
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

KLASA: 021-05/21-01/01 

URBROJ: 2198/13-01/1-21-1 
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                                                   Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Preko 

                                    S v i m a  

 

 

 

PREDMET: 23. sjednica Općinskog vijeća 

 

P O Z I V 

 

            Na temelju članka 55. st. 1.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Preko, sazivam  23. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Preko za dan 

 

 

 

 24. veljače (srijeda ) 2021. godine u 9,00 sati 
 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Preko 

2. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Preko 

3. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Preko   

4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Preko 

5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 

6. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Preko za 2021. godinu 

7. Izvješće Općinskog načelnika 

8. Pitanja i odgovori   

                                                                                        

                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                         PREDSJEDNICA: 

 

 

                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r. 

 



ZAPISNIK 

s 

22. sjednice Općinskog vijeća Općine Preko 

 

Temeljem čl. 32. Statuta Općine Preko ( “Službeni glasnik Općine Preko“ broj: 1/18 i 1/20), 

predsjednica Općinskog vijeća Općine Preko Ingrid Melada sazvala je dana 23. prosinca  2020. 

godine putem pisanog poziva 22. sjednicu Općinskog vijeća s početkom u 9.00 sati u Pučkom 

otvorenom učilištu Dom na žalu u naselju Preko.   

Predsjednica Općinskog vijeća utvrdila je da je sjednici nazočno 9 vijećnika što predstavlja 

potreban kvorum za rad Općinskog vijeća  i to: Ingrid Melada, Nikša Ivanac, Ivona Hromin , 

Ivo Uhoda, Marijo Košta, Jelena Uhoda, Oliver Telac, Maja Višić i  Nino Vidaković. 

Odsutni: Slavko Vidaković, Perina Lekaj, Ivica Profaca  i Ivan Ivanov - opravdano odsutni. 

Prisutni sjednici; Jure Brižić, Općinski načelnik   

Po službenoj dužnosti sjednici su nazočne:  Kristina Gruber i Dražena Strihić.  

Predsjednica Općinskog vijeća pročitala je Dnevni red. 

 

DNEVNI RED 

 

1.   Verifikacija  Zapisnika  sa 21.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Preko 

2.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna Općine Preko za 2021. godinu i projekcijama 

      za 2022. i 2023. godinu 

3.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.  

      godinu 

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

      Preko za 2021. godinu 

5.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  

      Općine Preko  za 2021. godinu 

6.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine  

      Preko za 2021. godinu 

7.   Prijedlog Odluke o izvršavanju  Proračuna Općine Preko za 2021. godinu 

8.   Prijedlog  Odluke o Planu razvojnih programa za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i  

      2023. godinu 

9. Prijedlog  Odluke o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Preko za razdoblje od 01. 

siječnja do 31.12.2020. godine 

10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu 

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

2020. godinu 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o planu razvojnih programa za 2020. godinu 

sa projekcijama za 2012. i 2022. godinu 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Preko 

za 2020. godinu 

14. Prijedlog Odluke o sukcesivnom trošenju planiranog viška u Proračunu Općine Preko 

      iz prethodnog razdoblja 

15.  Prijedlog godišnjeg Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Preko za 2021. godinu 

16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Preko za redovno 

godišnje financiranje političkih stranaka u 2021. godini 

17. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  

za 2021. godinu 



18. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe  za 2021. godinu 

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području  

      Općine Preko za 2020. godinu i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s  

      financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

20. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke  

      sezone na području Općine Preko u 2021. godini 

21. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi u  

      k.o. Poljana 

22. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra  

      u općoj uporabi u k.o. Preko 

23. Pitanja i odgovori   

 

Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po Dnevnom redu.                                                                                            

Općinski načelnik predložio je nadopunu Dnevnog reda sa prijedlogom  točke: Prijedlog 

Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene 

„Ljoka“ 

Predlaže da navedena točka bude uvrštena na Dnevni red pod točkom 23., a  točka 23. 

Dnevnog reda postaje točka 24, Dnevnog reda. 

Predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je raspravu po Dnevnom redu. 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je na glasovanje nadopunu Dnevnog reda. 

Sa sedam glasova „za“, jednim „ protiv“ i jedan „ suzdržan“ prihvaćena je nadopuna Dnevnog 

reda. 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je nadopunjeni Dnevni red na glasovanje. 

Jednoglasno je prihvaćen nadopunjeni  

DNEVNI RED 

 

1.   Verifikacija  Zapisnika  sa 21.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Preko 

2.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna Općine Preko za 2021. godinu i projekcijama  

      za 2022. i 2023. godinu 

3.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.  

      godinu 

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

      Preko za 2021. godinu 

5.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  

      Općine Preko  za 2021. godinu 

6.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine  

      Preko za 2021. godinu 

7.   Prijedlog Odluke o izvršavanju  Proračuna Općine Preko za 2021. godinu 

8.   Prijedlog  Odluke o Planu razvojnih programa za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i  

      2023. godinu 

9.   Prijedlog  Odluke o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Preko za razdoblje od 01.  

      siječnja do 31.12.2020. godine 

10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.  

      godinu 

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

      2020. godinu 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o planu razvojnih programa za 2020. godinu  

      sa projekcijama za 2012. i 2022. godinu 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području   

      Općine Preko za 2020. godinu 



14. Prijedlog Odluke o sukcesivnom trošenju planiranog viška u Proračunu Općine Preko 

      iz prethodnog razdoblja 

15. Prijedlog godišnjeg Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine  

      Preko za 2021. godinu 

16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Preko za redovno  

      godišnje financiranje političkih stranaka u 2021. godini 

17. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru   

      za 2021. godinu 

18. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe  za 2021. godinu 

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine  

      Preko za 2020. godinu i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim  

      učincima za trogodišnje razdoblje 

20. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke  

      sezone na području Općine Preko u 2021. godini 

21. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi u  

      k.o. Poljana 

22. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u  

      općoj uporabi u k.o. Preko 

23. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke  

      namjene „Ljoka“ 

24. Pitanja i odgovori   

 

 

Ad 1) 

 

Jednoglasno je  usvojen  Zapisnik sa 21. 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. 

Jure Brižić: Ukupni prihodi i primici proračuna Općine Preko za 2021. godinu planirani su u 

iznosu od 40.278.180,63 kune, što uključuje i dio prenesenog viška iz prethodne godine. dok 

je visina proračuna za naredne dvije godine manja za manje planirane prihode skupine 71. 

Ova skupina prihoda odnosi se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Ove 

godine nismo potrošili sredstva u iznosu od 1.307.852,32 kuna. Prihod od komunalnog 

doprinosa planirali smo u manjem iznosu nego prethodnih godina, a vidjeli ste i u prijedlogu 

II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Preko da je taj iznos smanjen u odnosu na planirani. 

Planiramo i veći prihod od poreza na promet nekretnina. Rashodi su planirani na razini 

prošlogodišnjeg proračuna. Planirani projekti će biti realizirani u skladu sa stanjem državnog 

proračuna, a u odnosu na epidemiološku situaciju u državi. Od većih projekata planiramo 

otkup zemljišta za gradnju groblja u naselju Preko i za planiranu nerazvrstanu cestu Mačjak-

Šumljak. Dosta je planiranih projekata za sufinanciranje iz sredstava EU. Poznato Vam je da 

se isti trebaju prvo financirati vlastitim sredstvima, a nakon toga se traži refundacija sredstava 

iz fondova EU. Pred mjesec dana smo dobili zadnju uplatu za nerazvrstanu cestu prema uvali 

Suha u naselju Ugljan, a radovi su završeni pred više od godinu dana. Još čekamo isplatu 

sredstava od projekta PEGASUS koji je isto završen. Ostalo je  još oko 210.000,00 kuna za 

isplatu. 



Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 

Marijo Košta: U Odluci o sukcesivnom trošenju planiranog viška u Proračunu Općine Preko 

iz prethodnog razdoblja navedeno je da je višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem 

razdoblju iznosi 10.362.030,00, te da će se u 2021. godini potrošiti iznos od 9.054.170,68 

kuna. U II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Preko navedeno je da nepotrošena 

sredstva za prijenos u sljedeću godinu iznosi 8.207.159,28  kuna. To mi je nekako 

kontradiktorno pa bi molio objašnjenje. 

Predsjednica Općinskog vijeća objasnila je da navedeno pitanje vijećnika nije predmet 

rasprave u ovoj točki, te da se o tome raspravlja kad iste točke budu na redu. 

Predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 

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

 

O D L U K A 

o 

                 proračunu Općine Preko za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

 

Ad 3)  

 

Sa sedam glasova „za“ i dva „ suzdržan“ donesen je 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Preko za 2021. godinu 

Ad 4) 

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

 

PROGRAM 

javnih potreba u športu na području Općine Preko u 2021. godini 

Ad 5) 

Sa sedam glasova „za“ i dva „ suzdržan“ donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u 2021. godini 

 

Ad 6) 

Sa sedam glasova „za“ i dva „ suzdržan“ donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2021. godini 

 

Ad 7) 

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

 

ODLUKA 

o 



izvršavanju proračuna Općine Preko za 2021. godinu 

 

Ad 8) 

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

 

ODLUKA  

o  

Planu razvojnih programa 

za razdoblje 2021.-2023. 

Ad 9) 

Predsjednica Općinskog vijeća predložila je da se u ovoj točki vodi rasprava od točke devet 

do dvanaest dnevnog reda, budući da su one sastavni dijelovi II. izmjena i dopuna proračuna, 

a da će se glasovati o svakoj zasebno. Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 

Jure Brižić: Planirani prihodi i primici za 2020. godinu iznosili su 49.970.549,32 kuna, gdje 

su prihodi poslovanja planirani u iznosu od 21.036.409,98 kuna, a  prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine u iznosu od 23.668.879,18 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama 

Proračuna prihodi i primici se smanjuju za 4.400.796,40 kuna i sada iznose 38.569.752,92 

kunu. Od toga se prihodi poslovanja smanjuju za 562.980,56 kuna i sada iznose  

20.473.429,42 kuna, a budući da je Općina Preko u tekućoj godini nije prodala zgradu u 

Lukoranu i ostvarila prihod od prodaje nefinancijske imovine veći od planiranog , isti se 

umanjuju 3.800.000,00 kn. Rashodi i izdaci Proračuna Općine Preko za 2020. godinu utvrđeni 

u iznosu od 38.569.752,92 kuna, smanjuju se predloženim Izmjenama i dopunama za 

4.400.796,40 kuna. Imali smo mogućnost uzeti beskamatnu pozajmicu iz državnog proračuna 

u iznosu od 900.000,00 kuna radi pada prihoda od poreza na tri godine. Nismo to iskoristili. 

Od iduće godine ćemo dobivati 17% od poreza na dohodak, a dosad smo dobivali 15%. 

Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 

Marijo Košta: U 2020. godini je utrošeno 250.000,00 kuna za groblje u naselju Preko, a u 

2021. godini je planirano 350.000,00 kuna. Smatram da je to malo sredstava za predmetno 

ulaganje. 

Jure Brižić: U 2020. godini je bilo planirano 250.000,00 kuna za groblje u naselju Preko, a 

nije utrošeno. U 2021. godini planirani iznos od 350.000,00 kuna je predviđen za čišćenje 

terena od 16.000,00 m ² za izgradnju groblja u naselju Preko. Isto tako je planiran iznos od 

600.000,00 kuna za otkup zemljišta u postupku izvlaštenja.  

Naša tvrtka OBALA I PARKOVI d.o.o. će graditi grobnice, budući da ta tvrtka upravlja 

grobljima na području Općine Preko. Biti će problema oko izvlaštenja budući da tamo nisu 

riješeni imovinsko pravni odnosi. Prije izvlaštenja postoji mogućnost sklapanja ugovora o 

ustupu zemljišta za grobno mjesto. 

Marijo Košta: Za vrijeme epidemije vijećnici i vijećnice su se odrekli vijećničke naknade. Na 

stavci proračuna bilo je planirano 64.000,00 kuna, a utrošeno je 49.000,00 kuna. Jako malo je 

ušteđeno, pa Vas molim za pojašnjenje. 

Jure Brižić: Svaki vijećnik dobiva naknadu po sjednici Općinskog vijeća na kojoj je prisutan. 

Predsjednici vijeća isplaćuje se mjesečna naknada. Za vrijeme od tih šest mjeseci za koje niste 

primali naknadu održane su samo dvije sjednice Općinskog vijeća za koju se nije  isplatila 

naknada. Za ovu sjednicu će opet svi vijećnici dobiti naknade. 

Marijo Košta; Kako je utrošeno 49.000,00 kuna? 



Jure Brižić: Predsjednica vijeća prima naknadu od 2.000,00 kuna mjesečno, a na njezinoj 

naknadi je ušteđeno 12.000,00 kuna. Ostali vijećnici dobivaju naknadu od 250,00 kuna po 

sjednici. Ako Vam je nejasno pitajte pojašnjenje od gospođe Marije Miočić. 

Predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 

  

 

 

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

O D L U K A  

o  

II.  izmjeni i dopuni proračuna Općine Preko za 2020. godinu  
 

Ad 10) 

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

 

ODLUKA 

o 

izmjenama i dopunama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

 

Ad 11)  

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

 

ODLUKA 

o 

izmjenama i dopunama Programa 

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

 

Ad 12) 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 

Jure Brižić: Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna, a sukladno Izmjenama i 

dopunama Zakona o proračunu mijenja se sadržaj plana razvojnih programa. Planom 

razvojnih programa prikazuju se planirani rashodi vezani uz provođenje investicija i davanje 

kapitalnih pomoći i donacija u razdoblju od tri godine, koji su razrađeni po pojedinim 

razdjelima, glavama, programima i projektima Proračuna za određenu godinu. 

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 dva „ suzdržan“ donesena je 

 

ODLUKA  

o 

II izmjeni i dopuni  Odluke  

o  

Planu razvojnih programa 

za razdoblje 2020.-2022. 



 

Ad 13) 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 

Jure Brižić: Budući da su nam smanjeni prihodi od komunalnog doprinosa moramo izmijeniti 

i Program građenja komunalne infrastrukture prema kojem smo sredstva od komunalnog 

doprinosa utrošili na izgradnju komunalne infrastrukture kao što je i navedeno. 

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 dva „ suzdržan“ donesena je 

 

ODLUKA 

o 

izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Preko za 2020. godinu 

 

Ad 14) 

 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 

Jure Brižić: Ova Odluka je nova zakonska obveza u slučaju manjka ili viška u proračunu. 

Potrebno je donijeti Odluku u kojoj će biti razrađeno kako će se utrošiti višak ili 

nadoknađivati manjak u proračunu u sljedećem razdoblju. 

Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 

Marijo Košta: U Odluci o sukcesivnom trošenju planiranog viška u Proračunu Općine Preko 

iz prethodnog razdoblja navedeno je da je višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem 

razdoblju iznosi 10.362.030,00, te da će se u 2021. godini potrošiti iznos od 9.054.170,68 

kuna. U II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Preko navedeno je da nepotrošena 

sredstva za prijenos u sljedeću godinu iznose 8.207.159,28  kuna. To mi je nekako 

kontradiktorno pa bi molio da mi se dostavi objašnjenje. 

Predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 

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

 

ODLUKA 

o 

sukcesivnom trošenju planiranog viška u Proračunu Općine Preko iz prethodnog razdoblja 

 

Ad 15) 

 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 

Jure Brižić: Planirali smo prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.400.000,00 kuna 

koji će se utrošiti za geodetske elaborate nerazvrstanih cesta, izgradnju nogostupa u naselju 

Lukoran, te otkupe zemljišta za izgradnju novog groblja u naselju preko, te za parking u 

naselju Lukoran. 

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  donesen 

 



Godišnji Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Preko za 2021. godinu 

 

Ad 16) 

 

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 vijećnicima izabranih sa 

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 sedam glasova „ za“ i dva „ suzdržan“ donesena je 

 

ODLUKA 

o 

raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća Općine Preko izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Preko  za 

2021. godinu 

 

Ad 17) 

 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 

Jure Brižić: U proračunu je planirano 50.000,00 kuna prihoda od naknade za nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru. Sve je 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  „ suzdržan“ donesen je 

 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 

2021. godinu 

 

Ad 18) 

 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 

Jure Brižić: Do ove godine Turističke zajednice su imale obvezu da dio turističke pristojbe 

koji pripada jedinici lokalne samouprave uplaćuju u naš proračun. Od ove godine ta nam se 

sredstva doznačuju direktno iz državnog proračuna. Taj iznos namjeravamo utrošiti  za 

unaprjeđenje turizma u mjestima Općine Preko. Između ostalog bi još naglasio da se priprema 

Ugovor o udruživanju turističkih zajednica na otocima Zadarske županije da mogu nastupati 

zajednički na tržištu. Tako će biti jednostavnije provesti određene projekte 

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“ i jedan „ suzdržan“ donesen je 

 

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2021. godinu 

 

Ad 19) 

 

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. Sve je bilo lako dok  nije proglašena 

epidemija. Bilo je potrebno angažirati sve snage. Ljudi se odgovorno ponašaju i nema puno 

zaraženih osoba na našem području. Pojavio se veliki broj zaraženih u Psihijatrijskoj bolnici 

Ugljan. U obavljanju poslova civilne zaštite na našem području, jako malo sudjeluje Hrvatski 

crveni križ, a svake godine dobivaju određeni postotak sredstava od vlastitih prihoda u našem 

proračunu, pa nerado isplaćujemo ta sredstva. Razumljivo mi je da se isplaćuju sredstva 

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja jer oni djeluju na svaki poziv. 

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 donesen  

 

ZAKLJUČAK 

o 

prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Preko za 2020. godinu i 

godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje  

 

 

Ad 20) 

 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 

Jure Brižić: Ovu Odluku donosimo nakon dužeg vremena, a moramo je donijeti do kraja 

godine za iduću godinu. Nisam siguran kakva će biti epidemiološka situacija iduće godine. 

Ove godine smo dopustili izvođenje građevinskih radova u sezoni, ali samo one koji se nisu 

izvodili u blizini plaža ili centru naselja. Ako se epidemiološka situacija iduće godine ne 

promijeni morati ćemo mijenjati ovu Odluku ili je staviti izvan snage. 

Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 

Marijo Košta: Molio bi tumačenje čl.5.st.1. točke 3. ove Odluke da se zabrana ne odnosi na 

građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu. 

Jure Brižić: To bi značilo da se zabrana izvođenja radova ne odnosi na građenje građevina u 

godini u kojoj je odluka stupila na snagu, nego samo na građenje građevina odnosno izvođenje 

radova u idućoj godini. Ako je  Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova 

tijekom turističke sezone donesena u svibnju ove godine, ne može zabranjivati građenje 

građevina, odnosno izvođenje radova u ovoj godini, već samo u idućoj godini. Predsjednica 

Općinskog vijeća zatvorila je raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 

Sa osam glasova „ za“ i jedan „ suzdržan“ donesena je 

 

ODLUKA 



o 

privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova 

tijekom turističke sezone na području Općine Preko u 2021. godini 

 

Ad 21) 

 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 

Jure Brižić: Stalno donosimo ove Odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta javnim 

dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Preko kako bi omogućili stanovništvu dobivanje 

potrebnih dozvola za gradnju. Ova predložena Odluka odnosi se na cestu u Poljani, a ova i 

iduća točka odnose se na ceste koje su obuhvaćene aglomeracijom Preko- Kali. Isto tako smo 

u proračunu predvidjeli iznos od 200.000,00 kuna za izradu geodetskih elaborata za 

nerazvrstane ceste. 

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 dva „ suzdržan“ donesena je 

 

O D L U K A  

o  

proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi   

 

Ad 22) 

 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 

Jure Brižić: Ova dopuna Odluke odnosi se na nerazvrstanu cestu Goričina u naselju Preko. 

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 dva „ suzdržan“ donesena je 

 

O D L U K A  

o  

 dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi   

 

Ad 23) 

 

Predsjednica Općinskog vijeća dala je riječ Općinskom načelniku. 

Jure Brižić: Postupak donošenja Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke 

namjene „ Ljoka“ započeo je donošenjem Odluke o izradi istog, koja je donesena na 17. 

sjednici Općinskog vijeća prošle godine. Plan je bio na javnom uvidu trideset dana i održano 

je javno izlaganje. Nije bilo primjedbi na predloženi plan. Isti je upućen u Ministarstvo 

prostornoga uređenja, gradnje i državne imovine na suglasnost koja nam je dostavljena u 

petak popodne, te smo se odlučili za nadopunu Dnevnog reda sjednice da investitori ne čekaju 

na dobivanje potrebnih dozvola za gradnju.  

Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki. 

Marijo Košta: Samo bi molio ove materijale koje smo prije pogledali. 

Jure Brižić: Možete uzeti te materijale. 



Nikša Ivanac: Da li one vile u zaseoku Guduće imaju koncesiju za korištenje plaže koja je 

ispred samih vila? Tamo su postavljeni suncobrani i ležaljke, te je uređena plaža. 

Jure Brižić: To je napravljeno prije više godina i oni nemaju koncesiju za korištenje plaže. 

Predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je raspravu po ovoj točki i dala je na glasovanje. 

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

 

O D L U K A 

o  

donošenju  

Urbanističkog plana uređenja zone  

ugostiteljsko turističke namjene "Ljoka" 

 

Ad 24) 

 

Marijo Košta: Zanima me da li postoji nekakav terminski plan za izvođenje radova za 

izgradnju groblja u naselju Preko? 

Jure Brižić: Početkom iduće godine raspisati ćemo natječaj za čišćenje terena za izgradnju 

groblja. Treba čekati postupak izvlaštenja. Potrebno je pribaviti tri procjene ovlaštenih 

vještaka za predmetno zemljište na kojem će se graditi groblje. Nakon toga moramo otvoriti 

poseban račun na kojem moramo osigurati sredstva za otkup zemljišta. Kad smo osigurali 

sredstva, tek onda možemo ući u posjed zemljišta. Računamo da bi u travnju mogli započeti 

sa čišćenjem terena. Trebamo dobiti građevinsku dozvolu ali tek nakon početka postupka 

izvlaštenja. Nadamo se da bi izgradnja počela pred ljeto. Na jesen bi se mogle početi 

prodavati grobnice i tada bi ljudi počeli plaćati grobnice. Priličan je broj zainteresiranih za 

kupnju grobnica. Zabilježeno je oko 190 grobnica. Što se tiče starog groblja, možemo donijeti 

odluku da se još barem deset  godina tamo mogu vršiti ukopi. Biti će i prijedlog da se da 

mogućnost ljudima koji žive sami i nemaju nikoga da se mogu ukopati na starom groblju, te 

da ne trebaju kupovati nove grobnice. Na novom groblju će se izgraditi i zajednička grobnica, 

te dio groblja za urne. Moramo imati zajedničku grobnicu jer se trebamo pobrinuti za ukope 

pacijenata iz Psihijatrijske bolnice Ugljan, a mogu nam se dogoditi i neki drugi slučajevi kada 

moramo izvršiti ukop pokojnika u zajedničku grobnicu. 

 

 

Dovršeno u 09:50.  

 

 

Zapisničar: 

 

 

Kristina Gruber  dipl.iur. 

 

             Predsjednica:  

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                Ingrid Melada,prof. 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 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, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta 

Općine Preko („Službeni  glasnik Općine Preko“ br. 1/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine 

Preko na svojoj 23. sjednici održanoj dana 24. veljače 2021. godine donijelo je 

 

 

STATUTARNU ODLUKU  

O  

IZMJENAMA I DOPUNAMA  

STATUTA OPĆINE PREKO 

 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ br. 1/18 i 1/20), u članku 18. riječi 

„lokalnog“  i „ mjesnog“ brišu se.  

 

 

Članak 2. 

U članku 19. stavak 1. iza riječi  „ zakonom“ dodaju se riječi „ i ovim Statutom“. 

 

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi: „Raspisivanje referenduma može temeljem odredbi 

zakona i ovog Statuta, predložiti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 

većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i 20% ukupnog broja birača upisanih u 

popis birača Općine. 

 

U članku 19. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Općinsko vijeće može raspisati 

savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga“. 

 

Članak 3. 

U članku 20. stavak 1. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

 

U članku 20. stavak 2. riječi „i njegovog zamjenika“ i „ najmanje“ brišu se. 

 

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi: „Prijedlog za raspisivanje referenduma mora biti 

podnesen sukladno zakonu kojim se uređuje provedba referenduma“. 

 

U članku 20. stavak 4. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

 

Članak 4. 

U članku 21. stavak 1. iza  riječi „ samoupravu „ dodaje se tekst „ koje će u roku od 60 dana 

od dana dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog 

podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno zakonu“. 

 



Članak 21. stavak 3. mijenja se i glasi : „Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za 

opoziv načelnika podnijeli birači, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv 

općinskog načelnika u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka i odredbama Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u 

dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u 

jedinici“. 

 

U članku 21. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi: „ Ako je raspisivanje referenduma 

predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 

općinskog načelnika, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

Općinskog vijeća“. 

Članak 5. 

Članak 24. st. 1. mijenja se i glasi:  

„Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o 

savjetodavnom referendumu“. 

 

Članak 6. 

Članak 26. mijenja se i glasi:  

 

Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga 

Općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, a u skladu sa 

zakonom i ovim Statutom, mogu se sazvati zborovi građana. 

  

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa ovim Statutom. 

 

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini 

zasebnu cjelinu. 

 

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i 

izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.  

 

Kad zborove saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo 

područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a 

mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.  

 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova 

prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.  

 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko 

vijeće, odnosno općinskog načelnika. 

 

 

Članak 7. 

Članak 27. mijenja se i glasi:  

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom koji donosi 

Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

 



Članak 8. 

Članak 28. mijenja se i glasi:   

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog 

djelokruga Općine, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga 

potpisom podrži najmanje 10 % od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor 

podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.  

 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem, a način 

podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom 

koji donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

Članak 9. 

U članku 32.stavak 2. briše se. 

 

 

 

Članak 10. 

U članku 36. stavak 6. mijenja se i glasi: „ Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani  

izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, 

sukladno sporazumu s poslodavcem“. 

 

Članak 11. 

U članku 37. stavak 1. točka 1.mijenja se i glasi: „ Ako podnese ostavku danom dostave pisane 

ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku“. 

 

 

Članak 12. 

Članak 38. mijenja se i glasi:  

 

„ Ukoliko za člana Općinskog vijeća bude izabrana osoba koja obnaša neku od nespojivih 

dužnosti, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno 

prihvaćanju dužnosti člana Općinskog vijeća obavijestiti nadležni upravni odjel. 

Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti 

dužan je o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja 

dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka. 

Članu Općinskog vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje 

po sili zakona. 

Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika 

općinskog načelnika, mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti. 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem 

dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku 



Općinskog vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku 8 dana od prestanka obnašanja 

nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Ako član Općinskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani 

zahtjev iz stavka 5. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 

Član Općinskog vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz 

osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća. 

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka počinje teći od dana 

dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 

upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član Općinskog vijeća nastavlja 

s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave 

obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća. 

Na sjednici Općinskog vijeća umjesto člana Općinskog vijeća koji je stavio mandat u 

mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima 

zamjenik tog člana određen sukladno odredbama zakona.  

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja 

mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.  

Iznimno, ograničenje iz stavka 10. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja 

obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao zbog razloga 

utvrđenog stavkom 4. ovoga članka. 

 

Članak 13. 

 

U članku 39. stavak 1. točka 5. riječi „ i zamjeniku Općinskog načelnika“ brišu se. 

  

 

Članak 14. 

U članak 46.stavak 3. točka 8. briše se.  

U članak 46.stavak 3. točka 24. mijenja se i glasi: „ istodobno sa izvješćem o izvršavanju 

proračuna podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture i Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu“. 

 

Članak 15. 

Članak 50. mijenja se i glasi: „ Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe 

okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže 

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni 

zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog 

vijeća.  

 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski 

načelnik može promijeniti tijekom mandata. 

 

Član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika 

koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati 

svoju dužnost“.  



 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje Općine.  

 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 

načelnika.  

 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. prethodnog članka nastupi prestanak mandata općinskog 

načelnika raspisati će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske.  

 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je 

općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 3. 

ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike 

Hrvatske.  

 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. prethodnog članka općinski načelnik ili pročelnik upravnog 

odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti. 

 

O okolnostima iz stavka 3. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana 

obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 

općinskog načelnika. 

 

Članak 16. 

Članak 52. mijenja se i glasi: 

 

„Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski. 

 

Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja 

dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 

 

 

Članak 17. 

U članku 53.stavak 3. briše se. 

 

Članak 18. 

U članku 54. stavak 1. riječi „ i njegov zamjenik“  brišu se. 

U članku 54. stavak 2.. riječi „ i njegovog zamjenika“  brišu se. 

 

 

Članak 19. 

Članak 75. briše se. 

 

Članak 20. 

 

U članku 82. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: 

„Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim 

mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. 



 

Objava informacija iz stavka 1. ovog članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se 

uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata 

ministarstva nadležnog za financije“. 

 

 

 

Članak 21. 

U članku 84. b. stavak 2. iza  riječi „Hrvatske“ dodaju se riječi : „ te drugog ovlaštenog 

predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća“. 

 

Članak 22. 

Iza članka 84.b dodaju se članci 84.c, 84.d, 84.e, 84.f i 84.g koji glase:  

 

Članak 84.c 

Ako je općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, a do isteka roka 

privremenog financiranja nije donesen proračun, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih 

i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju 

donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika. 

 

Članak 84.e 

Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih 

izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih 

rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 

općinski načelnik. 

 

Članak 84.f 

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku 

o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi 

proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem 

redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka 

koju donosi općinski načelnik. 

 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine 

proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od dana objave 

presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. Do donošenja 

proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka koju 

donosi općinski načelnik. 

 

Članak 84.g 

Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članka 85., 86. i 87. ovoga Statuta 

primjenjuje se odredba članka 84.b stavka 6. ovoga Statuta. 

 

Članak 23. 

U članku 90. umjesto broja 85, treba stajati broj 87. 

 

Članak 24. 

U članku 97. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: „ Javnost rada Općinskog vijeća, 

općinskog načelnika i  upravnih odjela se ostvaruje i provedbom obveza propisanih zakonom 

kojim se uređuje pravo na pristup informacijama“.  



 Članak 24. 

 

U članku 98.  riječi  „i zamjenik Općinskog načelnika“ brišu se. 

 

 

 

Članak 12. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Preko“, osim članaka 3. stavka 1., 2. i 4., članka 4. stavka 3. i  

6., članka 12. stavka 4. i 11., članak 13., 15., 16 , 18., 22. i 23. koji stupaju na snagu na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane.  

 

  

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: 012-03/21-01/ 

URBROJ:2198/13-01/1-21-1 

Preko, 24. veljače 2021. godine 

 

                                                                                       Predsjednica Općinskog vijeća 

 

                                                                                

                                                                                               Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 33. 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, 123/17, 98/19 i 

144/20) i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/18 i 1/20) 

Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 23. sjednici održanoj dana 24. veljače 2021. godine donijelo 

je 

 

P O S L O V N I K 

O 

RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PREKO 

 

I. UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, 

obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom 

vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad 

Općinskog vijeća Općine Preko. 

 

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Članak 2. 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim 

zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na 

konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

 

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika Općinskog vijeća 

predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je 

više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste 

koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. 

 

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino”. 

 

Članak 3. 

Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.  

 

Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: 

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Preko obavljati savjesno 

i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Preko, 

te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Preko”. 

 

Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno 

njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”. 

Nakon toga svaki vijećnik potpisuje tekst prisege. 

 

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje 

obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan. 

 

 

 



Članak 4. 

Nakon davanja prisege vijećnika, Vijeće bira Povjerenstvo za izbor i imenovanja. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana. 

 

Članak 5. 

Nakon izbora Povjerenstva za izbor i imenovanja pristupa se izboru predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća. 

 

Članak 6. 

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika. 

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste 

s koje je izabran i član koje je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila 

predlagatelj kandidacijske liste. 

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani 

kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a kad sporazum nije 

zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne 

postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste. 

 

Vijećnika  izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s 

liste. 

 

Članak 7. 

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatnog povjerenstva i 

Povjerenstva za izbor i imenovanja, izbora predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 

predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće 

sjednice.  

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

 

Članak 8. 

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Preko.  

 

Članak 9. 

                       Vijećniku su dostupni službeni materijali koji se pripremaju ili prikupljaju a koji se odnose isključivo 

                          na teme o kojima se raspravlja u Vijeću, a preslike materijala vijećnik može koristiti i izvan prostora  

                          općine. 

 

Pročelnik upravnog odjela koji obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće dužan je vijećniku pružiti 

obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se 

pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu 

kao vijećniku potrebne. 

 

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika 

radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.  

 

Članak 10. 

Upravni odjel koji obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u 

obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i 

zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku 

dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili 

radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja 

problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika. 

 



Članak 11. 

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub 

nezavisnih vijećnika. 

 

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana. 

 

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti 

svoja pravila rada, te podatke o članovima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički 

uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.). 

 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

 

Članak 12. 

  Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. 

 

                          Predsjednika i potpredsjednika vijeća bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem, većinom glasova 

                          svih vijećnika. 

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira se na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje 

ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti podnesen u 

pisanom obliku i potvrđen potpisom članova. Član može svojim potpisom podržati prijedlog samo za 

jednog kandidata. 

 

Članak 13. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 

 

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije 

potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 

 

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom 

glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova. 

 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni 

postupak u cijelosti. 

 

Članak 14. 

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Preko i ovim 

Poslovnikom. 

Općinsko vijeće konstituirano je izborom predsjednika Općinskog vijeća, ako je na konstituirajućoj 

sjednici prisutna većina članova  vijeća. 

Nakon izbora predsjednika, izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom. 

 

 

Članak 15. 

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 

predsjednika klubova vijećnika. 

 

Članak 16. 

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 

pročelnik upravnog odjela koji obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. 

 

   



V. RADNA TIJELA 

 

Članak 17. 

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su: 

1. Mandatno Povjerenstvo, 

2. Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 

3. Povjerenstvo za Statut i Poslovnik . 

 

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i 

druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik i članovi radnog tijela biraju se u pravilu između vijećnika. 

 

O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.  

 

Članak 18. 

Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana. 

 

Mandatno povjerenstvo  bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća  iz redova vijećnika. 

 

Članak 19. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva člana. 

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova 

vijećnika Općinskog vijeća. 

 

Članak 20. 

Povjerenstvo za Statut i  Poslovnik , čine predsjednik i dva člana.  

 

Predsjednik i članovi povjerenstva biraju se u pravilu iz redova vijećnika. 

  

Članak 21. 

Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela. 

 

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici se u pravilu obavještavaju pismenim 

pozivom ili elektronskom poštom. 

 

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada 

radnog tijela. 

 

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog načelnika i 

Općinsko vijeće. 

 

 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Članak 22. 

Općinski načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća polaže prisegu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja:  

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog načelnika Općine Preko obavljati savjesno i 

odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine, te da ću 

se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Preko.“ 

 



Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva Općinskog načelnika, a Općinski 

načelnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”. 

 

Članak 23. 

Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća. 

 

Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu 

uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.  

 

Članak 24. 

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u 

njihovom radu, iznosi stajališta Općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te 

obavještava Općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela. 

 

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da 

je prisutnost  izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi. 

 

Članak 25. 

O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća 

izvješćuju Općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice.   

 

 

Članak 26. 

Način i postupak pokretanja  razrješenja Općinskog načelnika propisan je Statutom Općine Preko. 

 

VII. AKTI VIJEĆA 

 

Članak 27. 

Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)  koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i 

ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća. 

 

Članak 28. 

Na izvornike odluka i drugih  akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća. 

 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog  vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke 

odnosno drugog akta,  koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 

 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u  pismohrani Općine. 

 

Članak 29. 

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje 

bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom glasniku Općine Preko i na službenim 

internetskim stranicama Općine.  

 

Službeni glasnik Općine Preko objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine Preko. 

 

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se nadležni upravni odjel. 

 

Članak 30. 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, Općinski 

načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu 

podnijeti samo određena tijela. 

 

 

 



Članak 31. 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s 

odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi 

prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika. 

 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne 

teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u 

roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom 

vijeću. 

 

Članak 32. 

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 

 

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst 

odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i 

odgovarajuća dokumentacija. 

 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno 

izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu 

danom objave, dužan je posebno obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na snagu. 

 

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 

mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama. 

 

 

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i 

izvjestitelj radnog tijela i Povjerenstvo za Statut i Poslovnik. 

 

Članak 33. 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, 

predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog. 

 

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog 

dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni. 

 

Članak 34. 

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za 

prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta. 

 

Članak 35. 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz 

obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice. 

 

Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na 

članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama. 

 

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije 

odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom načelniku, ukoliko on nije 

predlagatelj. 

 

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 30. ovog Poslovnika. 

  

Članak 36. 

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na 

sjednici, u tijeku rasprave. 



 

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave. 

 

Općinski načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije 

predlagatelj. 

 

Članak 37. 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga 

akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno 

vremena za pripremu prije odlučivanja. 

 

Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži 

Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj. 

 

Članak 38. 

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta 

ili ne. 

 

Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno 

prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 

 

Članak 39. 

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se 

odvojeno ne glasuje: 

- ako ga je podnio predlagatelj akta, 

- ako ga je podnijelo Povjerenstvo za Statut i Poslovnik i s njima se suglasio predlagatelj akta, 

- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta. 

 

                       Ako vijećnik zatraži da se o pojedinom amandmanu iz stavka 1. ovog članka posebno izjašnjava, o tom 

se amandmanu glasuje odvojeno. 

 

 

Članak 40. 

Ako konačni prijedlog akta nije podnio Općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije 

suglasio Općinski načelnik, glasuje se odvojeno. 

 

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o 

kome se odlučuje. 

 

Članak 41. 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose. 

 

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 

amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 

amandmanima. 

 

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 

 

VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM POSTUPKU 

 

Članak 42. 

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi 

ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu. 

 



Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 31. 

ovog Poslovnika. 

 

Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog  akta, a ako prijedlog 

podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika. 

 

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije 

dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku 

vijećnicima, te Općinskom načelniku, ako on  nije predlagatelj. 

  

Članak 43. 

Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti 

razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu. 

 

Članak 44. 

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja 

rasprave. 

 

O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se 

odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku. 

 

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 

OPĆINE PREKO 

 

Članak 45. 

Prijedlog proračuna za proračunsku godinu, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske 

godine, prijedlog odluke o izvršavanju  proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna Općine podnosi Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima 

propisanim posebnim zakonom i Statutom Općine. 

 

Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a 

prije glasovanja o proračunu u cjelini, te može predložiti novi prijedlog proračuna u roku koji 

omogućuje njegovo donošenje. 

 

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, na osnovi 

odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela općine i 

drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom i Statutom Općine 

Preko. 

 

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 3. ovoga članka donosi Općinsko vijeće u propisanom 

roku do 31. prosinca u skladu s posebnim zakonom i Statutom na prijedlog općinskog načelnika ili 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

 

Članak 46. 

Proračun, izmjene i dopune proračuna, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju  proračuna donose 

se većinom glasova svih vijećnika. 

 

X. VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

Članak 47. 

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku i pročelnicima upravnih odjela u 

svezi poslova iz njihovog djelokruga rada. 

 



Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća pod točkom  dnevnog reda „ Pitanja i odgovori“ 

koja je posljednja točka dnevnog reda, usmeno ili u  pisanom obliku posredstvom predsjednika 

Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.  

 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati 

najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da može 

postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.  

 

Odgovori na vijećnička pitanja daju se usmeno na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, odgovor 

se dostavlja u pismenom obliku. Odgovor može trajati najviše pet minuta. 

 

Općinski načelnik, odnosno pročelnici upravnih odjela dostavljaju pisani odgovor vijećniku 

posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća.  

  

Članak 48. 

Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom načelniku, odnosno pročelnicima upravnih odjela kao i 

odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, 

koje se odnose na postavljeno pitanje. 

 

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama. 

 

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća 

neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika. 

 

Članak 49. 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja službenu tajnu ili je profesionalne naravi, 

Općinski načelnik, odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na 

sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug 

rada je to pitanje. 

  

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Članak 50. 

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Preko. 

 

Članak 51. 

Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga 

može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 

 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje 

zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, 

formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće. 

    

 

Članak 52. 

Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice 

Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od 

dana  primitka. 

  

Članak 53. 

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog 

vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 

 

Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.  



 

Članak 54. 

Raspravu o izvješću Općinskog načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o 

pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili  donošenjem zaključka kojim se od 

Općinskog načelnika traži  izvršavanje općih akata Općinskog vijeća. 

  

Članak 55. 

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika mogu prijedlog povući 

najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 

 

Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o 

bitno podudarnom pitanju  ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 6 mjeseci  od dana kada 

je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od Općinskog 

načelnika.  

 

XII.  RED NA SJEDNICI 

 

l. Sazivanje sjednice 

 

Članak 56. 

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog 

najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog Općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana 

primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno 

Općinskog načelnika. 

 

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red. 

 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će 

sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana. 

 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne 

trećine vijećnika, sazvati čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 

 

Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana 

od dana sazivanja. 

 

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2.,4. 5. i 6. ovog članka smatra se nezakonitom, a 

doneseni akti ništavima. 

 

Članak 57. 

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim ili elektroničkim putem o čemu odlučuje  predsjednik 

Općinskog vijeća. 

 

Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima  5 

dana prije održavanja sjednice. Samo iz opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti. 

 

Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem.  

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, Općinskom načelniku i 

pročelnicima  upravnih odjela. 

 



U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije 

moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća mogu se održavati elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima 

Općine. 

 

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog vijeća u slučaju iz stavka 5. ovog članka održava 

izjašnjavanjem elektroničkom poštom, predsjednik u pozivu za sjednicu određuje dan i vrijeme 

održavanja sjednice, dan i vrijeme  u kojem se dostavljaju amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj 

izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u kojem se glasuje po predloženim točkama dnevnog reda.  

 

Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja predsjedniku i službeniku upravnog odjela koji 

sastavlja zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća i ostalim vijećnicima (odgovori svima/Reply All). 

Glasovanje se može provesti i putem programskog rješenja (aplikacije). 

 

Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u stavku 6. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog 

Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, 

dostavu amandmana i glasovanju. 

 

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog vijeća održava putem video konferencije, na sjednicu 

sazvanu i održanu putem video konferencije primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za 

sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, postavljanju vijećničkih 

pitanja, dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici i glasovanju. 

 

 

2. Dnevni red 

 

Članak 58. 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 

dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog 

dnevnog reda sjednice.  

 

Članak 59. 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice. 

 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu 

predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže 

dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.  

 

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti. 

 

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave. 

 

Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet 

izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti 

postupka. 

 

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 

Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.  

 

Usvajanje zapisnika o radu na prethodnoj sjednici Vijeća unosi se kao  prva točka dnevnog reda. 

Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice. 

O osnovanosti primjedbi odlučuje se na sjednici bez rasprave. 



Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene. 

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim primjedbama, 

smatra se usvojenim. 

 

 

Članak 60. 

Tijekom sjednice  može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog 

reda. 

 

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i 

nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog 

reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet. 

 

3. Predsjedavanje i sudjelovanje 

 

Članak 61. 

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili 

spriječenosti  potpredsjednik.   

 

Članak 62. 

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni  koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog 

vijeća. 

 

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.  

 

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru. 

 

Članak 63. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 

 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik 

daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute. 

 

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno 

utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na 

sjednici bez rasprave. 

 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod 

nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog koji je 

to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov 

govor ne može trajati duže od dvije minute. 

 

Članak 64. 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, 

svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje 

sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti. 

 

Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 

predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti  ga sa sjednice. 



 

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog 

vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja. 

 

Članak 65. 

Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput. 

 

Vijećnik u raspravi može govoriti najdulje pet minuta. 

 

Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje. 

 

4. Tijek sjednice 

 

Članak 66. 

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje 

nazočnost vijećnika.  

 

Vijećnik koji neće prisustvovati  sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika 

Općinskog vijeća ili pročelnika nadležnog upravnog odjela.  

 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik 

Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat. 

 

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti 

većine vijećnika. 

 

Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na 

zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 vijećnika. 

 

 

5. Odlučivanje 

 

Članak 67. 

Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u 

slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno. 

 

Članak 68. 

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna 

većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno. 

 

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte: 

- Statut Općine, 

- Poslovnik Općinskog vijeća, 

- proračun, 

-           izmjene i dopune proračuna, 

- godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna 

- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća 

- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika  

- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih  

             statutom Općine Preko. 

 

6. Glasovanje 

 

Članak 69. 

Glasovanje na sjednici je javno. 



 

Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno. 

 

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 

 

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike 

da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko suzdržao od 

glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» 

prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se suzdržanim glasovima. 

 

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”. 

 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 

prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah 

konstatirati da je amandman odbijen. 

 

Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik nadležnog upravnog odjela u čijoj je nadležnosti 

obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća.   

 

Članak 70. 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja. 

 

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i 

ponovno objavljuje rezultat glasovanja. 

 

Članak 71. 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i 

ovjereni su pečatom Općinskog vijeća. 

 

Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se 

zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata. 

 

Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, 

a glasuje se “za”, “protiv” i “suzdržan”. 

 

Glasačke listiće priprema službenik iz članka 66. stavak 2. ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog 

vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja. 

 

Članak 72. 

Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja 

predaje vijećnicima glasačke listiće. 

  

Članak 73. 

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 

Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje. 

 

Članak 74. 

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno. 

 

Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je 

tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na 

kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira. 

 

 

 



Članak 75. 

Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća 

objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja. 

 

Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića. 

 

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i  vijećnika koji su 

mu pomagali kod samog glasovanja. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno 

tajno glasovanje. 

 

XIII. IZBORI I IMENOVANJA 

 

Članak 76. 

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u 

postupku propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.  

  

Članak 77. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja poslove iz 

njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti. 

 

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga  potpredsjednik. 

 

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 

 

Članak 78. 

Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak  

razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje 

prijedloga.  

 

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu 

najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja 

se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen. 

 

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 

mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti  im prestaju izborom novog predsjednika Općinskog 

vijeća, odnosno potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Članak 79. 

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora 

novog predsjednika Općinskog vijeća odnosno potpredsjednika Općinskog vijeća.  

  

Članak 80. 

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, 

potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi 

predsjednik. 

 

Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati 

novog predsjednika. 

 



XIV.  ZAPISNICI 

 

Članak 81. 

O radu sjednice vodi se zapisnik. 

 

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u 

raspravi te o donesenim odlukama. 

 

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 

 

Članak 82. 

Svaki vijećnik ima pravo  iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice. 

 

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, 

izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. 

 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 

primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 

 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.  

 

Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva nadležni upravni odjel Općine Preko.  

 

Članak 83. 

Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva  nadležni upravni 

odjel Općine Preko. 

 

Nadležni upravni odjel Općine Preko je dužan omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša 

tonski snimak sjednice. 

 

XV.  JAVNOST RADA 

 

Članak 84. 

Sjednice Općinskog Vijeća su javne. 

 

Sjednica ili pojedini dio sjednice Općinskog vijeća može se održati bez nazočnosti javnosti o čemu 

odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika. 

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne 

smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). 

 

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik 

Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 

 

Članak 85. 

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i 

objavom na službenim internetskim stranicama Općine. 

 

Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu 

Općinskog vijeća objavljuju se na službenim internetskim stranicama Općine. 

 

 

Članak 86. 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani 

određenim stupnjem tajnosti. 



  

Članak 87. 

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih 

tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje 

predsjednik Općinskog vijeća. 

 

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 87. 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća (Službeni glasnik  

Općine Preko broj 1/13).  

Ovaj Poslovnik 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: 021-06/21-01/ 

UR.BROJ: 2198/13-01/1-21-1 

Preko, 24. veljače 2021. godine 

 

 

 

 

                 Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

                             Ingrid Melada, prof  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

        Temeljen čl.78. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Nar.nov., 68/18), te članka 32.  

Statuta Općine Preko ( «Službeni glasnik Općine Preko broj 1/18 ), Općinsko vijeće Općine 

Preko, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 24. veljače 2021. godine, donijelo je 

 

                                                                     ODLUKU 

o 

komunalnom doprinosu 

Općine Preko 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

  Ovom Odlukom određuju se: 

- visina komunalnog doprinosa 

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Preko 

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine 

zone, 

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, 

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti 

djelomično ili potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa 

 

Članak 2. 

           Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne 

infrastrukture na području Općine Preko i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u 

naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu nije propisano drugačije. 

 Komunalni doprinos prihod je proračuna Općine Preko koji se koristi samo za 

financiranje građenja i održavanje komunalne infrastrukture.  

 

Članak 3. 

 Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi 

ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pismenim ugovorom prenesena 

obveza plaćanja komunalnog doprinosa. 

 Općina Preko ne plaća komunalni doprinos na svom području. 

 

Članak 4. 

 Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi 

ili je izgrađena, izraženog u m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj 

se zgrada gradi ili je izgrađena. 

 Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za 

naftu i druge tekućine s pokrovom čija se visina mijenja, obračunava se množenjem tlocrtne 

površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m2 s jediničnom vrijednošću 

komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. 

 

 



Članak 5. 

 Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada 

dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu građevine u 

odnosu na prijašnji obujam zgrade. 

 Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se 

uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, o čemu Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

razvoj i EU fondove Općine Preko kao tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva (u 

daljnjem tekstu: Upravni odjel) donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja 

komunalnog doprinosa. 

 Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog 

doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene 

građevine. 

 

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 6. 

U Općini Preko utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa, s obzirom na 

uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone 

(udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i 

društvene namjene, te opskrbe i usluga, prostorne i prirodne uvjete) kako slijedi: 

 

    - I zona – stambeni objekti u naseljima:  Preko, Poljana, Sutomišćica, Mali Lukoran, Veli     

                    Lukoran i Ugljan    

    - II zona – stambeni objekti u naseljima: Ošljak, Rivanj, Sestrunj i zaseok Turkija u mjestu    

                    Lukoran        

    - III zona – cjelovito stambeno naselje sa minimalno 10 samostojećih zgrada ili objekata 

    - IV zona – turističke zone - T2 

    - V zona – turističke zone - T1, poslovni objekti i objekti namijenjeni proizvodnji,    

                      poljoprivredi, stočarstvu, peradarstvu (apartmani, vikendice i sl. ne smatraju se  

                      poslovnim objektima) 

 

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 7. 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne 

infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine iznosi: 

 

ZONE Jedinična vrijednost 

komunalnog doprinosa u 

kunama/m3 

Prva zona – stambena 90,00  

Druga zona – stambena 60,00 

Treća zona – cjelovito stambeno naselje sa minimalno 10 

samostojećih zgrada ili objekata 

30,00 

Četvrta zona – turističke zone - T2 15,00 

Peta zona – turističke zone T1, poslovni objekti hoteli i objekti 

namijenjeni proizvodnji, poljoprivredi, stočarstvu, peradarstvu 

(apartmani, vikendice i sl. ne smatraju se poslovnim objektima) 

9,00 

                                   



U postupcima izdavanja rješenja o izvedenom stanju pokrenutim sukladno odredbama Zakona 

o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar.nov. broj 86/12, 143/13 i 65/17 ), 

jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za I.,  II. i III. zonu , određena u kunama po m3 

građevine iznosi: 

 

ZONE Jedinična vrijednost 

komunalnog doprinosa u 

kunama/m3 

Prva zona – stambena 90,00  

Druga zona – stambena 60,00 

Treća zona – objekti poslovne namjene   9,00 

    

 

 

IV- NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

 

Članak 8. 

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno, na temelju rješenja koje donosi Upravni 

odjel u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. 

U slučaju jednokratne otplate iz stavka 1. ovog članka, ako to obveznik zatraži, a radi se o 

komunalnom doprinosu za objekt u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, 

može se odobriti odgoda početka plaćanja komunalnog doprinosa od godinu dana od dana 

izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. 

U slučaju jednokratne otplate iz stavka 1. ovog članka, a radi se o komunalnom doprinosu za 

objekte u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, odobrava se popust od 25% 

na ukupnu obvezu plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

 

 

Članak 9. 

Iznimno od odredbe članka 8. ove Odluke Upravni odjel, rješenjem o komunalnom doprinosu 

obvezniku će, na njegov zahtjev, odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u najviše 12 

jednakih mjesečnih obroka u roku jedne godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom 

doprinosu, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od   20 % ukupne obveze plaćanja 

komunalnog doprinosa, a na preostale obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope 

Hrvatske narodne banke. 

Iznimno od odredbe članka 8. ove Odluke u postupcima izdavanja rješenja o izvedenom 

stanju pokrenutim sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama (Nar.nov. broj 86/12,143/13 i 65/17) Upravni odjel, rješenjem o komunalnom 

doprinosu obvezniku će, na njegov zahtjev, odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u najviše 

48 jednakih mjesečnih obroka u roku četiri godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom 

doprinosu uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od  20 % ukupne obveze plaćanja 

komunalnog doprinosa, a na preostale obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope 

Hrvatske narodne banke. 

U slučaju obročne otplate iz stavka 2. ovog članka, ako to obveznik zatraži, a radi se o 

komunalnom doprinosu za objekt u postupku legalizacije nezakonito izgrađene građevine, 

može se odobriti odgoda početka plaćanja komunalnog doprinosa od godinu dana od dana 

izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. 

 



 

 

Članak 10. 

Na dospjeli neplaćeni iznos komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata, 

počevši od dana dospijeća. 

 

 

V- OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 11. 

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje: 

- komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova, 

- vojnih građevina, 

- prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture, 

- nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova, 

- sportskih i dječjih igrališta, 

- ograda, zidova i potpornih zidova, 

- parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih 

kolektora, fotonaponskih modula na građevinskoj cestici ili obuhvatu zahvata u 

prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini koji su namijenjeni uporabi te 

građevine, 

- spomenika 

 

Članak 12. 

Općinski načelnik Općine Preko može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja 

komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, 

socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem 

obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u 

vlasništvu ili suvlasništvu Općine Preko i Zadarske županije, te građevine koje su od 

iznimnog značaja za razvoj i za zapošljavanje domicilnog stanovništva u  Općini Preko. 

Općinski načelnik može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog 

doprinosa zatočene hrvatske branitelje. 

 

 

Članak 13. 

Investitor, odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji na dan podnošenja zahtjeva 

ima neprekidno prebivalište na području Općine Preko ostvaruje pravo na umanjenje 

komunalnog doprinosa kako slijedi:  

 

2 godine          10% 

3 godine          20% 

4 godine          30% 

5 godina          40% 

6 godina          50% 

7 godina          60% 

8 godina          70% 

9 godina          80% 

10 godina i više 90% 

 



kada gradi, rekonstruira i ozakonjuje  stambenu građevinu sukladno odredbama PPU Općine 

Preko koje se odnose na građenje obiteljskih građevina, a čija građevinska (bruto) površina 

nije veća od 400 m2 . 

Investitor, odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa svoje prebivalište dokazuje 

potvrdom nadležnog tijela, putovnicom, mjestom i visinom nastanka troškova električne 

energije, vode, telefona, prijemom poštanskih pošiljaka, potvrdama o zasnovanom radnom 

odnosu, izjavom o izabranom liječniku, izjavama svjedoka, mjestom podnošenja porezne 

prijave i svim drugim raspoloživim dokazima. 

Način naplate komunalnog doprinosa iz prethodnog stavka odnosi se i na obveznike plaćanja 

komunalnog doprinosa koji su u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, a za koje su 

zahtjevi za izdavanje rješenja podneseni do dana stupanja na snagu ove Odluke, sukladno 

odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Nar.nov. broj 86/12, 

143/13 i 65/17 ), te će se komunalni doprinos razrezati prema odredbama ove Odluke ako to 

od nadležnog tijela za obračun komunalnog doprinosa zatraži stranka. 

Investitoru, odnosno obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji ima prebivalište na 

području otoka Rivnja, Ošljaka, Sestrunja i zaseoka Turkija ostvaruje pravo na umanjenje 

komunalnog doprinosa kako slijedi:  

 

2 godine          25% 

3 godine          45% 

4 godine          65% 

5 godina          90% 

 

kada gradi, rekonstruira i ozakonjuje stambenu građevinu sukladno odredbama PPU Općine 

Preko koje se odnose na građenje obiteljskih građevina, a čija građevinska (bruto) površina 

nije veća od 400 m2.. 

Investitor, odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa svoje prebivalište dokazuje 

potvrdom nadležnog tijela, putovnicom, mjestom i visinom nastanka troškova električne 

energije, vode, telefona, prijemom poštanskih pošiljaka, potvrdama o zasnovanom radnom 

odnosu, izjavom o izabranom liječniku, izjavama svjedoka, mjestom podnošenja porezne 

prijave i svim drugim raspoloživim dokazima. 

Način naplate komunalnog doprinosa iz prethodnog stavka odnosi se i na obveznike plaćanja 

komunalnog doprinosa koji su u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, a za koje su 

zahtjevi za izdavanje rješenja podneseni do dana stupanja na snagu ove Odluke, sukladno 

odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Nar.nov. broj 

86/12,143/13 i 65/17 ), te će se komunalni doprinos razrezati prema odredbama ove Odluke 

ako to od nadležnog tijela za obračun komunalnog doprinosa zatraži stranka. 

Ukoliko je predmetna građevina veća od 400 m², u koju se uračunava i kvadratura građevine s 

postojećim aktom o gradnji, komunalni doprinos na preostalu građevinsku  površinu ( iznad 

400 m²) se obračunava bez popusta.   

Investitor odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dužan je dostaviti ovjerenu 

javnobilježničku izjavu da prvi put gradi ili rekonstruira stambenu građevinu na području 

Općine Preko, te ovjerenu javno-bilježničku izjavu pod materijalnom i krivičnom 

odgovornošću da građevinu za koju ostvaruje popust pri plaćanju komunalnog doprinosa neće 

prodati ili na drugi način otuđiti najmanje 10 godina od dana njene izgradnje. 

       Popust iz stavka 1. i 4. ovog članka isključuje popust iz članka 8. stavak 3. Odluke o 

komunalnom doprinosu Općine Preko. 

U slučaju prodaje građevine u roku od 10 godina od izvršnosti  građevinske dozvole za koju 

je plaćen komunalni doprinos s obračunatim popustom prema prethodnim stavcima ovog 



članka, investitor je dužan prijaviti Općini Preko prodaju, te prethodno odobreni popust 

namiriti u proračun Općine Preko u roku od 30 dana od prodaje. 

 

 

Članak 14. 

Oslobađanje dijela komunalnog doprinosa iz članka 13. st. 1. i 4. ove Odluke, investitor 

odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruje samo u slučaju kada prvi put 

gradi ili rekonstruira nekretninu na području Općine Preko. 

 

Članak 15. 

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 13. ove Odluke, sredstva 

potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjena toj svrsi, 

osigurat će se u proračunu Općine Preko. 

 

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 

Članak 16. 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan Općim 

poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije. 

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, 

dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog 

rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo 

županije nadležno za komunalno gospodarstvo. 

 

Članak 17. 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravni odjel Općine Preko, na temelju Odluke o 

komunalnom doprinosu, u postupku pokrenutom: 

- po službenoj dužnosti u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na 

dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, 

odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi 

o građevini koja se prema Zakonu o gradnji može graditi bez građevinske dozvole, 

- po zahtjevu stranke u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u 

vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja. 

 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno 

rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se po posebnom propisu grade 

bez građevinske dozvole, nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja. 

 

U slučaju gradnje građevina koje se po posebnom zakonu grade bez građevinske dozvole, uz 

prijavu početka građenja investitor je u obvezi upravnom tijelu iz stavka 1. ovog članka dostaviti 

i glavni projekt radi obračuna komunalnog doprinosa. 

 

Ukoliko se ne postupi po prethodnom stavku ovog članka, nadležno će komunalno redarstvo, 

sukladno svojim zakonskim ovlastima, utvrditi činjenično stanje na terenu, te će isto Upravnom 

odjelu dostaviti radi obračuna komunalnog doprinosa. 

 

Iznimno od stavka 2. ovog članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu 

namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se 

građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole. 

 



Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje 

Upravnom odjelu Općine Preko. 

 

 

Članak 18. 

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži: 

1. podatke o obvezniku komunalnog doprinosa, 

2. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti, 

3. obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, 

4. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili 

je izgrađena s iskazom obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti 

komunalnog doprinosa. 

  

Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog 

članka, ništavo je. 

 

       Članak 19. 

Ako je Općina Preko u skladu s Zakonom o prostornom uređenju, sklopila ugovor kojim se 

obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog 

doprinosa, rješenje se donosi u skladu s tim ugovorom. 

 

 

Članak 20. 

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji 

utječe na obračun komunalnog doprinosa, Upravni odjel Općine Preko će po službenoj dužnosti 

ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno  investitora izmijeniti pravomoćno 

odnosno ovršno rješenje o komunalnom doprinosu. 

 

Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1.ovog članka  

obračunati će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje ili povrat 

razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, sukladno kojoj je 

rješenje o komunalnom doprinosu doneseno. 

U slučaju povrata iz stavka 2. ovog članka obveznik odnosno investitor nemaju pravo na kamatu 

od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa. 

 

         Članak 21. 

Upravni odjel Općine Preko poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno 

investitora, ovršno ili pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska 

dozvola ili drugi akt o građenju oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti 

investitora. 

  

Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovog članka  

odredit će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije 

godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. 

 

U slučaju povrata iz stavka 2. ovog članka obveznik odnosno investitor nemaju pravo na kamatu 

od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa. 

        

 

 



Članak 22. 

Komunalni doprinos koji je plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole 

odnosno na temelju drugog akta za građenje koji je prestao vrijediti jer građenje nije započeto 

ili koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, Upravni odjel Općine Preko uračunati 

će kao plaćeni dio komunalnog doprinosa na istom ili drugom zemljištu na području Općine 

Preko ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili investitor. 

  

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos 

niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća 

za građenje na istom ili drugom zemljištu. 

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 23. 

Danom primjene ove odluke prestaju važiti odredbe Odluke o komunalnom doprinosu Općine 

Preko ( « Službeni glasnik Općine Preko» broj 1/19). 

 

 

Članak 24. 

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

Preko». 

 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  O P Ć I N E   P R E K O 

 

KLASA:363-01/21-01/ 

URBROJ: 2198/13-01/1-21-1 

Preko, 24. veljače 2021. godine       

                                                                                            Predsjednica Općinskog vijeća   

                                                                          

 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

  

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.68/18 i 110/18), članka 

33. Prekršajnog zakona (“Narodne novine” br.107/07, 39/13, 157/13, 110/15,70/17 i 118/18), te 

članka 32. Statuta Općine Preko (“Službeni glasnik Općine Preko” br. 1/18 i 1/20),Općinsko 

vijeće Općine Preko na  svojoj 23. sjednici, održanoj dana  24. veljače 2021. godine, d o n o s i 

  

O D L U K U  

o  

komunalnom redu 

 

 

I – OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom propisuje se uređenje naselja, način uređenja i korištenja površina javne 

namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Preko (u daljnjem tekstu: Općina) za gospodarske i 

druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, te održavanje reda na tim 

površinama, uvjeti korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih 

površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanje čistoće i čuvanje površina javne 

namjene, mjere za provođenje ove Odluke, mjere za održavanje komunalnog reda, obveze 

pravnih i fizičkih osoba te prekršajne odredbe. 

  

Članak 2.  

Pojedini pojmovi u smislu ove  Odluke imaju slijedeće značenje: 

           1. javne površine su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se: 

-javnoprometne površine  ( javne ceste, nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, dionice 

razvrstanih cesta kroz općinu, seoski, poljski i šumski putovi,  javni  prolazi (kroz zgrade i 

između zgrada i drugi otvoreni prostori ispred zgrada), javne stepenice, parkirališta, prostori 

benzinskih crpki, stajališta javnoga prometa i slične površine; 

-javne zelene površine su površine sa vegetacijom ( parkovi, park-šume, drvoredi, živice, 

cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, zelene površine uz ceste u 

naselju (uz stambene objekte i uz javne objekte), te odmorišta i staze koji su sastavi dijelovi 

zelenih površina, kojih je korištenje namijenjeno svima i na kojim se osim biljnog materijala 

mogu nalaziti dječja igrališta, fontane , vodoskoci, javne rasvjete, zidići, te ostali sadržaji,  

-ostale površine su površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su 

namijenjeni za javne priredbe i druge slične površine, otvorene tržnice, groblja, kolodvori i 

slični prostori, kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi 

namijenjeni općoj uporabi-trajektno i brodsko pristanište, istezališta, plaže i slične površine,  

            2. pokretne naprave su lako prenosivi objekti koji služe za prodaju raznih artikala ili 

obavljanje određenih usluga, štandovi, klupe, kolica i sl., naprave za prodaju pića, napitaka i 

sladoleda, hladnjaci za sladoled, metalne i druge konstrukcije kao prodajni prostor ili prostor 

za uslužnu djelatnost, ambulantna, ugostiteljska i slična prikolica, otvoreni šank, naprave za 

igranje, automati, peći i drugi objekti za pečenje plodina, spremišta za priručni alat i materijal, 



pozornice i slične naprave, stolovi, stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju 

ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, vaze za 

cvijeće, suncobrani, tende, pokretne ograde, podesti, samostojeće montažno-demontažne 

nadstrešnice i druga oprema postavljena na javnoj površini za potrebe ugostiteljskih objekata u 

svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, šatori povodom raznih 

manifestacija, cirkuski šatori, lunaparkovi, zabavne radnje, čuvarske,  

montažne i slične kućice, automobili kao prezentacija, promocija ili nagradni zgodici, zaštitne 

naprave na izlozima i slično. 

3. kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima 

prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske i druge 

djelatnosti; 

4. komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi su javna rasvjeta, 

obavijesna ploča, ormarić, pano s planom naselja, odnosno s oznakom kulturnih dobara, 

zaštićenih dijelova prirode ili s oznakom turističkih i sličnih objekata, nadstrešnica na stajalištu 

javnog prometa, javni sat, javni zahod, javni zdenac, vodoskok, fontana, koso dizalo - lift, javna 

telefonska govornica, samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići, poštanski sandučić, 

spomenik, skulptura i spomen-ploča; 

5. ploča s tvrtkom ili nazivom je ploča s tvrtkom pravne osobe ili imenom fizičke osobe 

obrtnika, odnosno nazivom obrta i drugo; 

6. zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični 

predmeti koji se postavljaju na pročelja; 

7. plakati su oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja; 

8.reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i 

građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (citylight), putokazne 

reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane 

reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama i slično), reklamni natpisi i drugi 

predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa, 

9. reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično - samostojeći ili na 

objektima, reklamni stupovi (totemi i slično); 

10. parkovna oprema postavlja se na javne zelene površine, a namijenjena je igri djece 

ili rekreaciji građana (ljuljačke, tobogani, penjalice, vrtuljci, slične naprave za igru djece, klupe, 

stolovi, parkovne ogradice, stupići, košarice za smeće i slično); 

11. vanjski dijelovi zgrade su pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, 

prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo; 

12. privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za 

potrebe sajmova i javnih manifestaciji i prigodnog uređenja naselja; 

13. vozilima u smislu ove odluke smatraju se sve vrste vozila na motorni i električni 

pogon, kao što su osobni automobili, teretni automobili, autobusi, kamperska vozila, motocikli, 

mopedi, traktori, radni strojevi, priključna vozila i slično. 

14. miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz 

ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim 

postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) 

 

II. UREĐENJE NASELJA 

  

Članak 3.  

            Naselja na području Općine moraju biti uređena.  



Pod uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se uređenost javnih površina 

kojima upravlja Općina i drugih površina u općoj uporabi i površina na upravljanju drugih, a 

osobito izgled i uređenost: 

- vanjskih dijelova zgrada; 

- dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina 

- ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s kućnim brojem zgrada; 

- izloga,  

- zaštitnih naprava; 

- ploča s tvrtkom ili nazivom; 

- plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i reklamnih panoa; 

- pokretnih naprava, kioska, reklama, reklamnih natpisa, reklamnih panoa i drugih 

  naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba; 

- uređenje javnih zelenih površina; 

- komunalnih objekata, uređaja i drugih objekata u općoj uporabi; 

- kolodvora, stajališta, parkirališta, tržnica, ribarnica, groblja te 

-sanitarno-komunalne mjere uređenja naselja. 

  

1. Vanjski dijelovi zgrada 

 

Članak 4. 

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, 

žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo) moraju biti održavani i uredni. 

Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske 

dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti 

izgled zgrade. 

Zgradu koja svojim izgledom ( zbog oštećenja ili dotrajalost vanjskih dijelova) nagrđuje 

izgled ulice i naselja treba urediti vlasnik iste sukladno rješenju komunalnog redara, a rok 

uređenja ne može biti dulji od 12 mjeseci. 

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske 

dijelove zgrade. 

 

Članak 5. 

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova 

zgrade (pročelje ili pokrov postojeće zgrade), zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje 

ljudi ili imovinu veće vrijednosti, sukladno posebnim propisima o gradnji. 

 

Članak 6. 

Na prozorima, vratima, terasama, balkonima, lođama, ogradama  i drugim vanjskim 

dijelovima zgrade, zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge 

predmete, ako se time ometa ili onemogućava prolaz pješaka. 

S prozora, terasa, balkona, lođa, ograda  i drugih vanjskih dijelova zgrade zabranjeno je 

istresati krpe, sagove i slično, bacati otpad, prolijevati vodu, cijediti vodu ili na drugi način 

onečišćavati javnu površinu.   

 

Članak 7. 

Na prozorima, balkonima, terasama i drugim sličnim dijelovima zgrade, u pravilu se 

drži  cvijeće i ukrasno bilje i to na način da ne ugrožava sigurnost ljudi i imovine. 



Antene i druge uređaje za prijem zemaljskih i satelitskih programa, rashladne (klima 

uređaje) i solarne uređaje, vlasnici, odnosno korisnici zgrade dužni su postaviti na vanjske 

dijelove zgrade i krovišta, koji nisu okrenuti na javnu površinu uz koju neposredno graniče.  

Iznimno, kada ne postoji druga mogućnost, oprema i uređaji iz prethodnog stavka mogu 

se postavljati na vanjske dijelove zgrade koji su okrenuti na javnu površinu uz koju neposredno 

graniče, ali moraju biti postavljeni na visini od najmanje 3,5 metara od kote terena, a kapanje 

vode iz klima uređaja ne smije se izvoditi na javnu površinu.  

Za postavljanje opreme i uređaja iz stavka 1. ovog članka na objektima koji se nalaze 

na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline (stara gradska jezgra), kao i objektu koji ima 

svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra, potrebno je ishoditi odobrenje upravnog tijela 

nadležnog za komunalne poslove (u daljnjem tekstu: Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko), a nakon pribavljene suglasnosti tijela 

nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnog dobra. 

Članak 8. 

Vlasnik, nositelj prava na zgradi koja ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra ili se 

nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline, kao i drugi imatelj kulturnog dobra, 

dužan je za sve zahvate na vanjskim dijelovima zgrade ishoditi odobrenje tijela nadležnog za 

zaštitu i očuvanje kulturnog dobra. 

Zabranjeno je bilo kakvo izvođenje zahvata na vanjskim dijelovima zgrade iz stavka 1. 

ovog članka bez odobrenja ili suprotno odobrenju tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje 

kulturnog dobra. 

Zabranjeno je oštećivanje, ispisivanje poruka i grafita na zgradama iz stavka 1. ovog 

članka, djelomično bojanje pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja. 

 

Članak 9. 

Zgrada koja svojim izgledom, zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova, nagrđuje 

izgled ulice i naselja mora se urediti u roku kojeg odredi Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

2. Uređenje dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina 

Članak 10. 

Vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su 

održavati dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, 

te druge površine uz javne površine, urednima i čistima. 

Dvorišta, vrtovi, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine moraju se koristiti 

sukladno njihovoj namjeni, te s njih ne smiju dolaziti nikakve štetne imisije na javne površine, 

susjedne zgrade i druge objekte. Svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati estetski izgled 

okolnih površina. 

Lišće, plodove i grane koji s površina iz stavka 1. ovog članka padnu na javnoprometnu 

površinu vlasnici, odnosno korisnici, dužni su odmah ukloniti i površinu očistiti, a sakupljeni 

biootpad odložiti u za to posebno označene vreće. 

Na prostorima dvorišta, vrtova, zelenih i drugih površina uz javne površine zabranjeno 

je odlagati komunalni i drugi otpad, a posebice stare automobile, strojeve, električne i druge 

aparate i predmete iz kućanstva, građevinsku šutu, daske, dotrajale predmete i drugo, što 

narušava izgled okoliša, te spaljivati sve vrste otpadnih tvari.   

Ako se dvorišta, vrtovi, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko 

zemljište, te druge površine uz javne površine, ne održavaju urednima i čistima, komunalni 

redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku otklanjanje uočenih nedostataka. 



Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici prostora iz prethodnog stavka u ostavljenom roku 

ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci otklonit putem treće osobe 

na trošak vlasnika, odnosno korisnika prostora. 

 

Članak 11. 

Vlasnici odnosno korisnici zgrada, stanova, poslovnih ili drugih prostorija na području 

Općine, kao proizvođači otpada (u daljnjem tekstu: Proizvođači otpada), dužni su posjedovati 

posude za miješani komunalni otpad, koje moraju držati na vlastitom zemljištu i održavati ih u 

čistom i urednom stanju. Posude za miješani komunalni otpad Proizvođači otpada trebaju držati 

na onim mjestima na kojima se ne narušava estetski izgled okolnih površina. Posude za miješani 

komunalni otpad postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu 

za koju se koriste.  
 

Članak 12. 

Proizvođači otpada dužni su miješani komunalni otpad odlagati u svoje posude za 

miješani komunalni otpad. Proizvođači otpada dužni su pažljivo puniti posude za miješani 

komunalni otpad tako da se otpad ne rasipa po njima ili oko njih. Posude za miješani komunalni 

otpad nije dozvoljeno pretrpavati otpadom na način da se time otežava zatvaranje posude. 

Posude za miješani komunalni otpad moraju imati ispravne poklopce, koje su Proizvođači 

otpada nakon odlaganja, odnosno radnici koji skupljaju i odvoze komunalni otpad nakon 

utovara, dužni zatvoriti, a posudu vratiti na mjesto s kojeg su je uzeli. Zabranjeno je odlaganje 

miješanog komunalnog otpada izvan posuda za miješani komunalni otpad. Zabranjeno je druge 

vrste otpada odlagati u posude za miješani komunalni otpad. Zabranjeno je odlaganje miješanog 

komunalnog otpada u posude za miješani komunalni otpad koji su u tuđem vlasništvu.  

 

Članak 13. 

Ograde uz javne površine moraju se postavljati tako da ne ometaju korištenje javnih 

površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi te da se vizualno uklapaju u 

okolni izgled. Ograde uz javne površine ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i tome 

sličnih materijala, a  vlasnici, odnosno korisnici moraju  ih redovito održavati. 

Vlasnici, odnosno korisnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se 

one nalaze uz javnoprometne površine, dužni su prije započinjanja radova na orezivanju 

propisno označiti mjesto izvođenja radova te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme rezidbe 

zaštitila imovina i ljudi. Vlasnici, odnosno korisnici dužni su odmah nakon završetka radova na 

orezivanju, javnu površinu očistiti. 

Ograde od ukrasne živice i drveće uz javnoprometne površine vlasnici, odnosno 

korisnici moraju redovito održavati i orezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na 

javnoprometnu površinu, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i 

sigurnost prometa, te da ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju, te javnu rasvjetu.  

 

Članak 14. 

Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili 

oštećenja imovine, komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta 

potrebne zahvate na stablu. 

 

Članak 15. 

Javne zelene površine ispred stambenih i poslovnih zgrada mogu se radi zaštite ograditi 

metalnim stupićima, žardinjerama s cvijećem ili ukrasnom živicom, ako to neće ometati 

normalno kretanje pješaka, prometovanje vozila i neće smanjivati preglednost. 



Odobrenje za ograđivanje javnih zelenih površina, vlasniku građevine ispred koje se 

traži ograđivanje, izdaje Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove 

Općine Preko.     

Zabranjeno je ograđivanje javnih zelenih površina iz stavka 1. ovog članka bez 

odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko.     

 

Članak 16. 

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari športskim, rekreacijskim i drugim 

sličnim objektima, park-šumama, spomen-područjima, grobljima, plažama, obalom mora i 

drugim sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovito održavati zelenu 

površinu unutar tih prostora, te brinuti za njezinu zaštitu i obnovu. 

Vlasnik individualnog stambenog objekta, vlasnik ili korisnik poslovnog objekta, škole, 

bolnice, crkve, samostana i slično, obvezatan je osigurati obnovu, uređenje, održavanje i zaštitu 

zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje se nalaze 

u okviru ograđenog okoliša tog objekta. 

Vlasnik ili korisnik stambene zgrade s ograđenim okolišem kojemu je onemogućen 

slobodan pristup i korištenje od strane drugih građana, obvezatan je osigurati održavanje i 

zaštitu zelene površine na zemljištu koje služi redovitoj upotrebi i predstavlja okoliš zgrade. 

Pravna ili fizička osoba koja upravlja površinama iz stavka 1.,2. i 3. ovog članka mora 

objekte i uređaje na njima održavati urednima i ispravnima. 

Pravna ili fizička osoba koja se koristi ili upravlja površinama i objektima iz stavka 1. 

ovog članka mora, na vidnom mjestu, istaknuti pravila o održavanju reda, čistoće, zaštite 

zelenila i slično.  

Ukoliko osobe iz stavka 1. ovog članka ne ispune obvezu održavanja reda, čistoće i 

zaštite zelene površine, isto će se izvršiti preko treće osobe na njihov trošak. 

3. Ploče s imenom naselja, ulica, trgova i pločice s brojem zgrade 

Članak 17. 

Na području Općine Preko naselja, ulice i trgovi moraju biti označeni imenom, a zgrade 

moraju biti obilježene brojevima. 

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku 

propisanom posebnim propisom. 

 Oblika i izgled ploča određuje Općina Preko. 

 Pločica s nazivom ulice i kućnim borjem mora biti izrađena od aluminija, dimenzije 

200x150mm, debljine 1mm, zaobljenih rubova 5mm, rupe promjera 3mm, a brojevi i nazivi 

ulica moraju biti označeni bijelom bojom.  

 

Članak 18. 

Za označavanje imena naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, table, a na zgrade se 

postavljaju pločice s kućnim brojem zgrade. 

Ploče za označavanje imena ulica i trgova mogu sadržavati i opis značenja imena ulica 

i trgova i druge informacije ili se uz njih mogu postavljati ploče (dopunske ploče) s opisom 

značenja imena ulica i trgova i drugim informacijama. 

Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije 

do početka korištenja zgrade. 

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno 

obilježena brojem. 

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati table, ploče i pločice iz 

stavka 1. ovoga članka. 

 



4. Izlozi 

Članak 19. 

Izlozi, izložbeni ormarići i druga slična oprema poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: 

izlog) moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni u skladu s izgledom 

zgrade i okoliša, tako da izravno ne obasjavaju prometnu površinu, a svojim položajem ne smiju 

onemogućiti ili otežati korištenje javnih površina. 

Na javnoj površini pored ulaza u poslovni prostor mogu se, u svrhu njegova uljepšavanja 

i ukrašavanja, postaviti tegle sa cvijećem.  

Za postavljanje izloga na pročelje zgrade potrebno je ishoditi odobrenje Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko.  

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora dužan je izlog držati urednim i čistim. 

Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni. 

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora ne smije u izlogu držati ambalažu ili 

skladištiti robu, niti smije izlagati robu izvan izloga i poslovnog prostora. 

Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na vlasnike, odnosno korisnike poslovnog 

prostora u kojem se prodaje živo cvijeće.  

Za izlaganje živog cvijeća izvan poslovnog prostora vlasnik, odnosno korisnik istog 

dužan je ishoditi odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove 

Općine Preko. 

 

Članak 20. 

Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke i obavijesti, crtati, šarati i 

na drugi ih način prljati ili nagrđivati. Iznimno, na izlozima je dopušteno isticati privremene 

obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima. 

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora koji se ne koristi, dužan je izlog, vrata i 

ostale otvore uredno prekriti neprozirnim materijalom, te onemogućiti uvid u unutrašnjost 

poslovnog prostora. 

Vlasnik, odnosno korisnik izloga dužan je oštećenja na izlogu ukloniti bez odgode, 

odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja. 

Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje 

oštećenja iz stavka 3. ovoga članka. 

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 4. ovoga članka, a postoji 

neposredna opasnost za sigurnost prolaznika, Općina će izvršenje rješenja provesti putem treće 

osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika poslovnog prostora. 

 

5.  Zaštitne naprave 

Članak 21. 

Zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični 

predmeti, koji se postavljaju na vanjske dijelove zgrade. 

Zaštitne naprave iz prethodnog stavka moraju biti uredne i ispravne. 

 

 

Članak 22. 

Kamere se postavljaju za provođenje nadzora radi prevencije protupravnih ponašanja i 

utvrđivanja počinitelja prekršaja, te zaštite imovine u vlasništvu Općine Preko sukladno 

posebnim propisima, s obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod video nadzorom. 



Kamere se postavljaju na temelju rješenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 

razvoj i EU fondove Općine Preko po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministarstva 

nadležnog za unutarnje poslove, te Agencije za zaštitu osobnih podataka kao i odobrenju tijela 

nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnog dobra. 

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Općina Preko povjerila postavljanje i 

održavanje kamera dužna ih je održavati ispravnima. 

 

6. Ploča s tvrtkom ili nazivom 

 

Članak 23. 

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 

ističe ploču s nazivom tvrtke ili obrta, odnosno druge samostalne djelatnosti, na poslovnu 

prostoriju u kojoj posluje. 

Ustanove i druge institucije ističu naziv na mjestu određenom posebnim propisima, 

odnosno na objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije. 

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, 

te ustanova i druga institucija, može na pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti 

i ploču s natpisom i imenom poslovnog prostora, obavijest o djelatnosti koju obavlja, te 

obavijest o radnom vremenu (u daljnjem tekstu: natpis). 

Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan i uredan, maksimalnih dimenzija visine 

0.5 m i dužine 1 m, a tekst pravopisno ispravno napisan. 

Svi natpisi većih dimenzija u smislu ove Odluke smatraju se reklamama i za njihovo 

postavljanje potrebno je odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine Preko. 

 

Članak 24. 

Ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom dimenzija većih od propisanih stavkom 4. 

prethodnog članka, na pročelje zgrade postavlja se na temelju rješenja Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka mora održavati ploču s 

tvrtkom, nazivom i natpisom, urednom, čistom i čitkom, a u slučaju njezine dotrajalosti istu 

mora obnoviti, odnosno zamijeniti. 

Zabranjeno je predmete iz prethodnog stavka prljati i uništavati. 

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka dužna je ukloniti ploču s 

tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja 

djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora te pročelje zgrade vratiti u 

prvobitno stanje.  

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi sukladno 

stavku 4. ovoga članka, komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje ploče s tvrtkom, 

nazivom i natpisom. 

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi po rješenju 

komunalnog redara iz prethodnog stavka, ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom, po nalogu 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko, uklonit će se 

putem treće osobe na njihov trošak. 

 

 

 



7. Plakati, jarboli za zastave, reklamni natpisi, reklame i reklamni panoi 

 

Članak 25. 

Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja (u 

daljnjem tekstu: plakati) mogu se bez posebnog odobrenja postavljati samo na oglasnim ili 

reklamnim pločama, oglasnim stupovima, oglasnim ormarićima, oglasnim panoima i drugim 

oglasnim prostorima koji služe isključivo za navedenu namjenu. 

Iznimno, na temelju rješenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine Preko za određene javne manifestacije plakati se mogu postavljati i na druga 

mjesta, osim na stabla, pročelja zgrada, ograde, stupove javne rasvjete i telefonske govornice, 

prometnu signalizaciju, trafostanice, energetske ormariće, objekte i uređaje javne namjene, te 

druga mjesta koja nisu za to namijenjena. 

Za postavljene plakate solidarno su odgovorni osoba koja ih postavlja i organizator 

priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom 

oglašava. 

Troškove uklanjanja plakata, kao i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni, 

snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čiji se proizvod ili 

usluga plakatom oglašava. 

Zabranjeno je postavljanje plakata na mjestima koja ne služe za tu namjenu bez 

odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine Preko. 

 

Članak 26. 

Uredno postavljane plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati. 

Osoba koja je postavila plakate, oglase i druge slične objave, odnosno organizator 

priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom 

oglašava dužni su ih ukloniti odmah po isteku održavanja priredbe, manifestacije ili drugog 

događaja koji se oglašava, odnosno odmah po isteku roka na koji su imali odobrenje, a korištene 

površine očistiti i urediti. 

Ukoliko osobe iz prethodnog stavka ne uklone, odnosno ne urede i ne očisti korištene 

površine sukladno prethodnom stavku Općina Preko će to učiniti putem treće osobe, a za nastale 

troškove teretit će se  osobe iz prethodnog stavka, solidarno. 

Članak 27. 

Odredbe članka 25. i 26. ove Odluke odnose se i na oglašavanje za potrebe izborne 

promidžbe. 

Članak 28. 

Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, zemljište uz objekte te javne površine. 

Na jarbolima se postavljaju državne zastave, županijske, gradske te prigodne zastave za 

određene manifestacije, kao i reklamne zastave. 

Jarbol se postavlja na temelju rješenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 

razvoj i EU fondove Općine Preko. 

 

Članak 29. 

Zastava Republike Hrvatske ističe se sukladno posebnim propisima. 

Jarboli za zastave i zastave moraju biti uredni, čisti i neoštećeni. 

 

 



Članak 30. 

Reklame su: reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i 

građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (citylight), putokazne 

reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane 

reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), 

reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa. 

Reklame iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se na javnu površinu na temelju 

odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko 

ako po posebnim popisima nije drugačije određeno. 

Zabranjeno je postavljanje reklama iz stavka 1. ovoga članka na javnu površinu bez 

odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine Preko. 

Zabranjeno je bacati reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično) bez 

odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine Preko. 

 

Članak 31. 

Reklamni panoi su: panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično - samostojeći ili na 

objektima te reklamni stupovi (totemi i slično). 

Reklamni panoi postavljaju se na javne površine na temelju odobrenja Upravnog odjela 

za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko, ako posebnim popisima nije 

drugačije određeno. 

Zabranjeno je postavljanje reklamnog panoa na javnu površinu bez odobrenja ili 

suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine 

Preko. 

Tvrtka ili ime vlasnika reklamnog panoa moraju biti istaknuti na reklamnom panou. 

Ako reklamni pano nema istaknutu reklamnu poruku, vlasnik ga je dužan prekriti 

odgovarajućim materijalom bijele boje. 

 

Članak 32. 

Vlasnici, odnosno korisnici plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i 

reklamnih panoa moraju ih održavati u urednom i ispravnom stanju, a oštećene, dotrajale ili 

uništene obnoviti, zamijeniti novima ili ukloniti. 

Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovog članka prljati i uništavati. 

 

Članka 33. 

Priključivanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa na sustav javne rasvjete nije 

dopušteno. Osvjetljavanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa može se izvesti samo 

na način kojim se ne stvara svjetlosno onečišćenje, odnosno tako da promjena razine prirodne 

svjetlosti u noćnim uvjetima, uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti, ne 

djeluje štetno na ljudsko zdravlje i ne ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja.  

 

Članak 34. 

Postavljanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa, te druge slične opreme koja 

se koristi za komercijalne potrebe na zaštitnim ogradama gradilišta ili neizgrađenog 

građevinskog zemljišta kada su iste postavljene na javnim površinama, dopušteno je samo uz 

odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko.  



 

Članak 35. 

Turistička signalizacija na području Općine postavlja se na mjestima koja posebnom 

odlukom odredi Načelnik Općine (u daljnjem tekstu: Načelnik), na prijedlog Upravnog odjela 

za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

 

8. Pokretne naprave, kiosci, reklame, reklamni natpisi, reklamni panoi i druge naprave 

na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba 

 

Članak 36. 

Pokretne naprave, kiosci, reklame, reklamni natpisi, reklamni panoi i druge naprave na 

zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba mogu se postavljati samo na onim mjestima na 

kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, svjetlosno onečišćenje, nečistoća, ugrožavati 

sigurnost prometa, te na mjestima na kojima se neće umanjiti estetski izgled toga mjesta. 

Odobrenje za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu 

pravnih i fizičkih osoba daje Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove 

Općine Preko. 

            Ako nakon ishođenja odobrenja iz prethodnog stavka komunalni redar utvrdi da su 

predmeti iz stavka 1. ovog članka postavljeni na mjestu na kojem se zbog toga stvara suvišna 

buka, svjetlosno onečišćenje, nečistoća, ugrožava sigurnost prometa ili umanjuje estetski 

izgled toga mjesta, kao i u drugim opravdanim slučajevima, predložit će Upravnom odjel za 

komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove ukidanje odobrenja.  

 

Zabranjeno je postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu 

pravnih i fizičkih osoba bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Vlasnici predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih 

osoba moraju ih održavati urednima i ispravnima. 

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame, reklamnog natpisa, 

reklamnog panoa i druge naprave potrebno je priložiti dokaz o pravu korištenja nekretnine 

(dokaz o vlasništvu zemljišta, ugovor o zakupu zemljišta, suglasnost vlasnika zemljišta i 

slično), skicu ili fotografiju i fotomontažu pokretne naprave, tehnički opis, potvrdu Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko o plaćanju dospjelih 

obveza, te druge isprave sukladno propisima o gradnji. 

Zahtjev iz prethodnog stavka ne može biti odobren ukoliko podnositelj zahtjeva nije 

podmirio sve dospjele obveze prema Općini Preko. 

 

Članak 36 a. 

Reklamiranje zvučnim signalima može se izvršiti temeljem rješenja Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko.  

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka odrediti će se: 

-područje na kojem se može izvršiti reklamiranje, uz napomenu obveze poštivanja 

propisane razine buke, 

-vrijeme reklamiranja u periodu od 8,00 do 14,00 sati i od 17,00 do 19,00 sati, 

-visinu naknade. 

Pod reklamiranjem zvučnim signalima podrazumijeva se i zvukovno oglašavanje 

prepoznatljivo za pojedinog prodavača. 



9. Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi 

Članak 37. 

Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: objekti u 

općoj uporabi) postavljaju se na javnim površinama radi uređenja Općine Preko, pružanja 

usluga održavanja komunalne infrastrukture i lakšeg snalaženja građana na području Općine. 

Članak 38. 

Objekti u općoj uporabi su: 

- javna rasvjeta, 

- ploče s orijentacijskim planom Općine Preko, 

- javni satovi, 

- javni zahodi, 

- vodoskoci, fontane, hidranti i slični objekti i uređaji, 

- javne telefonske govornice i poštanski sandučići, 

- spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti, 

- autobusna stajališta, parkirališta, tržnice, ribarnice i groblja. 

 

       Članak 39. 

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, kojoj je Općina povjerila na održavanje ili 

upravljanje objekte u općoj uporabi, odnosno vlasnik, dužan ih je održavati urednima, čistima 

i funkcionalno ispravnima. 

Osoba iz stavka 1. ovoga članka, dužna je nastala oštećenja i kvarove otkloniti u 

najkraćem roku, a najkasnije u roku od 10 dana od utvrđivanja oštećenja ili kvara. 

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način oštećivati i uništavati 

objekte u općoj uporabi. 

9.1. Javna rasvjeta 

Članak 40. 

Javne prometne površine, javne zelene površine i ostale površine, moraju biti 

opremljene sustavom javne rasvjete. 

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom 

uvažavajući načelo energetske učinkovitosti te biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i estetski 

oblikovana.  

Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa o urbanističkoj vrijednosti i 

značenju te izgledu pojedinih dijelova Općine, pojedinih javnih površina i njihovoj namjeni kao 

i potrebama prometa i građana.  

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina Preko povjerila održavanje javne rasvjete, 

opremu i uređaje javne rasvjete mora redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i  

ispravnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale i oštećene dijelove, žarulje i slično). 

Zabranjeno je priključivanje električnih instalacija rasvjete i drugih instalacija na sustav 

javne rasvjete te drugo korištenje sustava javne rasvjete, bez suglasnosti Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

 

                                                       Članak 41. 

Javna rasvjeta u pravilu mora svijetliti cijelu noć uz uvažavanje provedbe mjera uštede 

električne energije. 

 

Članak 42. 

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela. 



Zabranjeno je na rasvjetne stupove postavljanje transparenata, lijepljenje oglasa, 

obavijesti, reklama i slično, a iznimno se dopušta po odobrenju Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno-promidžbenih panoa, vertikalne i 

svjetlosne prometne signalizacije i slične opreme na rasvjetne stupove može se privremeno 

dopustiti samo uz odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove 

Općine Preko. 

 

9.2. Ploče s orijentacijskim planom Općine Preko  

 

Članak 43. 

U cilju lakšeg snalaženja građana i turista, na području Općine Preko mogu se postavljati 

ploče s orijentacijskim planom Općine. 

Ploče s orijentacijskim planom Općine postavljaju se na mjestima na kojima se okuplja 

veći broj ljudi, na glavnim prilazima Općini i na drugim za to određenim mjestima. 

U orijentacijskom planu moraju biti ucrtane glavne ulice, trgovi, parkovi, najvažniji 

objekti u Općini (škola, dječji vrtić, pošta, banka, zdravstvena ustanova i slično) te oznaka 

mjesta na kojem se plan nalazi. 

Ploče s orijentacijskim planom postavlja i održava Općina, odnosno za to ovlaštena 

pravna ili fizička osoba. 

 

9.3. Javni satovi 

 

Članak 44. 

Na važnijim trgovima i prolazima, te drugim za to određenim mjestima mogu se 

postavljati javni satovi. 

Javne satove postavlja i održava Općina Preko, odnosno za to ovlaštena pravna ili 

fizička osoba. 

Pravne ili fizičke osobe mogu na zgradama koje koriste postavljati satove, samo uz 

odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Satovi koje postavlja pravna ili fizička osoba iz stavka 3. ovog članka, moraju se 

održavati u urednom stanju. 

Zabranjeno je postavljati satove na zgrade bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz 

stavka 3. ovog članka. 

 

9.4. Javni zahodi 

 

Članak 45. 

Javni zahodi grade se i postavljaju na trgovima, tržnicama, autobusnim kolodvorima i 

sličnim javnim prostorima, te u parkovima, park-šumama, izletištima, sportskim objektima, u 

blizini javnih plaža, odnosno na mjestima na kojima se građani okupljaju i duže zadržavaju. 

Javni zahodi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a vlasnik, 

odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba koja ih održava, mora ih održavati u urednom i 

ispravnom stanju. 

Javne zahode treba graditi na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama. 

Javni zahodi moraju u pravilu raditi tijekom cijelog dana. 



Vrijeme početka i završetka rada javnih zahoda utvrđuje načelnik na prijedlog Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

 

9.5. Vodoskoci, fontane, hidranti i slični objekti i uređaji 

Članak 46. 

Na području Općine Preko, uz odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 

razvoj i EU fondove mogu se graditi i postavljati javni vodoskoci, fontane, javne česme i slični 

objekti i uređaji koji svojim izgledom uljepšavaju okoliš. 

Javni vodoskoci, fontane i slični objekti i uređaji moraju biti ispravni i uredni. 

Javne vodoskoke, fontane i slične objekte i uređaje zabranjeno je uništavati, 

onečišćavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati, odnosno 

nenamjenski koristiti. 

U javnim vodoskocima i fontanama zabranjeno je kupanje te vađenje novca bačenog u 

javne vodoskoke i fontane. 

Protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje javnih površina moraju se 

održavati u ispravnom stanju. 

Zabranjeno je uništavanje, oštećivanje ili neovlaštena uporaba hidranata za vlastite 

potrebe (pranje automobila ili privatnih površina i prostora i dr.). 

Javne vodoskoke, fontane, hidrante i slične objekte i uređaje postavlja i održava Općina 

Preko, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba. 

 

9.6. Javne telefonske govornice i poštanski sandučići 

Članak 47. 

Javne telefonske govornice i poštanski sandučići u pravilu se postavljaju na mjestima 

na kojima se građani okupljaju i dulje zadržavaju, kao što su trgovi, tržnice, bolnice, trgovački 

objekti ili prodajni centri, stambene zgrade s većim brojem stanova, autobusne stajališta i slični 

prostori, tako da svojim izgledom ne narušavaju okoliš, te da zadovoljavaju estetske kriterije. 

Javne telefonske govornice i poštanski sandučići postavljaju se uz odobrenje Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove, na način da ih mogu koristiti osobe s 

posebnim potrebama. 

 Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe 

koje pružaju telekomunikacijske i poštanske usluge. 

 Zabranjeno je postavljati javne telefonske govornice i poštanske sandučiće bez 

odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove . 

 

9.7. Spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti 

 

Članak 48. 

Na području Općine Preko na objekte, javne površine i druge prostore dopušteno je 

postavljati spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, te postavljene uklanjati, samo 

uz odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove, ukoliko 

posebnim propisima nije drugačije određeno.    

   

Članak 49. 

Uz zahtjev za postavljanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta, koji 

se podnosi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove, podnositelj 



zahtjeva obavezno dostavlja idejni projekt, tehnički opis, oznaku lokacije, obrazloženje o 

potrebi postave predmeta i drugu dokumentaciju.    

Rješenje o odobrenju za postavljanje ili uklanjanje spomenika, spomen ploča, skulptura 

i sličnih predmeta donosi Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove 

sukladno odluci Načelnika Općine.  

Osim navedenog, potrebno je pribaviti i suglasnost Konzervatorskog odjela, ukoliko se 

spomenici, spomen ploče, skulpture i slični predmeti, postavljaju ili uklanjaju sa područja 

zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili pojedinačnog kulturnog dobra.  

  

Članak 50. 

Osobe na čiji je zahtjev postavljen spomenik, spomen ploča, skulptura i slični predmeti, 

dužne su ih držati urednima i zaštiti od uništavanja, a ukoliko te osobe više ne postoje o 

održavanju se brine Općina. 

Postavljene spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, zabranjeno je prljati, 

po njima pisati, crtati ili ih na bilo koji drugi način oštećivati. 

 

9.8. Autobusne postaje i  stajališta, tržnice, ribarnice i groblja 

 

9.8.1 Autobusne postaje i  stajališta  

Članak 51. 

Autobusne postaje i stajališta na području Općine moraju se održavati u čistom i 

urednom stanju. 

Na navedenim objektima zabranjeno je lijepiti plakate i oglase te postavljati reklame, 

reklamne natpise i sl. 

 

Članak 52. 

Stajališta gradskog prometa moraju u pravilu biti natkrivena i opremljena klupama te se 

moraju održavati u čistom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se u 

najkraćem mogućem roku popraviti. 

Autotaksi stajališta moraju biti čista i u ispravnom stanju, te se ne smiju koristi protivno 

namjeni za koju su određena. 

  Na stajalištima iz stavka 1. i 2. ovoga članka obvezno se postavljaju posude za otpatke 

i opuške. 

Stajališta iz stavka 1. i 2. ovoga članka održava Općina, odnosno za to ovlaštena pravna 

ili fizička osoba. 

 

      9.8.2. Tržnice i ribarnice 

 

Članak 53. 

Tržnice na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima moraju se 

održavati čistima i urednima, te se na istima mora osigurati ispravnost i čistoća opreme i 

uređaja, urednost nasada i postaviti odgovarajuća opremu za odlaganje otpada, o čemu se brine 

Općina, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba. 

Klupe, suncobrani i slične naprave na otvorenoj tržnici moraju biti izrađeni od 

prikladnog materijala i ne smiju biti neuredni i oštećeni, moraju se uklapati u tehničke i estetske 

standarde koje određuje Općina Preko te biti proizvedeni od tvrtke koja se bavi proizvodnjom 

navedene opreme. 

Suncobrani i tende moraju biti isključivo bijele ili bež boje.  



 

Članak 54. 

Planom rasporeda i korištenja tržnica određuje se raspored i broj štandova, kioska i 

drugih pokretnih i nepokretnih naprava, te lokacije kontejnera. 

 

Članak 55. 

Tržni red uređuje se Pravilnikom kojeg donosi Načelnik Općine. 

Tržnim redom posebice se utvrđuje: 

− radno vrijeme, 

− proizvodi koji se smiju prodavati, 

− vrijeme dostave proizvoda, 

−čišćenje i odvoz smeća, 

Tržni red mora biti istaknut na vidnom mjestu na prostoru tržnice. 

 

Članak 56. 

Izlaganje ili prodaja poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora 

tržnica dopušteno je samo uz odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i 

EU fondove Općine Preko. 

Načelnik Općine može odrediti prostore za prodaju izvan tržnica tzv. prodaju s klupa, te 

urediti način njihovog korištenja, upravljanja i održavanja. 

Prodavatelju koji postupi protivno odredbi stavka 1. ovog članka privremeno će se 

oduzeti prehrambena roba s mogućnošću preuzimanja robe u roku od 24 sata i plaćanjem 

nastalih troškova, a u protivnom će se dati u humanitarne svrhe, dok će se neprehrambena roba 

privremeno oduzeti, s mogućnošću preuzimanja robe nakon plaćanja nastalih troškova 

prijevoza, skladištenja i drugih troškova, a u protivnom će se prodati javnim nadmetanjem, radi 

podmirenja nastalih troškova. 

 

Članak 57. 

Nakon isteka radnog vremena tržnice Općina, odnosno ovlaštena pravna ili fizička 

osoba koja upravlja tržnicom, dužna je svakog dana dovesti tržnicu u čisto i uredno stanje. 

 

       Članak 58. 

           Ribarnice se moraju održavati čistima i urednima, te se na istima mora osigurati 

ispravnost i čistoća opreme i uređaja i postaviti odgovarajuća opremu za odlaganje otpada, o 

čemu se brine pravna ili fizička osoba koja upravlja ribarnicom.  

          Izlaganje i prodaja ribe i morskih plodova izvan prostora ribarnice dopušteno je samo 

uz odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine 

Preko. 

          Prodavatelju koji postupi protivno odredbi prethodnog stavka privremeno će se oduzeti 

prehrambena roba s mogućnošću preuzimanja robe u roku od 24 sata i plaćanja nastalih 

troškova, a u protivnom će se dati u humanitarne svrhe. 

 

    9.8.3.  Groblja 

Članak 59. 

Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila upravljanje grobljima mora ih 

održavati čistima i urednima. 



Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se posebnom 

odlukom. 

 

 9.9. Sanitarno-komunalne mjere 

 

   9.9.1. Septičke i sabirne jame 

        Članak 60.   

             Septičke jame na području Općine mogu se graditi i koristiti samo tamo gdje ne 

postoji mogućnost priključenja građevina na uređaje za odvodnju otpadnih voda.  

             Septičke i sabirne jame grade se i s njima se postupa, sukladno posebnim propisima.  

             Septičke i sabirne jame moraju biti vodonepropusne, a pražnjenje trebaju obavljati 

ovlaštene osobe.  

            Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena fizička ili pravna osoba u skladu sa 

sanitarno tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika septičke jame.  

Na traženje komunalnog redara vlasnik, odnosno korisnik septičke jame dužan je 

predočiti dokaz vodonepropusnosti septičke jame, odnosno potvrdu ovlaštene osobe za 

ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje (cijevi i septičkih jama). 

 

Članak 61. 

Vlasnici, odnosno korisnici septičkih jama dužni su redovno i na vrijeme zatražiti 

čišćenje septičkih jama kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćavanja okoline. 

Troškove čišćenja septičkih jama snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame. 

Okolni prostor i septička jama nakon završenog čišćenja moraju se dezinficirati i dovesti 

u bezopasno stanje po zdravlje ljudi.    

Komunalno redarstvo kada utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije 

naredit će njezino čišćenje vlasniku, odnosno korisniku iste.        

Ako vlasnik odnosno korisnik septičke jame ne postupi na način utvrđen u prethodnom 

stavku, čišćenje septičke jame izvršit će ovlaštena pravna osoba na teret njezinog vlasnika 

odnosno korisnika.        

Pravna osoba koja upravlja vodovodom ili kanalizacijom kad utvrdi da se septička jama 

prelijeva ili propušta fekalije, odlučit će o prekidanju dovoda vode zgradi čije se fekalije 

izlijevaju iz septičke jame, dok se ista ne dovede u ispravno stanje. 

Ovlašteni vršitelj komunalne usluge koji odvozi fekalije dužan je iste izlijevati u 

kanalizacijsku mrežu ili na drugo za to određeno mjesto, na lokaciji koja je za to određena i 

snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoliša, uz obvezu nadoknade počinjene štete.  

Zabranjeno je izlijevati fekalije u more i druge vodotoke, bunare, privatno ili javno 

zemljište.  

Čišćenje kanalizacijske mreže i septičkih jama vrši se noću poslije 24.00 sata uz 

primjenu higijensko-tehničkih i sigurnosnih mjera i to samo putem usisno tlačnih autocisterni.  

 

      9.9.2. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i zaštita bilja 

 

Članak 62.      

U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevni normalni život, 

tijekom godine obavlja se sustavna dezinsekcija, dok se sustavna deratizacija javnih površina 

obavlja dva puta godišnje (proljeće – jesen), uz njezino obvezno održavanje cijele godine. 



Pod pojmom sustavne dezinsekcije podrazumijeva se prskanje ili zamagljivanje 

odgovarajućim sredstvima, u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata. 

Pod pojmom sustavne deratizacije podrazumijeva se postavljanje odgovarajućih 

mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca. 

Opseg, način, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja obvezne sustavne dezinsekcije i 

deratizacije utvrđuju se Programom mjera obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije za 

područje Općine kojeg donosi Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije. 

 

 

Članak 63. 

Na poziv komunalnog redara, pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi 

dezinsekcije i deratizacije, dužna je iste ponoviti ukoliko se ocjeni da je taj postupak potreban. 

Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je prije početka izvođenja sustavne 

dezinsekcije i deratizacije na odgovarajući način obavijestiti građane o početku i završetku 

izvođenja tih radova. 

 

Članak 64. 

Zaštita bilja vrši se tijekom svibnja i lipnja na način utvrđen Odlukom načelnika. 

 

9.9.3. Uklanjanje ustajale vode iz okoliša 

Članak 65. 

Vlasnici, odnosno korisnici stambenog prostora, garažnog prostora, poslovnog  

prostora, građevinskog zemljišta koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i 

neizgrađenog građevinskog zemljišta, dužni su uklanjati ustajalu vodu koja se nalazi unutar 

okućnica tih objekata i s navedenih površina, zbog sprječavanja razmnožavanja insekata, a time 

i onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi. 

 

9.9.4. Držanje domaćih životinja 

Članak 66. 

Unutar građevinskog područja Općine Preko zabranjeno je držati životinje: kopitare, 

papkare i perad. 

Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule. Pod papkarima smatraju se 

goveda, ovce, koze i svinje. Pod peradi smatraju se kokoši, purani, guske, patke, prepelice i 

druga domaća perad i pernata divljač. 

Izvan građevinskog područja Općine mogu se držati životinje iz stavka 1. ovog članka, 

pod uvjetom da njihovo držanje ispunjava higijensko-sanitarne, tehničke i druge propisane 

uvjete i ako su ta područja udaljena više od 50 metara od najbliže javne prometnice i 100 metara 

od najbližeg stambenog objekta. 

Zabranjeno je voditi domaće životinje bez uzice, brnjice te drugih elemenata koji služe 

za održavanje kontrole nad životinjama.  

Članak 67. 

Komunalni redar može rješenjem zabraniti držanje domaćih životinja na područjima gdje 

je to dopušteno, ako se time ometaju okolni stanari, ne provode higijensko-sanitarne, tehničke i 

druge mjere ili narušava izgled naselja. 



Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar izdati će rješenje o uklanjanju 

s rokom izvršenja. 

 Ukoliko vlasnik životinje ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, postupak 

uklanjanja provest će ovlaštena pravna ili fizička osoba. 

 

III UREĐENJE I KORIŠTENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE i ZEMLJIŠTA U 

VLASNIŠTVU OPĆINE, TE ODRŽAVANJE REDA NA TIM POVRŠINAMA 

 

1. Uređenje javnih zelenih površina  

 

Članak 68. 

         Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom 

uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene. 

 

Članak 69. 

Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne 

infrastrukture, te prema operativnim i terminskim planovima, koje utvrđuje Upravni odjel za 

komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove. 

 

Članak 70. 

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se osobito: 

- kosidba trave; 

- obnavljanje i rekonstrukcija zapuštenih zelenih površina; 

- uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena novima; 

- uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka; 

- održavanje posuda s ukrasnim biljem; 

- održavanje pješačkih staza, naprava i opreme na javnim zelenim površinama; 

- postavljanje zaštitnih ograda na mjestima uništavanja zelenih površina; 

- redovito održavati, te zamjenjivati zaštitne stupiće i ograde; 

- održavanje dječjih igrališta; 

- obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala; 

- rezidba i oblikovanje stabala i grmlja; 

- okopavanje bilja; 

- zalijevanje zelenih površina i bilja; 

- preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, štetnika i slično; 

- gnojidba i folijarno prihranjivanje bilja. 

         Javne zelene površine održava Općina, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina 

povjerila održavanje javnih zelenih površina. 

 

2. Prigodno uređenje javnih površina 

 

Članak 71. 

           U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih kulturnih i športskih 

manifestacija i sličnih događanja, može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina. 

           Prigodno uređivanje javnih površina iz stavka 1. ovoga članka organizira se privremenim 

postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, 

božićnih drvaca i slično. 



          Za privremeno postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i 

slično, na javne površine, potrebno je odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 

razvoj i EU fondove Općine Preko. 

          Svjetleće žaruljice, ukrasni predmeti bez reklamnih poruka, ukrasna drvca i slično, 

postavljaju se prema uvjetima i na način koji utvrđuje Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

          Pravna ili fizička osoba koja je postavila predmete iz stavka 2. ovog članka iste je dužna 

ukloniti najkasnije u roku od 7 dana od prestanka prigode iz stavka 1. ovog članka. 

 

3. Korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine 

 

Članak 72. 

Javne površine na području Općine koriste se u skladu s njihovom namjenom. 

            Općina je dužna osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji 

omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama. 

 

Članak 73. 

Javne površine i zemljišta u vlasništvu Općine mogu se privremeno koristiti uz odobrenje 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove za postavljenje: pokretnih 

naprava, kioska, montažnih objekata i slično, terasa za pružanje ugostiteljskih usluga, pokretnih 

reklama, zabavnih radnji i cirkusa, ledenica za sladoled i rashladnih vitrina za piće, aparata za 

kokice i razne slastice, automata za prodaju napitaka, sladoleda, cigareta i slične robe, peći za 

pečenje plodina, građevinskih skela, kontejnera i slično, pozornica i drugih privremenih 

građevina i predmeta za potrebe održavanja javnih manifestacija i sajmova, izlaganje robe, 

održavanje prezentacija radi reklamiranja ili prodaje određenih proizvoda, održavanje javnih 

skupova, priredbi i manifestacija, organizaciju gradilišta, odlaganje građevinskog materijala i 

druge namjene. 

Zabranjeno je korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine za namjene iz 

prethodnog stavka bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove. 

Članak 74. 

Zabranjeno je koristiti javne površine i zemljište u vlasništvu Općine za igru i sport, 

osim ukoliko one nisu za tu svrhu namijenjene.  

Javnu površinu uređenu kao dječje igralište i opremu (trampolin, klackalice, njihalice, 

ljuljačke, penjalice, vrtuljci i slično) dopušteno je koristiti samo dobnoj skupini za koju je to 

namijenjeno.  

Na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine nije dopušteno organiziranje 

hazardnih igara i igara na sreću, prikupljanje donacija i milodara, bez odobrenja Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine zabranjeno je nuđenje, 

nagovaranje i prodaja usluga smještaja, ishrane i turističkih izleta, bez odobrenja Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Zabranjeno je parkove, trgove, parkirališta, travnjake, dječja igrališta, rekreacijske 

površine, zelene površine, klupe i druga javna mjesta koristiti za ležanje i spavanje.  

Zabranjeno je za prometovanje motornih vozila koristiti javne površine na kojim nije 

dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, šetnice, pješačke zone, biciklističke i 

pješačke staze, plaže, obalni putovi i pristaništa, javni prolazi, pothodnici, nadvožnjaci, 

podvožnjaci, mostovi, tuneli i dr.). 



Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na vozila s posebnim odobrenjem Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Zbog opasnosti za sigurnost ljudi i imovine zabranjeno je bez odobrenja nadležnog 

ministarstva koristiti pirotehnička sredstva na javnim površinama. 

 

Članak 75. 

Zauzimanjem javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine uz odobrenje Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko, ne smije se spriječiti ili 

onemogućiti korištenje susjednih objekta i javnoprometnih površina, odnosno za zauzimanje 

javne površine moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: 

1. prostor koji ostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od 2 m; 

2. zauzimanje javnih površina mora odgovarati propisima o sigurnosti prometa i svojim  

položajem ne smije smanjivati preglednost i onemogućiti odvijanje prometa; 

3. zauzimanjem javnih površina ne smije se onemogući pristup vatrogasnim vozilima,  

vozilima hitne medicinske pomoći i korištenju hidranta; 

4. zauzimanjem se ne smije stvarati prekomjerna buka i dodatno onečišćenje javnih  

površina; 

5. korisnici su dužni zauzete javne površine držati u urednom stanju.   

 

Članak 76. 

 Korištenje javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine neće se odobriti podnositelju 

zahtjeva: 

 

1. ukoliko javna površina ili zemljište u vlasništvu Općine ne zadovoljava propisane 

uvjete za namjenu za koju se traži  korištenje; 

2. ako ima dugovanja prema Općini i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine po bilo  

kojoj osnovi; 

3. ukoliko ne priloži potrebnu dokumentaciju; 

4. ako je prethodno koristio javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine suprotno 

odobrenju, odnosno ako se nije držao uvjeta iz odobrenja, uslijed čega je doneseno 

rješenje o ukidanju odobrenja. 

 

Članak 77. 

Za korištenje javnih površina ili zemljišta u vlasništvu Općine plaća se naknada.   

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko može 

odobriti korištenja javne površine bez plaćanja naknade ukoliko se koristi za:  

1. održavanje humanitarnih manifestacija, 

2. održavanje skupova i manifestacija koje organizira ili im je pokrovitelj Općina, 

3. obavljanje osnovnih djelatnosti trgovačkih društva u vlasništvu ili većinskom vlasništvu 

Općine.   

Besplatno korištenje javnih površina trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom 

vlasništvu Općine može odobriti Načelnik Općine i u drugim slučajevima. 

 

3.1. Postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično 

 

Članak 78. 

Pokretne naprave, kiosci, montažni objekti i druge naprave, te naprave za potrebe javnih 

manifestacija, mogu se postavljati na javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine na način 

da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu i namjenu za koju se koriste. 



Naprave i objekti iz stavka 1. ovog članka, mogu se prema svojoj namjeni postavljati 

samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati 

promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta, a 

imajući u vidu sadržaj turističke ponude Općine. 

Postavljanjem montažnih objekata i drugih naprava iz stavka 1. ovog članka ne smije se 

ometati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa, te uništavati javne 

zelene površine. 

Smještaj naprava i objekata iz stavka 1. ovog članka u blizini križanja mora odgovarati 

uvjetima o sigurnosti prometa, te svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i odvijanje 

prometa. 

 

Članak 79. 

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava i kioska na javnim površinama i zemljištu u 

vlasništvu Općine određuju se Planom korištenja i namjene javnih površina koje donosi 

Načelnik Općine, a na prijedlog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine Preko. 

Odobrenje za postavljanje pokretnih naprava i kioska na javnim površinama daje 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko, sukladno Planu 

iz stavka 1. ovoga članka. 

Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično na 

javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine, bez odobrenja ili suprotno odobrenju 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Visina i način plaćanja naknade za korištenje javnih površina, te drugi odnosi s tim u 

vezi uređuju se posebnom odlukom.  

 Vlasnici pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično, moraju ih držati 

urednima i ispravnima, te redovito čistiti njihov okoliš. 

Odobrenjem iz stavka 2. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje objekta, 

veličina objekta, te izgled i vrijeme na koje se objekt postavlja. 

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, montažnog objekta i slično, 

potrebno je priložiti skicu objekta, fotomontažu objekta i tehnički opis, te potvrdu Općine o 

plaćenim svim dospjelim obvezama.  

 

 

 

 

Članak 80. 

Zabranjeno je na javne površine i zemljište u vlasništvu Općine postavljati montažne 

objekte i druge naprave za potrebe javnih manifestacija bez odobrenja ili suprotno odobrenju 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

 

Članak 81. 

Na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine zabranjeno je izlaganje i nuđenje 

robe na prodaju putem pokretnih prodavača, kao i pružanje marketinških i sličnih usluga bez 

odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine Preko. 

 

 



3.2.  Postavljanje ugostiteljskih terasa (Štekata) na javnim površinama/pomorskom dobru 

 

 

Članak 82. 

Javne površine i zemljište u vlasništvu Općine mogu se dodijeliti na korištenje za 

postavljanje stolova, stolica, suncobrana i slično, radi organiziranja otvorenih terasa (štekata), 

isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. 

Predmeti iz prethodnog stavka, kao i stalci, police, reklamni panoi i slično, postavljaju 

se isključivo u okviru odobrene javne površine. 

Odobrenje za korištenje javne površine i zemljišta u vlasništvu Općine iz stavka 1. ovog 

članka izdaje Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko, a 

sukladno planu korištenja i namjene javnih površina koji donosi Načelnik. 

Odobrenjem iz stavka 3. ovog članka određuje se: lokacija, veličina terase, vrijeme i 

način korištenja. 

Za namjenu iz stavka 1. ovog članka, javna površina i zemljište u vlasništvu Općine 

može se dati na korištenje uz uvjet: 

− da zauzimanje određene javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine ne ugrožava 

sigurnost i redovan protok sudionika u prometu, 

− da zauzimanje određene javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine ne sprječava i 

ne remeti slobodan prolaz vozila javnih službi (hitna pomoć, vatrogasci, policija, 

komunalna služba i slično.), 

− da se podnositelj zahtjeva u prethodnom korištenju iste ili druge javne ili zemljišta u 

vlasništvu Općine površine nije ponašao protivno odredbama o komunalnom redu i javnom 

redu i miru na području Općine, 

− da je podnositelj zahtjeva kao raniji korisnik iste ili druge javne površine ili zemljišta u 

vlasništvu Općine uredno i na vrijeme plaćao sve obveze po osnovi korištenja javne 

površine ili zemljišta u vlasništvu Općine i da je iste koristio u skladu s uvjetima iz 

odobrenja, 

− da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj nema dugovanja prema Općini 

po osnovi poreza, doprinosa, naknada i drugih prihoda koji su zakonom ili   

drugim propisima utvrđeni kao prihod Općini, 

− da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema  

trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine. 

Zabranjeno je na javnim površinama ili zemljištu u vlasništvu Općine postavljanje 

predmeta iz stavka 1. i 2. ovog članka bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela 

za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko.  

 

 

Članak 83. 

Površina koju zauzima terasa izmjerom utvrđuje komunalni redar. 

U površinu terase uračunava se i površina zaštitnih ograda, posuda za ukrasno bilje i sl. 

koje mogu biti postavljene uz rub terase. 

Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste javnu površinu ili zemljište u 

vlasništvu Općine, dužni su ih održavati čistima i urednima. 

Stolovi i stolice, zaštita od sunca (suncobrani, tende i sl.),kao i ostala oprema na javnoj 

površini ili zemljištu u vlasništvu Općine, moraju biti od kvalitetnog materijala, tehnički 

ispravni i primjereno oblikovani. 



Ukoliko se utvrdi da ugostitelj, kao korisnik javne površine, koristi veću površinu od 

utvrđene ili koristi suprotno uvjetima korištenja, komunalni redar naredit će zatvaranje ili 

uklanjanje terase. 

 

Članak 84. 

Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora za postavljanje konstrukcije na javnu površinu, 

zemljište u vlasništvu Općine te na području pomorskog dobra mora ishoditi odobrenje 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Veličina i izgled konstrukcije određuje se rješenjem  Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Konstrukcija terase mora se izvesti od materijala kojima se ne umanjuje estetski i opći 

dio zgrade ispred koje se postavlja, kao i okolnih zgrada. 

Konstrukcija terase mora biti izrađena od gotovih montažnih elemenata. 

Kao pokrov terase koristiti suncobran ili tende od vodoodbojnog materijala, pogodne za 

vanjsku upotrebu. 

Suncobrani i tende na terasama moraju biti isključivo bijele ili bež boje. 

Suncobrani i tende na terasama ne smiju imati reklamne natpise. 

Korisniku novih terasa ili rekonstrukcijom postojećih terasa na području pomorskog 

dobra, dozvoljeno je postavljanje isključivo suncobrana. 

Postojeće terase tj. postojeće konstrukcije ugostiteljskih objekata postavljenih 

djelomično ili u cijelosti na području pomorskog dobra do dana stupanja na snagu ove 

Odluke, ostaju iste/nepromijenjene. 

Postojeće terase tj. postojeće konstrukcije ugostiteljskih objekata postavljenih 

djelomično ili u cijelosti na području pomorskog dobra, a koje ne ispunjavaju uvjete ovog 

članka, naredit će se njihovo uklanjanje te novi izgled odrediti rješenjem Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko na poseban zahtjev. 

Zabranjeno je postavljanje tende na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine bez 

odobrenja ili suprotno odobrenju tijela iz stavka 1. ovog članka. 

Ukoliko je javna površina ili zemljište u vlasništvu Općine završno obrađeno kamenim 

opločenjem zabranjuje se postavljanje tende na način da se vertikalni nosači učvršćuju u 

kameno opločenje. 

Zabranjeno je bušenje kamenog opločenja ili oštećivanje javnih površina ili zemljišta u 

vlasništvu Općine na bilo koji način. 

 

Članak 85. 

Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je nakon isteka ugovora ili rješenja o 

korištenju javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine, ukloniti stolove, stolice i ostalu 

opremu s javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine, te istu dovesti u prvobitno stanje. 

Eventualna oštećenja kamenog opločenja nastala od strane korisnika javne površine ili 

zemljišta u vlasništvu Općine, isti je dužan popraviti o vlastitom trošku u roku od 8 dana od 

njihovog nastanka, odnosno dana kad su oštećenja utvrđena. 

U slučaju da korisnik javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine ne postupi po 

stavku 1. i 2. ovog članka Općina će izvršiti radnje iz navedenih stavaka putem treće osobe, te 

nastali trošak naplatiti od korisnika javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine. 

 

Članak 86. 

Uređenje i opremanje odobrenih javnih površina ili zemljišta u vlasništvu Općine, koje 

podrazumijeva veće, složenije i obimnije zahvate u prostoru, dopušteno je isključivo uz 



posebno odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine 

Preko. 

 

3.3. Postavljanje reklama na javnim površinama 

 

Članak 87. 

Reklama na javnoj površini ili zemljištu u vlasništvu Općine svojim oblikom, 

materijalom, dimenzijama i bojama mora se uklopiti u postojeće okruženje, ne smije ugrožavati 

sigurnost prometa, niti zaklanjati postojeću prometnu signalizaciju. 

Reklame se ne mogu postavljati na javne površine ili zemljište u vlasništvu Općine 

unutar drvoreda, unutar skupine stabala, grmlja, živice, unutar parkova, trgova, dječjih igrališta 

i slično. 

Reklama može biti osvijetljena samo na način kojim se ne stvara svjetlosno onečišćenje. 

Vlasnik reklame na javnoj površini ili zemljištu u vlasništvu Općine istu je dužan držati 

u urednom i ispravnom. 

 

Članak 88. 

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za postavljanje reklame na javnoj površini ili zemljištu 

u vlasništvu Općine podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili 

fotomontažu mjesta na kojem se reklama postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće reklame vrstu 

osvjetljenja i opis priključka na elektromrežu. 

 

     Članak 89. 

Lokacije za postavljanje reklama na javnim površinama ili zemljištu u vlasništvu Općine 

određuju se planom korištenja i namjene javnih površina za postavljanje reklama koje donosi 

Načelnik Općine na prijedlog  Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine Preko. 

Odobrenje za postavljanje reklama na javnoj površini ili zemljištu u vlasništvu Općine 

daje Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko  sukladno 

planu korištenja i namjene javnih površina za postavljanje reklama. 

Za postavljanje reklama na javnoj površini ili zemljištu u vlasništvu Općine plaća se 

naknada sukladno posebnoj odluci. 

Smatra se da je reklama postavljena na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine 

i kada se montira na objekt koji je u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba, ako se reklama u 

cijelosti ili dijelom nalazi u zračnom prostoru iznad javne površine ili zemljišta u vlasništvu 

Općine. Za tako postavljenu reklamu također je potrebno ishoditi odobrenje tijela iz stavka 2. 

ovog članka, te se za istu plaća naknada iz prethodnog stavka. 

Zabranjeno je postavljanje reklama na javnim površinama ili zemljištu u vlasništvu 

Općine bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 

razvoj i EU fondove Općine Preko. 

 

3.4. Korištenje javnih zelenih površina 

 

Članak 90. 

Za postavljanje objekata, uređaja i naprava, te obavljanje bilo kakvih radova na javnim 

zelenim površinama, osim radova redovnog održavanja javnih zelenih površina, potrebno je 

odobrenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko.  



Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje objekta, 

izgled objekta, uređaja ili naprave koja se postavlja, način uređivanja zauzete površine i vrijeme 

njenog korištenja. 

Ukoliko se radi o korištenju javnih zelenih površina u svrhu izvođenja određenih radova, 

odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija na kojoj se radovi obavljaju, vrsta 

radova, uvjeti za izvođenje radova, te obveza i način očuvanja i sanacije javne zelene površine 

nakon završetka radova. 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva treba 

priložiti skicu lokacije, idejno rješenje ili fotomontažu mjesta na kojem se objekt, uređaj ili 

naprava postavlja, odnosno na kojem se izvode radovi (mikrolokacija), te dokaz o podmirenju 

svih dospjelih obveza prema Općini.  

Zabranjeno je postavljanje objekata, uređaja ili naprava, te obavljanje bilo kakvih 

radova na javnim zelenim površinama, bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovog 

članka. 

Članak 91. 

Za postavljanje parkovne opreme na javnim zelenim površinama potrebno je odobrenje 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Pod parkovnom opremom u smislu ove Odluke smatra se: ljuljačka, tobogan, penjalica, 

vrtuljak i slične naprave za igru djece, klupa, stol, parkovna ogradica, zaštitni stupići, kante za 

otpatke i slično. 

U odobrenju iz stavka 1. ovog članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled 

opreme i drugi uvjeti od značenja za izgled i uređenost javne zelene površine. 

Dotrajala parkovna oprema mora se u što kraćem roku popraviti ili zamijeniti novom. 

Zabranjeno je postavljanje parkovne opreme na javnim zelenim površinama bez 

odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovog članka. 

 

 

Članak 92. 

Prilikom gradnje objekta uz javnu zelenu površinu, izvođač, odnosno investitor dužan 

je u pravilu sačuvati postojeća stabla, te ih zaštititi na način da se deblo obloži oplatama ili 

zaštiti na drugi način. 

 

Članak 93. 

Bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 

razvoj i EU fondove Općine Preko na javnoj zelenoj površini naročito je zabranjeno: 

− prekopavati javne zelene površine, 

− postavljati bilo kakve objekte, naprave, reklamne panoe,  

− odlagati građevinski materijal, 

− sjeći i saditi bilje, 

Troškove sanacije i čišćenja javne zelene površine na kojoj su obavljeni radovi bez 

odobrenja ili suprotno odobrenju, snose izvođač odnosno investitor radova solidarno. 

 

 

 

 

 



4. Prokopi, istovar i utovar građevinskog materijala, postavljanje skela, krana i ograda, 

te ostali građevinski radovi na javnim površinama 

 

Članak 94. 

Zabranjeno je na javnim površinama ili zemljištu u vlasništvu Općine obavljati bilo 

kakve radove bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

U slučaju hitnih intervencija komunalnih poduzeća radi saniranja kvarova na 

vodovodnim, elektroenergetskim i dugim sustavima vitalnim za normalno funkcioniranje 

Općine ili građana uz prethodnu obavijest moguće je izvršiti prokop javnih površina i zemljišta 

u vlasništvu Općine i bez odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine Preko. 

Investitor, odnosno izvođač radova dužan je nakon izvršenih radova na javnim 

površinama ili zemljištu u vlasništvu Općine istu vratiti u prvobitno stanje. 

Ukoliko investitor, odnosno izvođač radova ne vrati javnu površinu ili zemljište u 

vlasništvu Općine u prvobitno stanje, Općina ili druga osoba koju Općina za to ovlasti izvršiti 

će povrat  javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine u prvobitno stanje o trošku 

investitora, odnosno izvođača radova. 

   

Članak 95. 

Za prokope, istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za 

potrebe gradilišta, podizanje građevinskih skela, krana i ograda gradilišta za sanaciju i 

rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada, popravak vanjskih dijelova zgrada i slične 

građevinske radove ili gradnju objekta, može se privremeno u opravdanim slučajevima koristiti 

javne površine i druge površine uz nju, sukladno propisima o gradnji i sigurnosti prometa. 

Za obavljanje radova iz prethodnog stavka na javnoj površini i drugim površinama uz 

nju investitor, odnosno izvođač radova dužan je ishoditi odobrenje Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko kojim će se utvrditi lokacija, 

uvjeti i vrijeme trajanja radova, mjere sigurnosti i zaštite, uvjeti saniranja javne površine i 

slično, te obveza dovođenja javne površine u stanje prije izvođenja radova (prvobitno stanje). 

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati: opis radova, 

vrijeme potrebno za obavljanje radova i zauzimanje javne površine, tehničku dokumentaciju o 

prokopu i dozvole sukladno propisima o gradnji.  

Zabranjeno je obavljanje radova iz stavka 1. ovog članka bez odobrenja ili suprotno 

odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

  

Članak 96. 

 Nakon ishodovanja odobrenja iz prethodnog članka, a prije započinjanja radova, te 

nakon završetka istih, investitor, odnosno izvođač radova dužan je o tome obavijestiti 

komunalno redarstvo. 

Članak 97. 

Prilikom izvođenja radova iz članka 94. i 95. ove Odluke investitor, odnosno izvođač 

radova dužni su poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti, te mjere zaštite javne 

površine. Za sigurnost radova i zaštitu javne površine odgovorni su investitor i izvođač radova 

solidarno.    

Članak 98. 

Pod prokopima se podrazumijevaju radovi na iskopima kanala na javnoprometnim 

površinama i javnim zelenim površinama. 



Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata i uređaja komunalne i druge 

infrastrukture, može se vršiti prokop javne površine, privremeno zauzeti javna površina i 

privremeno ograničiti promet vozila i pješaka. Za privremenu regulaciju prometa potrebno je 

ishoditi prometni elaborat. 

Pod radovima u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se gradnja, 

rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili uklanjanje vodova, objekata i uređaja komunalne i druge 

infrastrukture, te postavljanje elektroenergetskog i telefonskog priključka na električni i 

telefonski sustav, kao i priključaka na komunalnu infrastrukturu (opskrba pitkom vodom, 

odvodnja otpadnih voda i drugo). 

 

Članak 99. 

Privremeno korištenje javne površine za podizanje građevinskih skela, krana i ograda 

gradilišta i slično za potrebe gradilišta odobrava se na vrijeme do 2 mjeseca, uz mogućnost 

ponovnog produženja ukoliko to radovi zahtijevaju. 

Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja 

građevinske skele, krana ili ograde gradilišta, ili ako se na vrijeme duže od 30 dana zaustavi 

gradnja, investitor, odnosno izvođač radova (podnositelj zahtjeva) dužan je građevinsku skelu, 

kran ili ogradu gradilišta i drugi materijal odmah ukloniti s javne površine. 

Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 2. ovog članka, komunalni redar 

naredit će rješenjem investitoru, odnosno izvođaču radova uklanjanje građevinske skele, krana, 

ograde gradilišta i drugog materijala putem treće osobe, na trošak investitora, odnosno 

izvođača. 

 

Članak 100. 

Investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne 

rasipa, da se vreće i otpad ne raznose po javnim površinama, a ostali rastresiti materijal da se 

drži u sanducima i ogradama ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata. 

Građevinski materijal mora biti stalno složen, tako da ne sprječava otjecanje oborinskih 

voda. 

Miješanje betona i morta dopušteno je smo u posebnim posudama (miješalicama), te na 

plastičnim folijama ili limovima. 

Prolaz ispod skela investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je zaštititi od 

sipanja i padanja materijala, a uz vodoravnu mora osigurati i okomitu zaštitu. 

Skelom ili ogradom zauzeti dio javnoprometne površine mora se propisno označiti i 

osvijetliti od sumraka do svanuća. 

 

Članak 101. 

Prigodom izvođenja radova iz članka 94. i 95. ove Odluke investitor, odnosno izvođač 

građevinskih radova dužan je poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina, a 

osobito: 

1. čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta kao i na 

svim drugim javnoprometnim površinama od svih vrsta građevinskih i drugih 

materijala, blata i slično, čije taloženje na javnoprometnim površinama je posljedica 

izvođenja radova; 

2. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se 

spriječilo stvaranje prašine; 

3. čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode; 



4. deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i 

slobodno otjecanje vode, te da se materijal ne raznosi po javnim površinama, 

5. gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno 

propisima koji uređuju gospodarenje otpadom uz propisanu prateću dokumentaciju 

(prateće listove);  

6. oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu 

sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom uz propisanu prateću 

dokumentaciju;  

7. preuzeti spremnik za miješani komunalni otpad od davatelja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.  

 

 

Članak 102. 

Kod većih zemljanih radova Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine Preko odredit će investitoru, odnosno izvođaču građevinskih radova ulice za 

odvoz i dovoz materijala. 

 

Članak 103. 

Nakon završetka radova investitor, odnosno izvođač dužan je s javne površine ukloniti 

sve materijale, opremu i predmete u roku od 24 sata od završetka radova, a oštećenja na javnim 

površinama otkloniti o svom trošku u roku od 5 dana, te zauzetu javnu površinu vratiti u 

prvobitno stanje, odnosno u stanje u kakvom je bila prije izvođenja radova, a davatelju javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada vratiti 

preuzeti spremnik za miješani komunalni otpad. 

Investitor, odnosno izvođač radova dužan je najkasnije 24 sata nakon završetka radova 

i uklanjanja materijala i opreme s korištene javne površine, obavijestiti komunalno redarstvo 

da mu zauzeta javna površina više nije potrebna. 

Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako ustanovi da postoji kakvo 

oštećenje naredit će investitoru, odnosno izvođaču radova da o vlastitom trošku dovede 

korištenu javnu površinu u prvobitno stanje. 

Ukoliko izvođač, odnosno investitor ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka 

korištena javna površina dovest će se u prvobitno stanje putem treće osobe, a o trošku 

investitora, odnosno izvođača radova. 

 

Članak 104. 

Investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je višak zemlje od iskopa i 

otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu predviđena odlagališta- deponije. 

Određivanje lokacije deponija odrediti će  Općina sukladno prostornim mogućnostima.  

Zabranjeno je odlagati zemlju od iskopa i otpadni građevinski materijal izvan 

odlagališta predviđenih za tu svrhu. 

 

Članak 105. 

Ako se javna površina upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta i 

slično) na njoj se smije složiti samo onoliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog 

dana. 

Zabranjeno je uz drveće na javnoj površini odlagati građevinski materijal, šutu, 

glomazni i drugi otpad. 

 



Članak 106. 

Za iskrcaj ogrijeva, te za piljenje i cijepanje drva, ponajprije treba upotrebljavati vlastito 

zemljište. 

U slučaju potrebe, javnoprometna površina može se, uz odobrenje Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko, privremeno koristiti za iskrcaj 

ogrijeva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet, a drva se moraju složiti tako da se 

spriječi njihovo kotrljanje na kolnik. 

Iskrcani ogrjev ili drugi materijali moraju se ukloniti s javnoprometne površine 

najkasnije u roku 24 sata, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti od piljevine i drugih 

otpadaka. 

Zabranjeno je cijepati drva i izvoditi slične radove na javnoprometnim površinama. 

Zabranjeno je javnoprometnu površinu upotrebljavati za poslove iz stavka 2. ovog 

članka bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 

razvoj i EU fondove Općine Preko. 

 

Članak 107. 

Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnih površina. 

U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, 

istovar i utovar robe i materijala mogu se privremeno obaviti na javnoprometnim površinama, 

osim na mjestima na kojima je to izričito zabranjeno. 

Ako se iznimno, roba i materijal moraju istovariti na javnoprometnu površinu, tada se 

moraju složiti tako da se ne ometa cestovni i pješački promet i moraju se odmah ukloniti. 

 

5. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta 

 

Članak 108. 

Predmeti, naprave i objekti postavljeni na javne površine, zemljište u vlasništvu Općine, 

te na površine i objekte u vlasništvu drugih osoba suprotno odredbama ove odluke, smatraju se 

protupravno postavljenim napravama i objektima i moraju se odmah ukloniti. 

 

Članak 109. 

Vlasniku, odnosno korisniku protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta 

komunalni redar naredit će rješenjem njegovo uklanjanje. 

Ako vlasnik, odnosno korisnik protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta 

ne postupi po rješenju komunalnog redara iz prethodnog stavka, izvršenje rješenja provest će 

se putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika, odnosno korisnika. 

 

Članak 110. 

U slučaju potrebe hitnog oslobađanja javne površine od protupravno postavljenog ili 

ostavljenog predmeta, naprave i objekta, radi osiguranja javnog reda i sigurnosti, te otklanjanja 

neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti, komunalno redarstvo 

može uz pomoć odgovarajućih službi, takve predmete, naprave i objekte odmah ukloniti s javne 

površine, te rješenjem obvezati vlasnika, odnosno korisnika da u roku od 30 dana od dana 

dostavljanja rješenja preuzme predmet, napravu i objekt uz prethodno plaćanje troškova 

postupka, prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo. 

 

 



Članak 111. 

Ukoliko je vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta 

nepoznat, komunalni redar donijeti će rješenje protiv nepoznate osobe. 

Uklonjeni predmet, napravu ili objekt vlasnik će preuzeti po namirenju troškova 

čuvanja, prijevoza i drugih troškova, ako ih je bilo. 

 

Članak 112. 

Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme uklonjen predmet, napravu ili objekt, 

ili ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, s 

uklonjenim predmetom, napravom ili objektom postupit će se po propisima koji uređuju 

postupanje s napuštenim stvarima. 

 

Članak 113. 

Ako predmet, naprava ili objekt koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko ima 

nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će 

vlasniku odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje 

sukladno odobrenju. 

Ako vlasnik ili korisnik predmeta, naprave ili objekta u ostavljenom roku ne ukloni 

nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet, napravu ili objekt sukladno odobrenju, 

komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine, o trošku vlasnika odnosno 

korisnika. 

 

Članak 114. 

Kad je za postavljanje predmeta, naprava i objekata na javnu površinu propisana ili 

ugovorena obveza plaćanja poreza i drugih naknada u korist Općine, a njihov vlasnik ili 

korisnik kao obveznik plaćanja poreza ili naknade ne podmiri svoju dospjelu obvezu niti u  roku 

od 8 (osam) dana od dana primitka pisane opomene, o takvim obveznicima Odjel za opće, 

pravne i ekonomske poslove pisanim putem će u roku od najviše 5 (pet) dana izvijestiti 

komunalno redarstvo, nakon čega će komunalni redar takvom obvezniku kao korisniku javne 

površine, rješenjem narediti uklanjanje postavljenog predmeta, naprave ili objekta s javne 

površine. 

Ako vlasnik ili korisnik predmeta, naprave ili objekta ne postupi po rješenju 

komunalnog redara iz prethodnog stavka, izvršenje rješenja provest će se putem treće osobe na 

trošak vlasnika, odnosno korisnika. 

 

Članak 115. 

Korisniku javne površine koji u roku važenja odobrenja ili ugovora za korištenje javne 

površine, dva puta povrijedi odredbe ove Odluke, uskratit će se daljnje korištenje javne 

površine, na način da će mu se ukinuti odobrenje za korištenje javne površine, odnosno raskinuti 

ugovor o korištenju javne površine, te će mu se narediti uklanjanje svih predmeta, naprava i 

objekata koji se nalaze na javnoj površini. 

 

Članak 116. 

Povrede odredbi ove Odluke od strane korisnika javne površine dokazuju se zapisnicima 

komunalnog redarstva. 

 



Članak 117. 

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne koristi u prometu (zbog 

dotrajalosti, oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično), kao i vlasniku kamperskog 

vozila, lake teretne prikolice i drugih priključnih vozila, plovnog objekta i olupine plovnog 

objekta, koji se nalaze na javnoj površini da u roku od tri dana ukloni vozilo s javne površine. 

Ako komunalni redar ne utvrdi tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka, ostavit 

će na vozilu obavijest vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana. 

Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti uklonjeno 

putem treće osobe, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila. 

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište, o čemu je komunalno 

redarstvo, ako je to moguće, dužno obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik vozila ne preuzme vozilo 

u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja 

(skladištenja) vozila, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi. 

 

Članak 118.  

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila ostavljenog na javnoj 

zelenoj površini preko fizičke osobe obrtnika ili pravne osobe kojoj je Općina to povjerila, a na 

trošak vlasnika vozila. 

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila bez registarskih pločica 

parkiranog na javnoj površini preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je to Općina  

povjerila, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila. 

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuje pristup 

vozilu za odvoz otpada do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, odnosno onemogućuje 

mu odvoz otpada, preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je Općina to povjerila, a 

na odgovornost i trošak vlasnika. 

 

Članak 119. 

Reklame koje su postavljene na javnoj površini bez odobrenja, odnosno suprotno 

odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko ili 

po odobrenju kojem je istekao rok, odmah će se ukloniti. 

Reklame će se ukloniti posredstvom komunalnog redarstva ili putem treće osobe, a o 

trošku vlasnika odnosno korisnika. 

 

 

Članak 120. 

U postupku uklanjanja protupravno postavljenih predmeta, naprava i objekata na javnoj 

površini, pored stvarnih troškova premještanja i čuvanja, može se naplatiti i paušalni iznos 

troškova i to sukladno posebnom Pravilniku odnosno Odluci koju će donijeti nadležno tijelo. 

 

 

Članak 121. 

Iznos troškova premještanja i čuvanja (skladištenja) dužan je podmiriti vlasnik, odnosno 

korisnik predmeta, naprava i objekata, prije preuzimanja istih. 

 

 

 

 



IV. KORIŠTENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA, JAVNIH GARAŽAI DRUGIH  

POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZAPARKIRANJE VOZILA  

 

Članak 122. 

Parkiranje vozila na području Općine dozvoljeno je na uređenim i obilježenim površinama 

namijenjenim za parkiranje vozila, te na drugim površinama gdje to nije protivno zakonskim 

ili drugim propisima.  

Javno parkiralište, javna garaža i druga površina javne namjene za parkiranje vozila (u 

daljnjem tekstu: Parkirališna površina) su dio javnoprometne površine namijenjene isključivo 

za parkiranje vozila.  

Parkirališne površine moraju biti propisno označene prometnom signalizacijom te se stalno 

održavati čistima, urednima i u funkcionalnom stanju, a vozila se moraju parkirati unutar 

označenog parkirnog mjesta.  

Parkirališne površine održava Općina, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je to 

povjereno.  

 

Članak 123. 

Na parkirališnim površinama trebaju se horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sukladno 

propisima, posebno obilježiti rezervirana parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom 

koja imaju "znak pristupačnosti".  

 

Članak 124. 

Parkirališne površine na području Općine mogu biti s naplatom ili bez naplate.  

Parkirališne površine s naplatom su uređene i propisno označene ulične ili izdvojene javne 

površine na kojima je uvedena naplata parkiranja i koje su označene odgovarajućom 

prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.  

 

Članak 125. 

Parkirališne površine dozvoljeno je koristiti isključivo pod uvjetima propisanima Odlukom 

kojom se uređuju parkirne zone, visina naknade parkiranja, povlaštena parkirna karta i 

vrijeme naplate na javnim parkiralištima u Općini, te sukladno postavljenoj prometnoj 

signalizaciji  

Zabranjeno je parkirališne površine koristiti suprotno postavljenoj prometnoj signalizaciji.  

Zabranjeno je za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila koristiti parkirno mjesto koje prometnom 

signalizacijom nije određeno za parkiranje i/ili zaustavljanje te vrste vozila.  

Zabranjeno je za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila koristiti javnoprometnu površinu koja je 

prometnom signalizacijom zabranjena za parkiranje i/ili zaustavljanje vozila.  

Zabranjeno je parkirati motorna vozila na način da se specijalnom vozilu za odvoz otpada 

onemogući pristup posudama za otpad ili se na drugi način onemogući odvoz otpada. 

 

Članak 126.  

Na opskrbnim punktovima dozvoljeno je samo zaustavljane vozila kojima se vrši dostava 

robe, sukladno uvjetima određenima postavljenim prometnim znakom.  

Zabranjeno je opskrbne punktove koristiti za zaustavljanje i parkiranje vozila kojima se ne 

vrši dostava robe ili protivno uvjetima određenima postavljenim prometnim znakom. 

  

 



Članak 127. 

Općinski načelnik može prostorno i vremenski ograničiti kretanje, zaustavljanje i parkiranje 

vozila za vrijeme posebnih manifestacija u Općini.  

Parkirališne površine mogu se iznimno privremeno koristiti za druge namjene (za potrebe 

autoškole, zabavnih i sportskih manifestacija, u svrhu izvođenja radova i sl.) samo na temelju 

odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko.  

Za privremeno korištenje parkirališnih površina u slučajevima iz prethodnog stavka ovog 

članka plaća se naknada, sukladno Odluci o zakupu javnih površina na području Općine 

Preko.  

Zabranjeno je bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko koristiti parkirališne površine za namjene iz 

stavka 2. ovog članka.  

Na parkirališnim površinama zabranjeno je neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge 

aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom tog prostora. 

 

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA 

          1. Javne površine-općenito 

 

Članak 128. 

Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom.  

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi za koju su 

namijenjene, a oprema i uređaji na njima moraju biti uredni i ispravni. 

Javne površine, te objekti i uređaji koji su na njima ili su njihov sastavni dio ne smiju se 

uništavati, oštećivati niti onečišćavati.  

Članak 129. 

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna ih je redovno i izvanredno održavati i 

čistiti sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine koji donosi 

Općinsko vijeće Općine Preko. 

 

Članak 130. 

Izvanredno čišćenje javnih površina podrazumijeva čišćenje javnih površina kada su 

zbog vremenskih nepogoda, više sile ili drugih razloga prekomjerno onečišćene. 

 

Članak 131. 

Na javne površine postavljaju se Posude/spremnici za otpatke, koje moraju biti izrađene 

od prikladnog materijala i estetski oblikovane. 

            Posude/spremnike za otpatke na javnim površinama postavlja Općina ili pravna ili 

fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće 

javnih površina, na mjestima koja određuje Općina, odnosno navedena pravna ili fizička 

osoba.  

            Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja čistoće javnih površina dužna je posude/spremnike za otpatke prazniti i održavati 

čistima i funkcionalno ispravnima.  

Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja čistoće javnih površina dužna je prati posude za komunalni otpad (kontejnere i sl.) 



koje se nalaze na javnim površinama, te vršiti dezinfekciju i dezinsekciju, najmanje dva puta 

godišnje, a po potrebi i češće. 

 

Članak 132. 

            Posude za otpatke mogu se postavljati na stupovima, ogradama uz nogostupe, 

samostojećim postoljima, pročeljima zgrada. 

Zabranjeno je postavljanje posuda za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni 

znakovi, stupove javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na 

kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet. 

 

Članak 133. 

           Zabranjeno je na javnim površinama prebiranje po posudama/spremnicima za otpatke i 

odnošenje otpada ili dijelova otpada iz istih, na način da se pri tom otpad rasipa oko 

posude/spremnika i onečišćuje javna površina.  

          Posude/spremnike za otpad na javnim površinama zabranjeno je oštećivati, po njima 

crtati i pisati (šarati), te ih premještati sa postavljenog mjesta. 

 

Članak 134. 

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost zbog koje dolazi do 

onečišćavanja javnih površina, dužna ih je redovito čistiti ili osigurati njihovo čišćenje. 

Vlasnik, odnosno korisnik sportskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili 

igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i korisnik javnih površina na kojima su 

postavljeni privremeni objekti (kiosci i slično), obvezan je čistiti javne površine koje služe kao 

pristup tim objektima. 

Organizator javne priredbe ili događanja dužan je odmah po završetku iste očisti 

korištenu javnu površinu.  

Ako osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ne postupe sukladno navedenim stavcima, 

komunalni redar rješenjem će im naredit poduzimanje radnji i mjera u svrhu održavanja 

komunalnog reda. Ako navedene osobe ne postupe po rješenju komunalnog redara izvršenje 

rješenja provest će se putem treće osobe na njihov trošak. 

 

Članak 135. 

Na javnim površinama nije dozvoljeno ostavljati bilo kakav otpad ili ih na druge načine 

onečišćivati, a osobito se zabranjuje: 

1. bacanje ili ostavljanje komunalnog otpada izvan spremnika ili posuda za otpad ili 

vršenje drugih radnji koje onečišćuju javne površine; 

2. odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala, zemlje, šute, ogrjeva, željeza, 

lima i sl.; 

3. odlaganje glomaznog otpada i ambalaže; 

4. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, prikolica, 

kamperskih vozila i drugih priključnih vozila, vozila koja se zbog dotrajalosti ne 

upotrebljavaju u prometu (oštećena u sudaru, neispravna i slično), olupina vozila, 

plovila i olupina plovila, vozila oštećenih u sudaru, radnih strojeva i dr.; 

5. ispuštanje otpadnih tekućina bilo koje vrste (ulja, kiseline, boje, otpadnih voda i slično); 

6. popravak i servisiranje vozila, te drugih uređaja i naprava; 

7. oštećivanje posuda za odlaganje komunalnog otpada; 



8. bacanje ili ostavljanje reklamnih i drugih letaka na vozilima i predmetima na javnim 

površinama, bez odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine  Preko; 

9. bacanje gorućih predmeta u posude/spremnike za otpatke ili spremnike za odvojeno 

prikupljanje otpada te paliti otpad; 

10. paljenje otpada, lišća i sl.; 

11. odlagati glomazni i EE otpad osim u vrijeme preuzimanja istog od strane davatelja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada uz 

prisutnost korisnika javne usluge;  

12. zagađivanje mora i bacanje otpada i otpadnih tvari na obalu, u more i korita potoka; 

13. iz plovila za vrijeme stajanja u luci ispuštati fekalije, ulje, naftu i slično; 

14. svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i oborinskih kanala; 

15. obavljanje radnji kojima se onečišćuju javne površine ili propuštanje obavljanja radnji 

kojima se sprječava onečišćenje javnih površina; 

16. neovlašteno premještanje komunalne opreme i uređaja; 

17. bacanje životinjskog, medicinskog i drugog opasnog materijala, koji se zbrinjava u 

skladu s posebnim propisima; 

18. odlaganje ili postavljanje bilo kakvih predmeta kojima se ometa redovito korištenje 

javne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila; 

19. bojanje, crtanje i pisanje po javnim površinama, osim prometne signalizacije koja se 

vrši sukladno posebnim propisima; 

20. obavljanje nužde; 

21. pranje osoba, vozila ili drugih predmeta na javnim vodovodnim uređajima i objektima; 

22. korištenje dječjih igrališta i sprava za igru djece protivno njihovoj namjeni; 

23. izlaganje i prodavanje predmeta, stvari, poljoprivrednih i drugih proizvoda, bez 

odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine 

Preko; 

24. bilo kakvo nenamjensko korištenje i prenamjena javne površine; 

25. izvođenje radova bez odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i 

EU fondove Općine Preko; 

26. puštanje otpadnih i oborinskih voda na javnu površinu na način kojim se ugrožava 

sigurnost prometa i prolaznika, odnosno vrši drugi oblik onečišćenja. 

 

Članak 136. 

Vlasnici i korisnici objekata dužni su na javnim površinama (izuzev javnoprometnih 

površina) ispred svojih objekta u širini svoje parcele uklanjati lišće, granje i drugo raslinje iz 

uličnih kanala za oborinsku odvodnju radi održavanja stalne funkcionalnosti. 

Zabranjeno je zatrpavanje i zacjeljivanje otvorenog kanala za oborinsku odvodnju, ili 

izgradnja kolnog pristupa preko kanala za oborinsku odvodnju bez odobrenja Upravnog odjela 

za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

 

     Članak 137. 

Zabranjeno je na javnoprometnim površinama ispred poslovnih prostora (radnji, 

prodavaonica, skladišta i slično) odlagati drvenu, kartonsku i drugu ambalažu, kao i druge 

neprimjerene predmete i materijal. 

Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje i predmete 

koji mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete i uređaje ostavljati 

na javnoprometnim površinama. 

 

 



Članak 138. 

Obalni pojas uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu mora se redovito 

održavati. 

Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja obalnog pojasa uređenih i 

prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu dužna je iste održavati čistima i urednima, a jednom 

godišnje, najkasnije do početka travnja, detaljno ih očistiti od krupnih otpadaka na obali. 

Zabranjeno je bacati otpad u more i na morsku obalu, te na bilo koji način onečišćivati 

pomorsko dobro. 

Obalnim pojasom – prirodnom plažom smatraju se u smislu ove Odluke prostori 

namijenjeni kupanju i sunčanju, na kojima nema izgrađenih pratećih objekata. 

Obalnim pojasom – uređenom plažom smatraju se prostori namijenjeni kupanju i 

sunčanju, opskrbljeni određenim higijensko-tehničkim uvjetima. 

 

Članak 139. 

Čišćenje prirodnih i uređenih plaža za vrijeme turističke sezone mora biti svakodnevno 

i temeljito, a obavlja se u vremenu od 04:00 do 07:00 sati. 

Ukoliko plovni objekt masnim otpacima izazove zagađenje morske površine, vlasnik ili 

korisnik plovnog objekta dužan se usidriti, te pozvati predstavnike Lučke kapetanije Zadar radi 

dogovora o čišćenju i odstranjivanju masnih otpadaka s fizičkom ili pravnom osobom, koja je 

osposobljena za uklanjanje navedenog onečišćenja. 

Predstavnici Lučke kapetanije Zadar obvezni su informirati vlasnike plovila o dužnosti 

održavanja čistoće i reda u lukama, privezištima i općenito na pomorskom dobru. 

Zabranjeno je kod pretovara ribe u luci koristiti se vozilom težim od 3.5 tone na 

dijelovima šetnice i pješačke zone koji su popločani prirodnim kamenom ili drugim pokrovom, 

osim asfalta. 

Zabranjeno je na plovnim objektima u luci ložiti vatru i peči roštilj, te time zadimljavati 

javne površine, odnosno ispuštati štetne mirise (dim, miris roštilja) od navedenih radnji u 

okoliš.Za postupanje protivno ovom stavku odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik plovnog 

objekta. 

Zabranjeno je dovođenje, pranje i kupanje domaćih životinja na uređenim plažama, 

osim na plažama na kojima je to dozvoljeno posebnom Odlukom. 

 

Članak 140. 

 Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je nakon korištenja plaže ostavljati 

ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene. 

 Stvari iz prethodnog stavka zatečene na prirodnim i uređenim plažama bez njihova 

vlasnika, odnosno korisnika, smatrat će napuštenima, te će biti uklonjene. 

 

Članak 141. 

Komunalni redar u slučaju onečišćenja javne površine izazvanim vremenskim 

nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti će pravnoj ili fizičkoj osobi koja 

obavlja poslove održavanja, odnosno čišćenja, odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, 

izvanredno čišćenje javne površine. 

 

Članak 142. 

Korisnik uređene i prirodne plaže, koji obavlja gospodarsko korištenje ili posebnu 

upotrebu plaže temeljem koncesijskog odobrenja, odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom 



dobru sukladno zakonu i ostalim pozitivnim propisima, dužan je poštivati obveze iz 

koncesijskog odobrenja, odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru. 

Korisnik koncesijskog odobrenja, odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, 

dužan je pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru, 

te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra. 

            Zabranjeno je bez koncesije ili koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 

postavljati pokretne naprave, kioske, reklame i sl., vozila bez registarskih oznaka i izvoditi 

bilo kakve radove.  

Zabranjeno je na bilo koji način onečišćavati ili odlagati otpad na pomorskom dobru. 

 

Članak 143. 

Zabranjeno je dovoditi i puštati kućne ljubimce na prostore dječjih igrališta, cvjetnjake 

ili uređene travnjake, te prirodne i uređene plaže. 

Kućni ljubimci mogu se dovoditi i puštati na javnim površinama koje su za tu namjenu 

određene i posebno označene, te na javnim površinama na kojima to nije izričito zabranjeno. 

Vlasnik, odnosno posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah očistiti javnu površinu 

koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca. 

Uvjeti i način držanja pasa i mačaka, postupanje s neupisanim psima, psima i mačkama 

lutalicama, propisano je posebnom Odlukom.  

 

Članak 144. 

Na svim javnim površinama, zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, osim kada se 

javne površine, temeljem odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU 

fondove Općine Preko, koriste kao terasa za pružanje ugostiteljskih usluga. 

Iznimno, rješenjem kojim se odobrava korištenje javnih površina za organiziranje 

javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, 

zabavnih i drugih interesa, može se odrediti da je konzumiranje alkoholnih pića na tim javnim 

površinama dopušteno. 

 

1. Javnoprometne površine 

Članak 145. 

Javnoprometne površine moraju se redovito čistiti i prati, te otklanjati na njima uočena 

oštećenja i nedostaci.  

Javnoprometne površine čiste se u pravilu danju, a peru noću između 21,00 i 5,00 sati. 

Izvanredno održavanje čistoće javnoprometnih površina odredit će se kada se zbog 

vremenskih nepogoda ili drugih prilika prekomjerno onečiste ili kada ih je iz bilo kojeg drugog 

razloga potrebno izvanredno očistiti. 

Izvanredno održavanje čistoće javnoprometnih površina određuje Načelnik. 

Prometna signalizacija: vertikalna, horizontalna i svjetlosna, kao i druga oprema i 

uređaji  moraju se redovito održavati u čistom i ispravnom stanju.  

Ukrasna živica i drugo raslinje u tijelu prometnice i zoni raskrižja mora se redovito 

orezivati i održavati do visine koja ne ugrožava sigurnost prometa. 

 

Članak 146. 

Bez odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove 

Općine Preko zabranjeno je ograđivanje javnoprometnih površina postavljanjem zapreka, 

pokretnih naprava, objekata i uređaja, osim kada se obavljaju radovi na javnoprometnim 

površinama ili na površinama neposredno uz javnoprometne površine.   



             U izvanrednim situacijama nastalim zbog oštećenja, izvanrednih radova, održavanja 

manifestacija i sl. komunalni radar može postavljanjem propisane signalizacije i opreme 

preusmjeriti ili ograničiti kretanje vozila i/ili pješaka na javnoprometnoj površini.  

Zabranjeno je postupanje protivno postavljanoj signalizaciji iz prethodnog stavka. 

 

Članak 147. 

Zabranjeno je crtanje i pisanje po javnoprometnim površinama bez odobrenja Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko, osim iscrtavanja 

prometne signalizacije sukladno posebnim propisima. 

 

 

Članak 148. 

Zabranjeno je oštećivati ili uništavati postavljenu prometnu signalizaciju: vertikalnu,  

horizontalnu i svjetlosnu, kao i drugu opremu i uređaje na  javnoprometnoj površini. 

Vozač vozila koje sudjeluje u prometu na javnoprometnoj površini istu ne smije 

onečišćavati ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg i rasutog (sipkog) 

materijala, rasutog tereta i slično. 

Vozač vozila koji prevozi pijesak, papir, sjeno, lišće, PVC materijal i drugi rasuti (sipki) 

teret, vozilo mora prekriti ceradom, gustom mrežom ili na drugi način osigurati da se materijal 

ne rasipa po javnoprometnoj površini. 

 

3. Javne zelene površine  

 

Članak 149. 

           Javne zelene površine moraju se redovno održavati, čistiti i uređivati sukladno 

godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine koji donosi 

Općinsko vijeće.  

          Javne zelene površine održava i uređuje pravna ili fizička osoba kojoj je to Općina 

povjerila.  

         Javne zelene površine kojima ne upravlja Općina moraju održavati i čistiti vlasnici, 

odnosno korisnici tih površina.  

 

Članak 150. 

         Izvršavanje Programa održavanja komunalne infrastrukture kontrolira Nadležno tijelo.  

 

Članak 151. 

         Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se osobito:  

            - kosidba trave;  

            - obnavljanje i rekonstrukcija zapuštenih zelenih površina;  

            - uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena novima;  

            - uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka;  

            - održavanje posuda s ukrasnim biljem;  

            - održavanje pješačkih staza, naprava i opreme na javnim zelenim površinama;  

            - postavljanje zaštitnih ograda na mjestima uništavanja zelenih površina;  

            - redovito održavanje i zamjena zaštitnih stupića i ograda;  

            - održavanje dječjih igrališta;  

            - obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala;  



            - rezidba i oblikovanje stabala i grmlja;  

            - okopavanje bilja;  

            - zalijevanje zelenih površina i bilja;  

            - preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, štetnika i slično;  

            - gnojidba i folijarno prihranjivanje bilja.  

 

 

Članak 152. 

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari športskim i rekreacijskim 

površinama, park šumama, grobljima, kupalištima i drugim površinama, dužna je organizirati 

pravilno korištenje tih površina, održavati red i čistoću. 

 

 

Članak 153. 

Zabranjeno je na javnim zelenim površinama obavljati bilo kakve radove ili 

prekopavanja bez odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove 

Općine Preko, osim redovnog održavanja tih površina. 

 

Članak 154. 

Stabla i drugo zelenilo moraju se održavati tako da ne predstavljaju opasnost ili da 

ne ometaju promet ljudi i vozila na javnoprometnim površinama. 

Ukoliko stabla i drugo zelenilo predstavljaju opasnost ili ometaju promet ljudi ili vozila 

komunalni redar naredit će rješenjem poduzimanje mjera radi otklanjanja uočenih nedostataka. 

Ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, naložene radnje 

izvršit će se putem treće osobe, a na trošak vlasnika ili korisnika.    

  

Članak 155. 

U cilju ukrašavanja općine ili zaštite javnih površina, Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko može izdati odobrenje za postavljanje 

prikladnih posuda sa ukrasnim biljem. 

Postavljene posude s ukrasnim biljem moraju se redovito održavati, što podrazumijeva 

i sadnju, te zalijevanje ukrasnog bilja, a održava ih pravna ili fizička osoba koja je posude 

postavila. 

Ukoliko se posude s ukrasnim biljem postavljene na javnim površinama ne održavaju u 

skladu s prethodnim stavkom, naredit će se njihovo uklanjanje. 

 

Članak 156. 

Na javnim zelenim površinama bez odobrenja Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko  zabranjuje se: 

1. raskopavanje; 

2. izgradnja parkirališta i kolnih  prilaza, odnosno prenamjena javnih zelenih površina; 

3. odlaganje građevinskog i drugog materijala, kontejnera, organizacija gradilišta i sl.; 

4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, pokretnih naprava, reklama i sl.; 

5. postavljanje električnih, telefonskih, toplinskih i drugih vodova; 

6. ograđivanje javnih zelenih površina; 

7. sadnja ili uklanjanje drveća i grmolikog bilja; 

8. kampiranje.  

 

 



Članak 157.  

Radi očuvanja fonda stabala u Općini Preko, te zbog izrazitog ekološkog značenja sječa, 

orezivanje i sadnja stabala na javnim zelenim površinama, ako nisu obuhvaćene programom 

Općinskog vijeća održavanja komunalne infrastrukture mogu se izvršiti samo uz odobrenje 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. 

Odobrenjem se iz prethodnog stavka određuje  obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta, 

lokacija i vrijeme. 

 

Članak 158. 

Na javnim zelenim površinama osobito se zabranjuje: 

1. zaustavljanje, ostavljanje i vožnja motornih vozila (osim vozila koja se koriste za 

održavanje javnih zelenih površina i komunalnih uređaja na njima); 

2. oštećivanje drveća, grmlja, cvjetnjaka, živica i drugog raslinja, te lijepljenje plakata po 

drveću; 

3. brati plodove, rezati i otuđivati grane, listove i cvjetove, otuđivati bilje, te poduzimati i 

druge neovlaštene zahvate (sadnja bilja i slično); 

4. uništavanje, mehaničko oštećivanje, uklanjanje ili premještanje parkovne opreme i 

pisanje grafita; 

5. vezanje bicikla, motora, prikolica, kolica i sl. za drveće, grmlje i parkovnu opremu; 

6. odlaganje građevnog materijala, glomaznog otpada, šuta, ulja, boja i dr.; 

7. rezanje, odnosno prekidanje korijenja stabla, kao i polaganje podzemnih instalacija na 

udaljenosti manjoj od dva metra od debla pojedinog stabla bez odobrenja Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko; 

8. kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, humusa i slično; 

9. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklama, reklamnih panoa i slično; 

10. postavljanje stolova, stolica i slično; 

11. uništavanje šahti, rasprskivača, te ostalih nadzemnih dijelova vodonatapnih sustava; 

12. šetanje i puštanje kućnih ljubimaca po uređenim javno zelenim površinama na kojima je to 

izričito zabranjeno te onečišćenje takvih javnih zelenih površina;  

13. loženje vatre i potpaljivanje stabala; 

14. kampiranje; 

15. nenamjensko korištenje javnih zelenih površina; 

16. na bilo koji način onečišćivati i uništavati zelenu površinu, stabla, zasade i parkovnu 

opremu; 

 

4. Uklanjanje snijega i leda 

 

Članak 159. 

Snijeg i led se obvezno uklanjaju s javnoprometnih površina i krovova zgrada uz javno 

prometne površine. 

Snijeg se s javnoprometnih površina uklanja kad napada do visine od 5 cm, a ako pada 

neprekidno, mora se uklanjati više puta tijekom dana. 

Snijeg i led sa krovova zgrada se uklanja kad postoji opasnost odronjavanja i ugrožavanja 

sigurnosti prolaznika.    

Led se s javnoprometnih površina uklanja čim nastane. 

 

Članak 160. 

Snijeg i led s javnoprometnih površina (osim državnih i županijskih cesta) na području 

Općine dužno je ukloniti Obala i parkovi d.o.o. Preko, u čijoj su nadležnosti poslovi čišćenja 

javnih površina. 



Snijeg i led s državnih i županijskih cesta na području Grada dužni su ukloniti upravitelji 

tih cesta, odnosno pravne ili fizičke osobe s kojima isti imaju sklopljen ugovor o održavanju. 

 

Članak 161. 

Snijeg i led s kolodvora, javnih parkirališta, športskih objekata i sličnih prostora dužna 

je ukloniti fizička ili pravna osobe koja upravlja tim površinama, odnosno koja obavlja 

poslovnu djelatnost.   

 

Članak 162. 

Snijeg i led s nogostupa ispred stambenih objekata, zgrada, poslovnih prostora ili 

neizgrađenog građevinskog zemljišta, dužan je ukloniti njihov vlasnik, odnosno korisnik i to u 

cijeloj dužini čestice zemljišta bez obzira koji je dio te čestice izgrađen.  

Snijeg i led s nogostupa uz kioske i pokretne naprave dužan je ukloniti vlasnik, odnosno 

korisnik kioska ili pokretne naprave. 

Snijeg i led s nogostupa uz otvorene terase i s otvorenih terasa ugostiteljskih objekata 

dužan je ukloniti vlasnik, odnosno korisnik ugostiteljskog objekta.    

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa mora se obavljati na način da se osigura siguran i 

nesmetan prolaz pješaka, u širini od najmanje 1,0 metar, osim ako nogostup nije uži. 

Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa, tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i 

slivnike kanalizacije. 

 

Članak 163. 

Ako osobe iz članka 160., 161. i 162. ove Odluke ne uklone snijeg i led, komunalni 

redar ostaviti će im obavijest da u roku od 12 sati uklone snijeg i led. 

Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe po obavijesti komunalnog redara, 

Općina će ukloniti snijeg i led putem treće osobe na odgovornost i trošak osoba iz stavka 1. 

ovoga članka. 

 

Članak 164. 

Osobe iz članka 160., 161. i 162.  ove Odluke odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja 

snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.  

 

Članak 165. 

Javnoprometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i sprečavanja klizanja, 

posipati solju ili drugim odgovarajućim materijalom. 

Osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javnoprometne površine dužna je 

osigurati da se sol ili drugi odgovarajući materijal kojim je posipana javnoprometna površina, 

ukloni u roku od 1 (jednog) dana od dana otapanja snijega i leda. 

 

Članak 166. 

Vlasnici ili korisnici zgrada uz javnoprometnu površinu, koji su kosinom krova okrenuti 

prema javnoj prometnoj površini, dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s takvog krova. 

U slučaju da nisu u mogućnosti osigurati uklanjanje snijega i leda s takvog krova, 

obvezni su na svakom kraju građevine postaviti zapreku s vidljivim i čitkim znakom upozorenja 

na prijeteću opasnost. 

 

 

 



VI. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA 

 

Članak 167. 

Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom Odlukom provode 

komunalni redari. 

Pri obavljanju poslova i zadataka komunalni redari nose službenu odoru i imaju 

službenu iskaznicu.  

Izgled službene, te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara posebnom 

odlukom propisuje Općinsko vijeće. 

 

Članak 168. 

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:  

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog  

                        registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno     

                        zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,  

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama 

koje se ne  mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom 

nadzora,  

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju  

                        potrebnu u nadzoru,  

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi 

odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)  

5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora 

 

Članak 169. 

Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe, obvezne su komunalnom redaru, bez 

naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete 

za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja. 

 Nadležno tijelo ovlašteno je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja 

komunalnog redara pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje. 

 

Članak 170. 

           U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine komunalni redar 

može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, 

odnosno zaštitarskim tvrtkama. 

 

Članak 171. 

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ima pravo i obvezu 

rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama, mjere za održavanje 

komunalnog reda i to : 

− uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, naprava, objekata, uređaja, 

reklama i drugo; 

− zabraniti obavljanje radova; 

− zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava, ukoliko postoje 

nedostaci, sve dok se oni ne uklone; 

− narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje; 

− narediti i druge mjere i radnje  u svrhu održavanja komunalnog reda. 



          Mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom komunalni redar 

naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila odredbe ove Odluke, odnosno osobi koja je 

obvezna otkloniti utvrđenu povredu.  

         Ako se osoba iz prethodnog stavka ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate 

osobe.  

         Ako komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može 

donijeti rješenje i bez saslušanja stranke. 

 

                                                    Članak 172. 

Protiv upravnih akata koje donosi komunalni redar može se izjaviti žalba upravnom 

tijelu Zadarske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, u roku od 15 

(petnaest) dana od dana primitka rješenja. 

Žalba uložena nadležnom tijelu iz prethodnog stavka ne odgađa izvršenje rješenja. 

 

Članak 173. 

Za prekršaje propisane ovom Odlukom, koje u nadzoru utvrdi komunalni redar, isti 

može od počinitelja prekršaja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u visini 

polovice propisanog minimuma novčane kazne, ako je prekršaj utvrdio obavljanjem nadzora u 

okviru svoje nadležnosti, neposrednim opažanjem, uporabom tehničkih uređaja, te pregledom 

vjerodostojne dokumentacije. 

Smatrat će se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu 

počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu 

počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana, te dokaz 

o izvršenoj uplati dostavi komunalnom redarstvu. 

Smatrat će se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu 

počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije 

zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, a novčanu kaznu plati u roku od tri dana od primitka 

obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi komunalnom redarstvu. 

Usmeno izrečenu novčanu kaznu prema uvjetima stavka 1. ovoga članka komunalni 

redar naplatiti će od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde o tome, a bez izdavanja 

obveznog prekršajnog naloga. 

Ako počinitelj prekršaja, sukladno stavku 1., 2. i 3 ovoga članka, plati izrečenu novčanu 

kaznu, neće se voditi prekršajni postupak, izrečena novčana kazna se ne unosi u prekršajnu 

evidenciju, a počinitelj prekršaja se ne smatra osobom osuđenom za prekršaj. 

 

Članak 174. 

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja 

prekršaja, komunalni redar izdat će mu obavezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu 

mora platiti u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti obaveznog prekršajnog naloga. 

Obaveznim prekršajnim nalogom osim novčane kazne može se izreći i paušalna svota 

troška izdavanja obaveznog prekršajnog naloga u iznosu do 200,00 kuna. 

Novčana kazna smatrat će se u cjelini plaćenom ako počinitelj prekršaja, u roku iz stavka 

1. ovog članka plati dvije trećine izrečene novčane kazne. 

 

Članak 175. 

Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane ove Odlukom prihod su proračuna 

Općine. 



Članak 176. 

 Komunalno redarstvo dužno je voditi evidenciju o počiniteljima prekršaja, izrečenim 

novčanim kaznama, te o naplaćenim novčanim kaznama na mjestu počinjenja prekršaja. 

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak 177. 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 

pravna osoba ako: 

1. kao vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade neodržavane i neuredne vanjske 

dijelove zgrade ne obnovi i ne održava tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju 

u cjeloviti izgled zgrade (članak 4. stavak 2. Odluke); 

2. piše grafite, poruke i slično, te na drugi način uništava vanjske dijelove zgrade (članak 

4. stavak 3. Odluke); 

3. kao vlasnik, korisnik zgrade odmah ne otkloni oštećenja vanjskih dijelova zgrade 

(pročelje ili pokrov postojeće zgrade) zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje 

ljudi ili imovinu veće vrijednosti , sukladno posebnim propisima o gradnji (članak 5. 

  Odluke), 

4. postupi protivno članku 6. Odluke, 

5. postupi protivno članku 7. stavak 4. Odluke, 

6. postupi protivno članku 8. Odluke, 

7. postupi protivno članku 10. stavak 1., 2., 3. i 4. Odluke, 

8. postupi protivno članku 11. Odluke, 

9. postupi protivno članku 12. Odluke, 

10. postupi protivno članku 13. Odluke, 

11. postupi protivno članku 15. st.3.Odluke, 

12. postupi protivno članku 16. Odluke, 

13. postupi protivno članku 18. st. 3., 4. i 5. Odluke, 

14. postavi izlog koji izravno obasjavaju javnoprometnu površinu, te svojim položajem 

onemogućuje ili otežava korištenje javnih površina (članak 19. stavak 1. Odluke)  

15. postupi protivno članku 19. st. 3., 5. i 7. Odluke, 

16. postupi protivno članku 20. st. 1., 2. i 3. Odluke, 

17. postupi protivno članku 24. st. 2., 3. i 4. Odluke, 

18. postavlja plakate na mjestima koja ne služe za tu namjenu bez odobrenja ili suprotno 

odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine 

Preko (članak 25. stavak 5. Odluke), 

19. postupi protivno članku 26. st. 1. i 2. Odluke, 

20. postavi reklamu na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko (članak 30. 

stavak 3. Odluke), 

21. baca reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično) bez odobrenja ili suprotno 

odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine 

Preko (članak 30. stavak 4. Odluke), 

22. postupi protivno članku 32. st. 1. i 2. Odluke,  

23. postupi protivno članku 33. Odluke,  

24. postupi protivno članku 34. Odluke,  

25. postupi protivno članku 36. st. 4. i 5. Odluke, 

26. postupi protivno članku 36. a st. 1.Odluke,  

27. postupi protivno članku 39. Odluke,  

28. postupi protivno članku 40. stavak 4. i 5. Odluke,  

29. postupa protivno članku 42. Odluke, 



30. postupi protivno članku 44. stavak 4. i 5. Odluke,  

31. javni zahod ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 45. stavak 2. Odluke), 

32. postupi protivno članku 46. stavak 3. i 6. Odluke, 

33. postavlja javne telefonske govornice i poštanske sandučiće bez odobrenja Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko (članak 47. 

stavak 4. Odluke), 

34. na objekte, javne površine i druge prostore postavlja spomenike, spomen ploče, 

skulpture i slične predmete, te postavljene uklanja, bez odobrenja Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko (članak 48.  Odluke), 

35. postupi protivno članku 50. stavak 1. i 2. Odluke,  

36. autobusne postaje i stajališta ne održava urednima, čistima i ispravnima (članak 51. 

stavak 1. Odluke), 

37. autotaksi stajalište koristi protivno namjeni za koju je određeno (članak 52. stavak 2. 

Odluke), 

38. postupi protivno članku 53. stavku 3. i 4. Odluke, 

39. izlaže ili prodaje poljoprivredne, prehrambene i druge proizvod izvan prostora tržnica 

bez odobrenja Nadležnog tijela (članak 57. stavak 1. Odluke), 

40. postupi protivno članku 58. stavku 1. i 2. Odluke, 

41. groblja koja joj je Općina povjerila na upravljanje ne održava čistima i urednima 

(članak 59. stavak 1. Odluke),  

42. kao vlasnik, odnosno korisnik septičke jame na traženje komunalnog redara ne 

predoči dokaz vodonepropusnosti septičke jame, odnosno potvrdu ovlaštene osobe za 

ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje (cijevi i septičkih jama) (članak 60. 

stavak 5. Odluke)  

43. kao vlasnik odnosno korisnik septičke jame redovno i na vrijeme ne zatraži čišćenje 

septičke jame kako ne bi došlo do   prelijevanja, a time i onečišćenja okoline (članak 

61. stavak 1. Odluke), 

44. okolni prostor i septičku jamu nakon završenog čišćenja ne dezinficira i dovede u 

bezopasno stanje po zdravlje ljudi (članak 61 stavak 2. Odluke),  

45. izlijeva fekalije u more i druge vodotoke, odnosno van za to određenih mjesta  

(članak 61. stavak 7. Odluke), 

46. postupi protivno članku 63.st.2. Odluke, 

47. postupi protivno članku 65. Odluke, 

48. unutar građevinskog područja Općine drži životinje: kopitare, papkare i perad (članak  

66. stavak 1. Odluke), 

49. izvan građevinskog područja Općine drži životinje iz članka 66. stavak 1. Odluke, a  

      njihovo držanje ne ispunjava higijensko-sanitarne, tehničke i druge propisane uvjete i  

ako su ta područja udaljena manje od 50 metara od najbliže javne prometnice i 100  

             metara od najbližeg stambenog objekta (članka 66. stavak 3. Odluke), 

50. postupi protivno članku 71. stavak 3. i 5. Odluke, 

51. postupi protivno članku 73. stavak 2. Odluke, 

52. postupi protivno članku 74. Odluke, 

53. postupi protivno članku 75. Odluke, 

54. postupi protivno članku 78. stavak 2., 3. i 4. Odluke, 

55. postupi protivno članku 7. stavak  3. i 4. Odluke, 

56. na javne površine postavlja montažne objekte i druge naprave za potrebe javnih 

manifestacija bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko članak 80. Odluke), 

57. na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine izlaže i nudi robu na prodaju 

putem pokretnih prodavača, te pruža marketinške i slične usluge, bez odobrenja ili 



suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove 

Općine Preko (članak 81. Odluke), 

58. na javnim površinama postavlja stolove, stolice, suncobrane, stalke, police, reklamne 

panoe i slično, bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko (članak 82. stavak 6. Odluke), 

59. kao vlasnik ili korisnik poslovnog prostora javnu površinu koju koristi ne održava 

čistom i urednom (članak 83. stavak 3. Odluke), 

60. postupi protivno članku 83. Odluke, 

61. postupi protivno članku 84. Odluke, 

62. kao vlasnik ili korisnik poslovnog prostora nakon isteka ugovora ili rješenja o 

korištenju javne površine ne ukloni stolove, stolice i ostalu opremu s javne površine, te 

ako istu ne dovede u prvobitno stanje (članak 85. stavak 1. Odluke), 

63. uređuje i oprema odobrenu javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine, što 

podrazumijeva veće, složenije i obimnije zahvate u prostoru, bez posebnog odobrenja 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko 

(članak 86. Odluke), 

64. postupi protivno članku 87. Odluke, 

65. postavlja reklamu na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko (članak 89. 

stavak 5. Odluke),  

66. bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 

razvoj i EU fondove Općine Preko  postavlja objekte, uređaje ili naprave, te obavlja 

bilo kakve radove na javnim zelenim površinama (članak 90. stavak 5. Odluke),  

67. bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 

razvoj i EU fondove Općine Preko na javnim zelenim površinama postavlja parkovnu 

opremu: ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak i slične naprave za igru djece, klupa, 

stol, parkovna ogradica, zaštitni stupići, posude za otpatke i slično (članak 91. stavak 

5. Odluke), 

68. postupi protivno članku 92. Odluke, 

69. postupi protivno članku 93. stavak 1. Odluke, 

70. na javnim površinama ili zemljištu u vlasništvu Općine obavlja bilo kakve radove bez 

odobrenja, odnosno suprotno odobrenju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 

razvoj i EU fondove Općine Preko (članak 94. stavak 1. Odluke), 

71. kao investitor odnosno izvođač radova nakon izvršenih radova na javnim površinama 

ili zemljištu u vlasništvu Općine iste ne vrati u prvobitno stanje (članak 118. stavak 3. 

Odluke), 

72. za prokope, istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za 

potrebe gradilišta, podizanje građevinskih skela, krana i ograda gradilišta za sanaciju i 

rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada, popravak vanjskih dijelova 

zgrada i slične građevinske radove ili gradnju objekta, koristi javnu površinu i/ili 

druge površinu uz nju bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko (članak 95. stavak 4. 

Odluke),  

73. postupi protivno članku 96. Odluke,  

74. postupi protivno članku 97. Odluke,  

75. postupi protivno članku 99. stavak 2. Odluke,  

76.  postupi protivno članku 100. Odluke,  

77.  postupi protivno članku 101. Odluke,  

78.  postupi protivno članku 103. Odluke, 



79. kao investitor, odnosno izvođač građevinskih radova višak zemlje od iskopa i otpadni 

građevinski materijal ne odloži na za tu svrhu predviđena odlagališta-deponije (članak 

104. stavak 1. Odluke), 

80. odlaže zemlju od iskopa i otpadni građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih 

za tu svrhu (članak 104. stavak 3. Odluke), 

81. postupi protivno članku 105. Odluke,  

82. postupi protivno članku 106. stavak 2., 3., 4., i 5. Odluke,  

83. postupi protivno članku 107. stavak 2. i 3. Odluke,  

84. parkirališne površine koristi suprotno postavljenoj prometnoj signalizaciji (članak 125. 

stavak 2. Odluke)  

85. za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila koristi parkirno mjesto koje prometnom 

signalizacijom nije određeno za parkiranje i/ili zaustavljanje te vrste vozila (članak 125. 

stavak 3. Odluke)  
86. za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila koristi javnoprometnu površinu koja je prometnom 

signalizacijom zabranjena za parkiranje i/ili zaustavljanje vozila (članak 125. stavak 4. 

Odluke),  

87. opskrbne punktove koristi za zaustavljanje i parkiranje vozila kojima se ne vrši dostava 

robe ili protivno uvjetima određenima postavljenim prometnim znakom (članak 126. 

stavak 2. Odluke)  

88. postupi protivno članku 127. stavak 4. i 5. Odluke,  

89. postupi protivno članku 128. stavak 3. Odluke,  

90. postupi protivno članku 131. stavak 3. i 4. Odluke,  

91. postavlja posude za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupovi   

javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi 

narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet (članak 132. stavak 2. Odluke), 

92. postupi protivno članku 133. stavak 2. Odluke,  

93. postupi protivno članku 134. stavak 1., 2., i 3. Odluke,  

94. postupi protivno članku 135. Odluke,  

95. postupi protivno članku 136. Odluke,  

96. postupi protivno članku 137. Odluke,  

97. postupi protivno članku 138. stavak 2. i 3. Odluke,  

98. postupi protivno članku 139. stavak 2., 4. i 5. Odluke, 

99. postupi protivno članku 142. stavak 3. i 4. Odluke,  

100. postupi protivno članku 146. stavak 1. i 3. Odluke, 

101. postupi protivno članku 148. stavak 1. Odluke, 

102. postupi protivno članku 149. stavak 3. Odluke, 

103. postupi protivno članku 152. Odluke, 

104. postupi protivno članku 153. Odluke, 

105. postupi protivno članku 155. stavku 2. Odluke, 

106. postupi protivno članku 156. Odluke, 

107. postupi protivno članku 157. stavak 1. Odluke, 

108. postupi protivno članku 158. Odluke, 

109. postupi protivno članku 160. Odluke, 

110. postupi protivno članku 161. Odluke, 

111. postupi protivno članku 162. Odluke, 

112. postupi protivno članku 165. stavku 2. Odluke, 

113. postupi protivno članku 166. Odluke, 

 

 

 



Članak 178. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaje iz članka 

177. stavka 1. ove Odluke odgovorna osoba u pravnoj osobi. 

 

Članak 179. 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaje iz 

članka 177. stavka 1. ove Odluke fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu 

djelatnost, koja počini prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti. 

 

Članak 180. 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kn kaznit će se fizička osoba ako: 

1. počini prekršaj iz članka 177. stavka 1. ove Odluke, 

2. se kupa u javnim vodoskocima i fontanama, te ako vadi novac bačen u javne 

vodoskoke i fontane(članak 46. stavak 4. Odluke), 

3. parkira motorno vozilo na način da se time specijalnom vozilu za odvoz otpada 

onemogući pristup posudama za otpad ili se na drugi način onemogući odvoz 

otpada(članak 125. stavak 5. Odluke)  

4. prebire po posudama/spremnicima za otpatke na javnim površinama i/ili odnosi 

otpada ili dijelove otpada iz istih, na način da se pri tom otpad rasipa oko 

posude/spremnika i onečišćuje javna površina (članak 133. stavak 1. Odluke)  

5. na prirodnim i uređenim plažama nakon korištenja plaže ostavlja ručnike, rekvizite 

za plažu i druge stvari osobne namjene (članak 140. stavak 1. Odluke), 

6. dovodi i pušta kućne ljubimce na prostore dječjih igrališta, cvjetnjake ili uređene 

travnjake, te prirodne i ređene plaže (članak 143. stavak 1. Odluke), 

7. kao vlasnik odnosno posjednik kućnog ljubimca odmah ne očisti javnu površinu 

koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca (članak 143. stavak 3. 

Odluke),  

8. na javnim površinama konzumira alkoholna pića (članak 144. stavak 1. Odluke),  

9. crta i piše po javnoprometnim površinama bez odobrenja Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko (članak 147. Odluke),  

10. postupi protivno članku 148. stavak 2. i 3. Odluke, 

 

Članak 181. 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kn kaznit će fizička osoba – roditelj, 

odnosno staratelj djeteta koje je počinilo prekršaj iz članka 180. ove Odluke, ako je propustio 

dužnost staranja o djetetu. 

Dijete je osoba do navršenih 14 godina života. 

 

VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 182. 

Za predmete, naprave i objekte postavljene na javne površine, te na površine i objekte u 

vlasništvu drugih osoba bez odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i 

EU fondove Općine Preko, a prije stupanja na snagu ove Odluke, potrebno je ishoditi odobrenje, 

u protivnom isti će biti uklonjeni. 

 

Članak 183. 

            Odredbe glave III. ove Odluke koje se odnose na javne površine na odgovarajući se 

način primjenjuju i na zemljište u vlasništvu Općine. 



 

Članak 184. 

           Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu 

(„Službeni glasnik Općine Preko“ br./19). 

 

Članak 175. 

         Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti po odredbama 

Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Preko“ br. /19 ) . 

 

Članak 176. 

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

Preko.“ 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O 

 

KLASA: 363-01/21-01/ 

URBROJ: 2198/13-01/1-21-1 

Preko, 24. veljače 2021. godine 

                                                                                      Predsjednica Općinskog vijeća 

                                                                    

                                                                            

                                                                                              Ingrid Melada, prof. 

   
                            

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PREKO 

Općinsko vijeće 

 

Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, 

broj 52/18, i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni  glasnik Općine Preko“ br. 1/18 i 

1/20) Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 23. sjednici održanoj dana 24. veljače 2021. 

godine donijelo je 

  

ODLUKU  

O  

USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU OPĆINE PREKO ZA 2021. GODINU 

I. 

 

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Preko za 

2021. godinu kojeg je Općina Preko u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o 

upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) te prema preporukama 

navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zadarske županije. 

 

II. 

 

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se: 

• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Preko, 

• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, 

• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu 

Općine Preko, 

• godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine 

Preko. 

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga 

pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom 

u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14). 

 

III. 

 

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Preko za 2021. godinu donosi 

Općinsko vijeće Općine Preko za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za sljedeću godinu. 

 

IV. 

 

Općina Preko dužna je do 30. rujna 2022. godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje 

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Preko za 2021. 

godinu. 

V. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Preko, 

a objavit će se na službenoj web stranici Općine Preko i dostupna je javnosti u skladu sa 

odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15). 



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:  

URBROJ: 2198/13-01/1-21-1 

Preko, 24. veljače 2021. godine 

                                                                                      Predsjednica Općinskog vijeća 

                                                                    

                                                                            

                                                                                              Ingrid Melada, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izvješće načelnika 

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine  

 

Poštovani vijećnici Općinskog vijeća,  

podnosim Vam Izvješće o radu za razdoblje od  1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine: 

 

- Projekt Aglomeracija Preko – Kali - otok Ugljan. U svibnju je u Zagrebu održan 

sastanak s ministrom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Markom Pavićem te 

ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem gdje je zaključeno da  smo ispunili 

sve preduvjete za potpisivanje ugovora. U lipnju je u Preku održana redovita koordinacija svih 

sudionika na projektu Aglomeracija Preko – Kali, tj. kontrola PT2 tima. Dana 25. lipnja 2020 

godine Vlada RH je donijela Zaključak kojim podržava daljnju pripremu i realizaciju projekta 

Aglomeracija Preko – Kali za sufinanciranje iz sredstava EU fondova. Planira se raspisivanje 

natječaja za izvođenje radova.  Projekt je vrijedan oko 180 milijuna kuna.  

 

- Završen je projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u naselju Ugljanu“ 

(cesta prema uvali Suha) za što su nam odobrena sredstva od APPRRR-a u iznosu 1.040.376,98 

kn, a ukupna vrijednost projekta je 1.570.456,50 kn. Nakon završenih radova, 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 je (pored predujma koji je isplaćen u 2018.g.) u lipnju 2020. godine izvršena 

isplata druge rate. U ovom razdoblju podnesen je zahtjev za konačnu isplatu, APPRRR je 

5.10.2020. izvršio kontrolu na terenu i pregledana je sva dokumentacija u općini te je 6.10. 

2020. donesena Odluka o isplati konačne rate. Sredstva su uplaćena na račun općine u studenom 

2020. čime je projekt administrativno priveden kraju. 

 

- Projekt dječjeg igrališta u Ugljanu (kao dio projekta Avantura Kids II) koji je u 

svibnju 2019. 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. U ožujku 2020. 

izdana je Odluka o rezultatu administrativne kontrole od APPRRR-a, te je u lipnju 2020. 

potpisan Ugovor o sufinanciranju s APPRRR-om.  U ovom izvještajnom razdoblju proveden je 

postupak nabave za radove i igrala, putem aplikacije za prikupljanje ponuda u sustavu 

AGRONET. U listopadu 2020. predan je 2. dio zahtjeva za potporu te smo 28.12.2020. dobili 

Odluku o dodjeli sredstava kojom je utvrđena konačna vrijednost projekta od 281.075,00 kn, 

od čega je bespovratna pomoć 239.283,00 kn. Radovi na dječjem igralištu započeli su u 

studenom 2020. te je većina radova obavljena do kraja godine. 

 

- U sklopu projekta Avantura kids II započeli su radovi na projektu izgradnje dječjeg 

igrališta te u Lukoranu pored doma kulture. Projekt obuhvaća postavljanje igrala poput 

tobogana, ljuljačke, njihala, klackalice, vrtuljka i edukativnog panela, postavljanje antistres 

gumene podloge, postavljanje klupa i koševa za otpatke, izgradnju staza i uređenje zelenih 

površina. Vrijednost projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Lukoranu iznosi 

325.000,00 i u potpunosti se financira sredstvima Općine Preko. Radovi na dječjem igralištu 

započeli su u studenom 2020. te je većina radova obavljena do kraja godine. 



 

- Nastavljeni su radovi na novom sportskom igralištu u Čeprljandi u suradnji s 

udrugom Idro. 

 

- Na isti natječaj LAG-a Mareta tip operacije 2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture 

u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a, u svibnju 2019. prijavljen je i projekt 

Opremanja POU Preko. 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. U ožujku 2020. izdana je Odluka o rezultatu administrativne kontrole 

od APPRRR- te je u lipnju 2020. potpisan Ugovor o sufinanciranju s APPRRR-om.  U ovom 

izvještajnom razdoblju proveden je postupak nabave putem aplikacije za prikupljanje ponuda 

u sustavu AGRONET te je konačna vrijednost je 151.368,75 kn.  Konferencijski namještaj 

stigao je u prosincu, a audiovizualna i računalna oprema očekuje se u siječnju 2021. 

          

- 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. 

Očekuje se zadnja uplata od strane EU u iznosu oko 215.000 kn.  

 

- 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. 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. U svibnju 2020. 

g. predan je zahtjev za isplatu prema APPRRR-u, a u ovom izvještajnom razdoblju izvršena je 

kontrola od strane APPRRR-a, nakon čega je donesena Odluka o isplati (srpanj 2020.), te je u 

kolovozu 2020. izvršena isplata sredstava u 100%-tnom iznosu od 55.375,00 kn. 

 

- Završen je projekt besplatnog wifi-a na javnim površinama za koji nam je putem 

programa Wifi4EU odobreno 15000 eura. U srpnju 2019. potpisan je Ugovor o dodjeli 

sredstava s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA). U lipnju 2020. potpisan je ugovor 

s isporučiteljem usluge (HT). U rujnu 2020. g završeno je postavljanje opreme i bežična mreža 

je puštena u rad. Wi-Fi pristupne točke postavljene su na 10 lokacija: jedna pristupna točka u 

zgradi Općine u Preku, dvije pristupne točke kod zgrade pošte u Preku, dvije pristupne točke 

kod Turističke zajednice u Preku, dvije pristupne točke u uvali Jaz u Preku, jedna pristupna 

točka kod trgovine Sonik u Ugljanu te dvije pristupne točke kod Turističke zajednice u Ugljanu. 

U listopadu 2020. godine INEA je izvršila isplatu dobavljaču. 

 

- 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 ih JLS nabavlja 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, koji je završen u ovom izvještajnom razdoblju, 

u srpnju 2020. donesena je odluka o odabiru te je u listopadu 2020. dobivena suglasnost Vlade, 

nakon čega se očekuje isporuka spremnika JLS-ovima. (veljača 2021). 

 

- Projekt nabave kompostera prijavili smo ožujku ove godine na Javni poziv FZOEU 

za neposredno financiranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima te 

je u lipnju 2020. Fond donio odluku o dodjeli sredstava za nabavu kompostera u iznosu od 

270.000 kn. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 550.250 kn. Ovim projektom 

nabavljeno je oko 1400 kompostera, a za potrebe svih mjesta općine Preko potrebno je oko 

3000 kompostera te se za nabavu drugog dijela planiramo javiti na sljedeći Javni poziv Fonda, 

dok je za stanovnike Ošljaka, Rivnja i Sestrunja kompostere nabavila Čistoća d.o.o. U ovom 

izvještajnom razdoblju provedena je nabava i sklopljen ugovor s FZOEU te se provodi isporuka 

kompostera domaćinstvima. 

 

- U tijeku su radovi na prvoj fazi projekta Rekonstrukcije društvenog doma u Ugljanu, 

kojeg smo u ožujku 2020. g. prijavili na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i 

fondova EU za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2020. za što nam je 

odobreno 450.000,00 kuna. Prva faza projekta obuhvaća radove na dijelu zgrade društvenog 

doma u prizemlju u kojem se nalazi višenamjenska dvorana, pozornica, recepcija, garderoba, 

predulaz, ženski i muški wc, wc za osobe smanjene pokretljivosti, čajna kuhinja i spremište. 

Planiraju se radovi izolacije poda i zidova, izrada pregradnih zidova, stolarija, sustav grijanja i 

hlađenja, vodovod i kanalizacija, elektrotehničke instalacije, podopokrivački i ličilački radovi 

i dr. Ukupna vrijednost 1. faze je 909.759,35 kn. U ovom razdoblju provedena je nabava te su 

radovi započeli u studenom 2020., predan je zahtjev za isplatu prema MRRFEu, koje je izvršilo 

plaćanje u prosincu 2020. godine.  

 

- Završen je projekt arheoloških istraživanja utvrde Sv. Mihovila koji je sufinanciran 

od strane Ministarstva kulture za koji nam je kroz Program zaštite i očuvanja nepokretnih 

kulturnih dobara u 2020. odobreno 200.000,00 kn te je u lipnju potpisan ugovor s 

ministarstvom. Ukupna vrijednost projekta je 411.250,00 kn te ostatak sredstava financira 

općina. U ovom izvještajnom razdoblju završen je kompletan projekt, radovi su završeni u 

rujnu, pronađeni su važni arheološki nalazi od kojih je najvažniji pronalazak kapetanove kuće. 

Predano je izvješće prema ministarstvu kao i zahtjev za isplatu. 

 

- Izvršavaju se radovi na projektu Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Općini Preko 

kojeg smo u veljači 2020. prijavili na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog 

uređenja, koje je u svibnju 2020. donijelo odluku o financiranju projekta u iznosu od 168.000 

kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.600.221,84 kuna. U listopadu 2020. g. potpisan je 

ugovor s ministarstvo, a radovi asfaltiranja su u tijeku. 



 

- Realizira se projekt Otočka žena kroz program zapošljavanja žena Zaželi– faza II 

prijavljenog na javni poziv u ožujku 2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u lipnju 

2020. g. donijelo Odluku o financiranju projekta u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 

464.300,00 kuna. Cilj ovog projekta je zaposliti 5 žena na period od 12 mjeseci, kao i pružiti 

im adekvatno certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada. Kroz projekt 

će se ukloniti potreba za institucionalizacijom 30 starijih osoba na način da će im novozaposlene 

žene pružiti potrebnu pomoć u vlastitom domu. U ovom izvještajnom razdoblju izrađen je 

vizualni identitet projekta i održana početna konferencija te su se provodili natječaji za 

zapošljavanje žena. Donesene su odluke o odabiru tri žene (jedine koje su se i prijavile), a 

natječaj za zapošljavanje je produljen kako bi se pronašle preostale dvije žene.  

 

- Započeo je projekt Thematic - EU projekt sufinanciran kroz program Interreg Adrion 

u kojem je Općina Preko jedan od devet partnera iz sedam europskih zemalja, a kojem je cilj 

razvoj održivog i pristupačnog turizma. Projekt je vrijedan oko 1,5 mil eura, a dio koji se odnosi 

na Općinu Preko iznosi oko 160.000 eura. Postotak EU sufinanciranja iznosi 85%. Projekt je 

započeo u ožujku 2020. godine, početkom globalne Covid pandemije pa smo se  sukladno tome 

prilagodili novonastaloj situaciji te se sastanci održavaju putem on line platformi. Prilagodili 

smo aktivnosti projekta pa smo tako u već planiranu izradu Strategije općeg razvoja uključili i 

utjecaj Covid-19 pandemije na ponovni restart turizma. Osim navedenog, u sklopu projekta 

realizirat ćemo pilot projekt vezan uz sanaciju plaže Jaz u Preku i opremanje plaže s inovativnim 

sadržajima kao što su e-punionice, što je također vezano za održivi razvoj i zelenu politiku. 

 

- Nakon održanih brojnih sastanaka s predstavnicima Jadrolinije, AZOLP-a, Zadarske 

županije i  Županijske lučke uprave te naših pritisaka vezano za nabavu novog trajekta, u 

srpnju 2020. na liniju Zadar-Preko stigao je novi trajekt Ugljan. 

 

- Izrađena je projektna dokumentacija za novo Groblje Gaj u Preku na kojem je 

planirano ukupno 514 grobnih mjesta, od toga 473 grobnice i 41 ukopno mjesto za urne. U 

prvoj fazi planiramo izgraditi srednja dva polja s 261 grobnicom s četiri ili šest polica kao i 

osnovnu infrastrukturu koje groblje treba imati kao što su mrtvačnica, kapelica, oproštajna 

dvorana, cvjećarna, prostorije za grobare, sanitarni čvorovi te pristupna cesta i veliko 

parkiralište u sklopu groblja. Trenutno je izdana lokacijska dozvola i započet je postupak 

rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. S vlasnicima zemljišta već su obavljeni informativni 

razgovori te je donesen zaključak da je najbolje i najbrže rješenje postupak izvlaštenja koji smo 

već i pokrenuli. Na temelju toga predat ćemo zahtjev za građevinsku dozvolu, a početak prvih 

radova na novom groblju očekuje se u prvom tromjesečju sljedeće godine. Objavljen je Javni 

poziv za iskaz interesa za kupnju grobnih mjesta na koji se javilo 200 zainteresiranih.  

 

- Pokrenuli smo izradu Geodetskih elaborata izvedenog stanja svih groblja te su sva 

groblja proglašena javnim dobrom u općoj uporabi. Kad budu riješene sve izmjere, usklađenja 

i svi imovinsko-pravni poslovi, pokrenut ćemo izgradnju novih grobnih mjesta na svim 

grobljima. 

 

- U suradnji sa Zadarskom nadbiskupijom radi se na pripremi dokumentacije za  

prenamjenu Bratske kuće u Preku u Dom za starije i nemoćne. 



- Započela je izgradnja hipermarketa Tommy u Preku, uz to je planirana i 

rekonstrukcija državne ceste odnosno izgradnja dodatne treće prometne trake, zatim 

izgradnja nogostupa te proširenje ceste koja ide prema osnovnoj školi, a koja će time postati 

dvosmjerna, te parking u okviru trgovine. 

 

- Završena je dokumentacija za Dom kulture u Lukoranu te je u kolovozu 2020. 

dobivena građevinska dozvola.  

 

- U izradi je dokumentacija za sanaciju riva u centru Ugljana i Čeprljandi, za plažu Jugo 

u Preku, cestu prema uvali Prtljug u Lukoranu, uređenje luke u centru Ugljana i za treću završnu 

fazu trajektnog pristaništa. 

 

- U suradnji sa Županijskom lučkom upravom na trajeknom pristaništu u Preku 

ugrađeno je 5 novih bokobrana zbog povećanja sigurnosti prilikom pristajanja novog trajekta 

„Ugljan“ te smo dogovorili sanaciju riva u Preku (Magazin), preostalo uređenje trajektnog 

pristaništa, sanaciju obale u Ugljanu u centru i u Čeprljandi. 

 

- Inicirali smo sanaciju rive u Foši u Zadru koja je važna za pristajanje našeg broda za 

hitnu pomoć. 

 

- Održani su sastanci sa Zadarskom županijom, Hrvatskim zavodom za zdravstveno 

osiguranje, Ministarstvom zdravstva, MRRFEU i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture 

te osigurali nabavku novog broda hitne pomoći. 

 

- Održani su sastanci u Hrvatskim cestama i dogovorena je izgradnja nogostupa od crkve 

do groblja u Lukoranu. 

 

- 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. 

 

- Sufinancirali smo nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole u iznosu od 300 

kn po učeniku, potpisali smo 50 ugovora o dodjeli stipendija studentima u iznosu od 400 kn 

po studentu, te 17 novih ugovora o dodjeli porodiljnih naknada u ukupnom iznosu 240.000 

kn. 

 

- Pored redovnog programa naknada za umirovljenike putem kojeg su u ovoj godini 

isplaćene naknade za 68 umirovljenika u ukupnom iznosu od 142.300 kn, ove godine isplaćivali 

smo i božićnice za umirovljenike te je isplaćeno preko 346 božićnica u ukupnom iznosu od 

48.000 kuna. 

 

- Turistička sezona je bila i više nego dobra s obzirom na cjelokupnu situaciju vezanu s  

epidemijom korona virusa, te smo unatoč tome postigli iznenađujuće dobre turističke rezultate, 

odnosno ostvareno je 83% ukupnog lanjskog prometa na području cijele općine.   

 

- Potpisali smo sporazum o projektnom udruživanju svih turističkih zajednica sa 

zadarskih otoka pod nazivom Zadar Region Island Adventure s ciljem zajedničke promidžbe 



turizma na našim otocima te lakše provedbe projekata kao i mogućnosti financiranja istih od 

strane EU ili putem nacionalnih programa i natječaja. 

 

- Organizirali smo i prikupili 17 tona humanitarne pomoći za pomoć stradalima u potresu 

ne području Petrinje, Siska, Gline i okolice te dodatno uplatili 50.000 kn Sisačko-

moslovačkoj županiji za pomoć. 

 

 

Ovo je naglasak na najvažnijim aktivnostima, a za sva eventualna pojašnjenja i 

dodatne informacije stojim Vam na usluzi.  

 

U Preku, 31. prosinca 2020. godine 

 

  

Općinski načelnik 

Jure Brižić 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


