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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 najmanje 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“.
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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.
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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
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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“.
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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.
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.
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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 i 84.f 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.d
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.e
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.f
Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članka 84. c., 84.d i 84. e 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“.
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Članak 25.
U članku 98. riječi „i zamjenik Općinskog načelnika“ brišu se.

Članak 26.
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.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA: 012-03/21-01/01
URBROJ:2198/13-01/1-21-1
Preko, 24. veljače 2021. godine
Predsjednica Općinskog vijeća
Ingrid Melada, prof.,v.r.
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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
POSLOVNIK
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 zna čaja 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.
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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 politi čkih 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 Op ćinskog 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 isklju čivo
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 Op ćinskog 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 Op ćinskog 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 Op ćinskog 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.
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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.
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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.“
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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.
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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 op ći 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 ure đuje 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.
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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.
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Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvr đeni 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 odlu čuje o aktu.
Članak 44.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaklju čenja
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 op ćine 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.
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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 mogu će, 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 mogu ćih mjera,
koje se odnose na postavljeno pitanje.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Op ćinskog
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 vije ćnika koji predlažu donošenje
zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno,
formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješ će.
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.
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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 vije ćnika, 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 vije ćnicima 5
dana prije održavanja sjednice. Samo iz opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroni čkim putem.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, Općinskom načelniku i
pročelnicima upravnih odjela.
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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 trenuta čno 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 to čkama 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 to čaka 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 odlu čuje 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.
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Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.
Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno koji je izmijenjen u skladu s prihva ćenim primjedbama,
smatra se usvojenim.
Članak 60.
Tijekom sjednice može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvr đenog 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 Op ćinskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije rije č 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 utvr đenom 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 izre čena,
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
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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 Vije ća
odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika
odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvr đenih
statutom Općine Preko.
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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 glasa čkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.
Članak 74.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.
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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 vije ćnika 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 Op ćinskog
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.
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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 prihva ćenim
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.
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Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu
Općinskog vijeća objavljuju se na službenim internetskim stranicama Op ćine.
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 88.
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.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA: 021-06/21-01/01
UR.BROJ: 2198/13-01/1-21-1
Preko, 24. veljače 2021. godine

Predsjednica Općinskog vijeća
Ingrid Melada, prof ,v.r.

VELJAČA 2021. « SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PREKO» STR. 25 BR. 1

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 i 1/20 ), 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.
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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
Prva zona – stambena
Druga zona – stambena
Treća zona – cjelovito stambeno naselje sa minimalno 10
samostojećih zgrada ili objekata
Četvrta zona – turističke zone - T2
Peta zona – turističke zone T1, poslovni objekti hoteli i objekti
namijenjeni proizvodnji, poljoprivredi, stočarstvu, peradarstvu
(apartmani, vikendice i sl. ne smatraju se poslovnim objektima)

Jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa u
kunama/m3
90,00
60,00
30,00
15,00
9,00
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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
Prva zona – stambena
Druga zona – stambena
Treća zona – objekti poslovne namjene

Jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa u
kunama/m3
90,00
60,00
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.
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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%

VELJAČA 2021. « SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PREKO» STR. 29 BR. 1

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
3 godine
4 godine
5 godina

25%
45%
65%
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
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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.
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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.
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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».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA:363-01/21-01/23
URBROJ: 2198/13-01/1-21-1
Preko, 24. veljače 2021. godine
Predsjednica Općinskog vijeća
Ingrid Melada, prof.,v.r.

VELJAČA 2021. « SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PREKO» STR. 33 BR. 1

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).
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PREKO
KLASA: 944-18/21-01/01
URBROJ: 2198/13-01/1-21-1
Preko, 24. veljače 2021. godine
Predsjednica Općinskog vijeća

Ingrid Melada, prof.,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinski načelnik

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 46.
stavka 3. Statuta Općine preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/18 i 1/20), Općinski
načelnik Općine Preko, temeljem prijedloga pročelnica Upravnih odjela Općine Preko, utvrdio
je
PLAN
prijma u službu u Općinu Preko za 2021. godinu

I.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Preko za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan)
utvrđuje se prijam službenika u Upravne odjele Općine Preko u 2021. godini.
II.
Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na
neodređeno vrijeme, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj
vježbenika na određeno vrijeme u Upravne odjele Općine Preko za 2021. godinu utvrđeni su u
tablici u Dodatku I. ovog Plana, koji čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Preko“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PREKO
KLASA:112-01/21-01/01
URBROJ: 2198/13-02/1-21-1
Preko, 22. veljače 2021. godine
Općinski načelnik
Jure Brižić,v.r
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DODATAK 1. PLANA PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINU PREKO ZA 2021. GODINU
R.br. UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE,
PRAVNE I
EKONOMSKE
POSLOVE
Naziv radnog mjesta
I
II

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.

4.
5.

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Popunjena
radna mjesta
(na neodređeno
vrijeme)

III

Pročelnik Upravnog
odjela
Viši savjetnik za
opće, pravne
poslove i lokalnu
samoupravu
Viši savjetnik za
proračun i financije
Referent za
računovodstvo i
financije
Viši stručni suradnik
za protokol i odnose s
javnošću
Viši referent za
društvene djelatnosti,
turizam i europske
integracije
UPRAVNI ODJEL
ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO,
RAZVOJ I EU
FONDOVE
Pročelnik Upravnog
odjela
Viši referent za
komunalno
gospodarstvo i
prostorno upravljanje
Viši stručni suradnik
za gospodarstvo,
zaštitu okoliša i
upravljanje imovinom
Referent-komunalni
redar
Referent-prometni
redar

Potreban
broj
vježbenika
na
određeno
vrijeme
VI

Ukupno
planiranih
popuna
(kolona V +
VI)

IV

Potreban
broj
službenika
na
neodređeno
vrijeme
V

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

0

0

0

2

1

0

0

0

VII

