u pravnom temelju ove Odluke
zabranjeno, a koji su poslovali u travnju, svibnju i lipnju 2019. godine, privremeno se
oslobađaju od plaćanja zakupnine za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.
Odluke stožera navedenih u pravnom temelju nalaze se u privitku ove Odluke i čine
njen sastavni dio.
2. Točka 1. ove Odluke odnosi se na obveznike koji na dan 31.12.2019. godine nisu
imali nepodmirenih dugovanja prema Općini Preko.
3. Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Preko“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA: 372-01/20-01/08
URBROJ: 2198/13-01/1-20-1
Preko, 27. travnja 2020. godine

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

Na članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( N.N. br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 ) i
čl. 32. Statuta Općine Preko ( Službeni glasnik Općine Preko 1/18 i 1/20), Općinsko vijeće
Općine Preko na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o
privremenom oslobođenju plaćanja participacije korištenja vrtićkih usluga

1. U cilju prevencije širenja pandemije uzrokovane korona virusom na području Općine
Preko javna ustanova Dječji vrtić Lastavica, čiji je osnivač Općina Preko je prestala sa
radom dok traju posebne okolnosti ugroze širenja korona virusa.
2. Zbog zatvaranja rada javne ustanove Dječjeg vrtića Lastavica svi roditelji korisnici
usluga neće plaćati participaciju korištenja vrtićkih usluga počevši od 1. travnja 2020.
godine do ponovnog otvaranja istog.
3. Sredstva za podmirenje troškova Dječjeg vrtića Lastavica osigurati će se u Proračunu
Općine Preko.
1. Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Preko“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA: 601-02/20-01/03
URBROJ:2198/13-01/1-20-1
Preko, 27. travnja 2020. godine
Predsjednica Općinskog vijeća
Ingrid Melada, prof., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinsko vijeće

Na članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( N.N. br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 ) i
čl. 32. Statuta Općine Preko ( Službeni glasnik Općine Preko 1/18 i 1/20), Općinsko vijeće
Općine Preko na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. travnja 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o
obustavi isplate naknade vijećnicima
1. Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije koronavirusa obustavlja se isplata
naknade vijećnicima Općinskog vijeća Općine Preko.
2. Odluka se donosi za razdoblje od šest mjeseci počevši od 01. svibnja 2020. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Preko“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ:2198/13-01/1-20-1
Preko, 27. travnja 2020. godine
Predsjednica Općinskog vijeća
Ingrid Melada, prof., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinsko vijeće
Na temelju članka 41. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine, 10/97, 107/07 i 94/13), i članka 32. Statuta Općine Preko ("Službeni glasnik
Općine Preko" br. 1/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 19. sjednici održanoj
dana 27. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o
davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o upisu djece i mjerilima upisa djece za
pedagošku godinu 2020./2021.
1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o upisu djece i mjerilima upisa djece
za pedagošku godinu 2020./2021. u predloženom tekstu.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA: 601-02/20-01/02
URBROJ: 2198/13-01/1-20-1
Preko, 27. travnja 2020. godine
Predsjednica Općinskog vijeća
Ingrid Melada, prof., v.r.
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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, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“
broj 1/18 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. travnja
2020. godine, donijelo je
ODLUKU
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.Ugljan („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 7/19) , u
članku 1. alineja 1. umjesto č.z. 4391 treba stajati č.z. 4391/5, umjesto č.z. 4398/35 treba stajati
č.z. 4396/35, sve k.o Ugljan, a č.z. 394/2, 394/1, 393, 388/1 i 392/1, sve k.o. Ugljan- brišu se.
Članak 2.
U Odluci o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom
vlasništvu OPĆINE PREKO, u k.o.Ugljan („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 7/19) , u
članku 1. alineja 2. iza č.zgr. 132/4 dodaje se č.z. 392/1.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 1. i 2. 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. Ugljan, kao javno dobro u općoj uporabi –
nerazvrstana cesta, u neotuđivom vlasništvu Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko,
OIB: 13458425443.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Preko“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA: 340-01/20-01/12
URBROJ:2198/13-01/1-20-1
Preko, 27. travnja 2020. godine
Predsjednica Općinskog vijeća
Ingrid Melada, prof., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinsko vijeće

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
te članka 32. Statuta Općine Preko ("Službeni glasnik Općine Preko" br. 1/18 i 1/20) Općinsko
vijeće Općine Preko na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. travnja 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o
izradi
Urbanističkog plana uređenja novog groblja u naselju Preko
Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a novog groblja u naselju Preko
(1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja novog groblja u naselju Preko (u
daljnjem tekstu: Odluka).
(2) Izrada Urbanističkog plana uređenja novog groblja u naselju Preko izrađuje se i donosi u
skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
– u daljnjem tekstu: Zakon i Pravilnika o grobljima (NN br. 99/02).
Članak 2.
Razlozi za izradu UPU-a novog groblja u naselju Preko
Pristupit će se izradi i donošenju UPU-a novog groblja u naselju Preko (u daljnjem tekstu:
Plan ili UPU) i to iz razloga koji slijede:
(a) Razlog za izradu Urbanističkog plana uređenja novog groblja u naselju Preko je
osigurati planske i prostorne preduvjete za izgradnju ukopnih mjesta, potrebnih
pratećih sadržaja kao i prateće infrastrukture, vodeći računa o uklapanju planirane
cjeline groblja u okolni prostor.
(b) Prema odredbama članka 16. Pravilnika o grobljima propisano je da se organizacija i
uređenje prostora novih groblja, kao i proširenje postojećih u površini većoj od 20%
ukupne površine groblja, utvrđuje Detaljnim planom uređenja. Sukladno odredbi
članka 200. stavka 3. Zakona, provedbeni planovi uređenja i detaljni planovi uređenja
smatraju se urbanističkim planovima uređenja. Naime, Zakon ne poznaje detaljni plan
uređenja, pa je u svrhu određivanja organizacije i uređenja prostora novih groblja te
proširenja postojećih groblja potrebno izraditi urbanistički plan uređenja.
Članak 3.
Obuhvat izrade UPU-a
(1) Groblje se planira na katastarskim česticama u Općini Preko na : k.č 4741, 4742, 4743,
4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4787, 4788, 4789, 4790,
4791, 4792, 4793 i 4794 k.o. Poljana i k.č. 7803, 7804, 7809, 7811/1 i dijelom na k.č. 7808,
7810, 7812/1 i 7812/2 k.o. Preko.
(2) Ovako utvrđena površina groblja je područje obuhvata Plana i iznosi približno 17,2 ha.
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Članak 4.
Sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU-a
(1) Područje obuhvata Plana nalazi se u cijelosti u izdvojenom građevinskom području izvan
naselja.
(2) Prostor u obuhvatu UPU-a je prekriveno pretežito visokim raslinjem sa skupinama zrelih
stabala. Cijeli teren je u padu prema moru.
(3) Zemljište u obuhvatu je neuređeno s neposrednim pristupom na državnu cestu D110.
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta UPU-a
(1) Planom je potrebno omogućiti realizaciju planiranih zahvata u prostoru, odnosno izgradnju
i uređenje građevina i pripadajućih prostora groblja te izgradnju prometne, komunalne i druge
infrastrukture te se u tu svrhu utvrđuju sljedeća programska polazišta:
(a) osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju ukopnih mjesta i drugih potrebnih pratećih
sadržaja i komunalne infrastrukture;
(b) ambijentalno oblikovanje groblja kao zelene parkovne površine kvalitetnim parkovno–
pejsažnim rješenjima;
(c) na temelju analize šireg prostora, njegove kvalitete i prostornih posebnosti planiranu
izgradnju treba odgovarajuće uklopiti u ambijentalne karakteristike prostora i dodati mu
simboličko i identifikacijsko značenje;
(d) pri utvrđivanju rasporeda novih grobnih polja kao i ostalih grobnih sadržaja moguće je
Planom omogućiti faznu i/ili etapnu realizaciju zahvata u prostoru, u ovisnosti o mogućnostima
rješavanja imovinsko–pravnih odnosa.
(2) Sve navedeno ispitat će se u postupku izrade Plana.
Članak 6.
Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU-a
(1) Osobe iz članka 8. ove Odluke obvezne su dostaviti sektorske strategije, planove, studije i
druge dokumente propisane posebnim propisima kojima, odnosno u skladu s kojima utvrđuju
zahtjeve za izradu Plana.
(2) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama iz prethodnog stavka. Uz
dostavu Odluke upućuje i poziv za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu Plana.
(3) Tijela i osobe određena posebnim propisima iz ovog članka moraju u dostavljenim
zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale
dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Plana.
(4) Rok za dostavu zahtjeva određen je u trajanju od 15 dana od datuma primitka obavijesti o
izradi Plana i ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave
zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i
donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći
propisi i dokumenti.
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Članak 7.
Način pribavljanja stručnih rješenja za izradu UPU-a
Za potrebe izrade Plana predviđena je izrada topografsko-katastarske podloge u odgovarajućem
mjerilu. Za ostale podloge koristit će se sva raspoloživa prostorna dokumentacija koju iz
područja svog djelokruga osigurava Općina Preko i koja se nalazi na web stranicama
javnopravnih tijela (BIOPORTAL i dr.).
Članak 8.
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPUa te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana
(1) Za potrebe izrade UPU-a utvrđuje se popis tijela i osoba određene posebnim propisima od kojih
će se zatražiti podatci, planske smjernice i dokumenti koja daju tijela i osobe određene posebnim
propisima u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju:
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske
županije, Zadar
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Hrvatske vode, VGO Split. Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana sa
sjedištem u Splitu
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorskog odjela u Zadru
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Zadarske, Sektora
zaštite od požara i civilne zaštite, Zadar
DUZS, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar
Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet
Županijska lučka uprava, Zadar
Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zadar
Javno poduzeće za upravljanje odvodnjom
Javno poduzeće za upravljanje vodoopskrbom
HAKOM, Zagreb
HEP d.d., Elektra Zadar
nadležni mjesni odbor
i druge službe i tijela ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba
(2) Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez
naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djelokruga koji su potrebni za
izradu Plana.
Članak 9.
Planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza
Za izradu UPU-a određuju se slijedeći rokovi:
(a) dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu Plana sukladno članku 90. Zakona o
prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon)
(b) osobe i tijela iz članka 8. ove Odluke dužna su dostaviti zahtjeve na Plan u roku od 15
dana od dana dostave zahtjeva iz članka 6. ove Odluke
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(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

(h)
(i)
(j)

(k)

(l)

izrada nacrta prijedloga Plana u roku od 60 dana od isteka roka iz prethodne alineje
javna rasprava će se objaviti najmanje 8 dana prije početka javne rasprave
javni uvid u trajanju 30 dana u skladu s objavom iz prethodne alineje
mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju
izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana
biti će definirani u Objavi javne rasprave
javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj
raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o
primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan, a prema članku
101. Zakona
izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15. dana od proteka roka za davanje pisanih
prijedloga i primjedbi na Plan
izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o
javnoj raspravi
općinski načelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana najviše 15 dana od primitka nacrta
konačnog prijedloga Plana od izrađivača Plana i isti dostavlja Ministarstvu graditeljstva
i prostornog uređenja uz zahtjev za suglasnost na Plan.
nositelj izrade Plana dužan je uputiti obavijest sudionicima javne rasprave prije
upućivanja konačnog prijedloga Plana predstavničkom tijelu na donošenje, a prema
članku 106. Zakona
objava Odluke o donošenju Plana u roku od 15 dana od dana izglasavanja Odluke
objavljuje se u "Službenom glasilu Općine Preko".
Članak 10.

Izvori financiranja izrade Plana
(1) Financiranje izrade Plana provest će se sukladno članku 167. Zakona na način da će se izrada
financirati u cijelosti proračunskim sredstvima Općine Preko.
Članak 11.
Druga pitanja značajna za izradu nacrta Plana
(2) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Zavodu za prostorni razvoj Republike Hrvatske i
objavljuje se na internet stranicama Ministarstva. Odluka se objavljuje i na internet stranicama
Općine.
(3) Obavijest o javnoj raspravi dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje
objavljuje istu na internet stranicama Ministarstva. Obavijest se objavljuje i na internet
stranicama Općine.
(4) Izvješće o javnoj raspravi dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje
objavljuje istu na internet stranicama Ministarstva. Izvješće se objavljuje i na internet
stranicama Općine.
(5) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Preko "
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