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1. Odluka o Proračunu Općine Preko za 2023. godinu i projekcijama za 2024.  
     i 2025. godinu 
2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Preko  
    za 2023. godinu 
3. Program javnih potreba u sportu na području Općine Preko u 2023. godini 
4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u  
    2023. godini 
5. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2023. godini 
6. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Preko za 2023. godinu 
7. Odluka o višegodišnjem planu uravnoteženja proračuna Općine Preko u  
    razdoblju 2023.-2025. godine 
8. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Preko za 2022. godinu  
9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne  
    infrastrukture na području Općine Preko za 2022. godinu 

10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu na  
      području Općine Preko u 2022. godini 
11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj  
      skrbi na području Općine Preko u 2022. godini 
12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na  
      području Općine Preko u 2022. godini 
13. Odluka o izmjenama i dopunama godišnjeg Programa građenja komunalne  
      infrastrukture na području Općine Preko za 2022. godinu 
14. Odluka o ispravku rezultata poslovanja iz prethodne godine  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 
i 32/20 ) i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj  1/18,1/20 i 
1/21), Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. 
godine, donijelo je 
 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Preko za 2023. godinu 
 

Članak 1. 
 

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje komunalne infrastrukture i opseg 
poslova održavanja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih proračunskih stavki po 
djelatnostima za 2023. godinu.          
Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima: 
- komunalnog doprinosa; 
- komunalne naknade; 
- iz cijene komunalne usluge; 
- iz naknade za koncesiju; 
- iz proračuna jedinice lokalne samouprave; 
- fondova Europske unije; 
- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i 
- donacija. 
 

Članak 2. 
 

Prihodi u eurima sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“, broj 57/22 i 88/22) utvrđeni ovim Programom su kako slijedi:  
 

 

Članak 3. 

Za potrebe održavanja komunalne infrastrukture od komunalne naknade prihodi iz članka 2. 
ovog Programa u iznosu od  491.140,00 €1 raspoređuju se, izraženo u eurima, kako slijedi: 

 

1 Valutni znak za euro koji se koristi od 1.1.2023. godine kao službene valute u RH 

VRSTA PRIHODA PLAN za 2023. (u eurima) 
Prihod od komunalne naknade 491.140,00 
SVEUKUPNO PRIHODI 491.140,00 
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                                                                                                                                           u eurima 

Aktivnost RBR Opis IZNOS  
 1. ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA 277.460,00 
A100001 

Održavanje i 
uređenje javnih i 
zelenih površina 

1.1. Zelene površine i sadnja drveća i grmlja – Opis i opseg poslova 65.295,00 
1.1.1. Održavanje javnih zelenih površina: 

 
Strojnu košnju parkovnih i ostalih zelenih površina s grabljanjem otkosa, metenje 
staza, nogostupa i ulica nakon košnje, te odvozom istog na deponiju. Radovi se 
izvode više puta godišnje sukladno potrebama 
Ručno košenje trave i šiblja sa sakupljanjem i metenjem otkosa, te odvozom istog 
na deponiju. Radovi se izvode više puta godišnje  sukladno potrebama 
Grabljenje lišća i odvoz istog na deponij. Rad se obavlja više puta godišnje: 
tijekom  listopada i studenog 
Ostali manji i prateći radovi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

40.295,00 

1.1.2. Uređenje zelenih površina u naseljima Općine Preko: 
 
Radovi obuhvaćaju uređenje zelenih površina uz nogostupe, kao i sanaciju 
devastiranih zelenih površina 
Radovi se izvode na način: frezanje, rahljenje, sjetvom trave, te zalijevanje do 
vremena nicanja  Radovi se izvode prema potrebi temeljem uvida u stanje na 
terenu 

 
 
 
 
 
 

15.000,00 
1.1.3. Sadnja stabala i grmova u naseljima Općine Preko: 

Radovi se izvode na javnim zelenim površinama, uz prometnice, parkirališta i 
dječja igrališta i u parkovima 

 
 

10.000,00 
1.2. Održavanje parkova i cvijeća – Opis i opseg poslova 35.000,00 
1.2.1. Uređenje grmova i parkovnih nasada: 

 
Radovi obuhvaćaju podrezivanje i šišanje dva puta godišnje, te plijevljenje i 
okopavanje  i grmova šest puta godišnje 

 
 
 

15.000,00 
1.2.2. Održavanje cvjetnih žardinjera: 

 
Radovi obuhvaćaju plijevljenje i zalijevanje 165 cvjetnih žardinjera, cvjetnih 
gredica i cvjetnih otoka tijekom vegetacije 

 
 
 

10.000,00 

1.2.3. Sadnja i podsađivanje cvijeća: 
Radovi obuhvaćaju podsađivanje i zamjena propalog cvijeća u 165  žardinjera i 
cvjetnim gredicama na području naselja Općine Preko 

 
 
 

5.000,00 
1.2.4. Parkovne klupe: 

Radovi obuhvaćaju održavanje postojećih parkovnih klupa premazivanjem, 
zamjenu polomljenih dijelova klupa, te uređenje površine ispod klupa, kao i 
postavu novih sukladno potrebama uz nogostupe i šetnice 

Na području Općine Preko nalazi se 500 klupa 

 
 
 
 
 

 
5.000,00 

 1.3. Održavanje čistoće na javnim površinama – Opis i opseg poslova 60.000,00 
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A100001 
Odražavanje i 
uređenje javnih i 
zelenih površina 
 

 
1.3.1. 

Čišćenje javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada 
sa javnih površina: 

Radovima se predviđa čišćenje i metenje autobusnih stajališta, parkirališta, 
nogostupa, trgova, zelenih površina, od papira i drugih otpadaka. Pražnjenje 
koševa za otpatke te odvoz svega na deponij. Stavka obuhva ća svakodnevni 
obilazak i čišćenje u svim naseljima Općine Preko. Rad svakodnevno obavlja 7 
radnika, osim u ljetnom periodu kada rad obavlja 10 radnika što čini ukupno 
16247 sati. Osim redovitog čišćenja radovi obuhvaćaju i periodično čišćenje 
zelenih površina, prostora na kojima su se održavale manifestacije, prostora 
sajmišta, te čišćenje kanalica i uličnih rešetki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.000,00 
  

1.3.2. 
Čišćenje javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada 
sa groblja: 
 
Radovi obuhvaćaju čišćenje i odvoz otpada sa groblja u naseljima Općine 
Preko 

  
 
 
 

5.000,00 
 1.3.3. Sanacija divljih deponija: 

Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba 
odbacila na javnu površinu ili na zemljište u vlasništvu Op ćine Preko. Radovi se 
izvode na temelju obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavi 
građana 

 
 
 
 
 

15.000,00 
 1.4. Provođenje mjera deratizacije i dezinsekcije – Opis i opseg poslova  13.275,00 
 1.4.1. Deratizacija i dezinsekcija: 

 
Usluge obuhvaćaju izvođenje usluge deratizacije i dezinsekcije na području 
naselja Općine Preko                                                                 Obavljaju se dvije 
deratizacije (uništavanje miševa i štakora) i tri dezinsekcije (jednu larvicidnu i 
dvije adulticidne)                                         Deratizacije se obavljajui u prolje će i 
jesen antikoagulantim rodenticidima, a dezinsekcije tijekom prolje ća (larvicidna) 
i ljeta (adulticidne) 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.275,00 
  

1.5. 
Održavanje čistoće na javnim površinama na kojima nije dopušten promet 
prometnim vozilima – Opis i opseg poslova 

 
80.000,00 

 1.5.1. Uređenje javnih površina (šetnica, površina uz sportsko – rekreacijske 
objekte, prostora za javne priredbe i manifestacije, otvorene tržnice): 
 
Uređenje javnih površina sa prostorom za sjedenje, komunikacijskim putevima te 
drugim urbanim sadržajima 

 
 
 
 
 

50.000,00 
 1.5.2. Uređenje dječjih igrališta na području Općine Preko: 

Radovi obuhvaćaju redovito održavanje opreme na dječjim igralištima zamjena 
oštećenih elemenata i sprava, bojanje, podmazivanje i sl.. na igralištima u 
naseljima Preko, Poljana, Sutomišćica i Ugljan. Na području Općine Preko 
nalazi se 11 dječjih igrališta 

 
 
 
 
 

5.000,00 
 1.5.3. Održavanje i dohranjivanje plaža: 

 
Radovi održavanja uređenih plaža koji se izvode prema potrebi 
podrazumijevaju održavanje opreme, uređaja i instalacija plaža koje su u 
vlasništvu Općine Preko (kabine za presvlačenje, sunčališta, slavine i tuševe, 
ležaljke i sl.) 
Radovi na dohranjivanju plaža na podru čju Općine Preko podrazumijevaju 
nabavu pijeska ili riječnih oblutaka i razastiranje istog, što se obavlja prije 
početka turističke sezone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25.000,00 

 1.6. Opskrba i utrošak vode na javnim mjestima – Opis i opseg poslova 23.890,00 
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A100001 
Odražavanje i 
uređenje javnih i 
zelenih površina 

1.6.1. Opskrba vodom i utrošak vode na javnim tuševima: 
 
Podrazumijeva opskrbu vodom na javnim mjestima (javni tuševi) i potrošnju vode 

 
 

23.890,00 

 2. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH 
OBJEKATA U OPĆOJ UPORABI 

 
35.930,00 

 2.1. Tekuće i investicijsko održavanje objekata u općoj uporabi – Opis i opseg 
poslova 

15.930,00 

 2.1.1. Održavanje autobusnih nadstrešnica: 
 
Radovi obuhvaćaju čišćenje autobusnih nadstrešnica od plakata i drugih 
onečišćenja, te pranje istih.  Na području naselja Općine Preko nalazi se 15 
autobusnih nadstrešnica 

 
 
 
 

2.300,00 
 2.1.2. Održavanje spomenika, skulptura i spomen ploča: 

 
Radovi na održavanju spomenika, skulptura i spomen plo ča obuhvaćaju 
održavanje urednima i zaštitu od uništavanja (uklanjanje grafita i uništenih 
dijelova) te poslove postavljanja, uklanjanja ili premještanja istih 

 
 
 
 
 

1.850,00 
 2.1.3. Održavanje obavijesnih ploča, ormarića i panoa: 

 
Radovi obuhvaćaju čišćenje postojećih oglasnih panoa i obavijesnih ploča od 
plakata te pranje istih. Na području naselja Općine Preko nalazi se 23 oglasna 
panoa 

 
 
 
 

1.000,00 
 2.1.4. Održavanje pročelja zgrada u javnoj uporabi: 

 
Radovi na održavanju pročelja zgrada u javnoj uporabi obuhvaćaju poslove 
održavanja i obnavljanja pročelja (održavanje i obnavljanje fasada i uklanjanje 
otkrhnutih dijelova pročelja) i vanjskih dijelova na zgradama u javnoj uporabi 
(dimnjaka, vrata, prozora i sl.) 

 
 
 
 
 

10.780,00 
 2.2. Sanacija i održavanje riva i lučica 20.000,00 
 2.2.1. Sanacija i održavanje riva i lučica u mjestima Općine Preko: 

 
Radovi na održavanju riva i lučica obuhvaćaju održavanje i sanaciju riva i lučica 
u naseljima Općine Preko (košnja travnatih dijelova u lučicama, sanaciju 
dijelova lučice i rive uslijed vremenskih i drugih neprilika, uklanjanje korova na 
istima i sl.) 

 
 
 
 
 

20.000,00 
 3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO PROMETNI 

POSLOVI 
 

71.750,00 
 3.1. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta – Opis i opseg poslova 33.200,00 
 3.1.1. Sanacija (obnavljanje i zamjena) asfaltnih nerazvrstanih cesta: 

 
Radovi obuhvaćaju popravak oštećenja na asfaltnim cestama na području 
naselja Općine Preko Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem 
obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavi gra đana 

 
 
 
 

20.000,00 
 3.1.2. Održavanje (nabava, dovoz i strojna ugradnja kamenog agregata) 

makadama: 
 
Radovi obuhvaćaju strojno planiranje i profiliranje postojećih  makadamskih 
cesta prosječne širine 3-4 m. Planiranje i profiliranje vrši se isključivo grederom.  
Radovi obuhvaćaju dobavu, razastiranje i planiranje sortiranog kamenog 
agregata odgovarajuće granulacije. Radovi se izvode prema potrebama 
utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavi 
građana 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.700,00 
 3.1.3. Održavanje poljskih putova:  

 

PROSINAC 2022. « SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PREKO» STR. 60 BR 8



Radovi obuhvaćaju popravak oštećenja i nasipavanje poljskih putova. Radovi se 
izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida komunalnog 
redara na terenu ili po dojavi građana 

 
3.000,00 

A100001 
Odražavanje i 
uređenje javnih i 
zelenih površina 

3.1.4. Zaštita nerazvrstanih cesta uništenjem nepoželjne vegetacije: 
 
Radovi obuhvaćaju uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste u svrhu sigurnosti 
prometa (korov i samoniklo bilje) 

 
 
 

1.000,00 
 3.1.5. Interventni radovi na nerazvrstanim cestama uslijed vremenskih nepogoda 

(poplave, poledica, snijeg): 
 
Sanacije nanosa zemlje, blata, sanacija manjih odrona i drugih posljedica 
djelovanja vremenskih nepogoda kao što je posipanje cesta solju radi poledice, 
uklanjanje snijega (rijetko) radi prohodnosti cesta.. 

 
 
 
 
 

2.500,00 
 3.2. Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta – Opis i opseg poslova 10.000,00 
 3.2.1. Sanacija odrona, potpornih zidova i klizišta: 

 
Čišćenje nanosa kamenog materijala i sprječavanje potkopavanje kosine uslijed 
velikih bujica i sanacija istih 

 
 
 

10.000,00 
 3.3. Prometna signalizacija na nerazvrstanim cestama – Opis i opseg poslova 15.000,00 
 3.3.1. Postava i popravak prometne signalizacije – vertikalna (prometni znakovi, 

table s nazivima ulica, putokazi i prometna ogledala): 
 
Predviđaju se radovi na postavi prometnih znakova, znakova s nazivima ulica, 
putokaza i prometnih ogledala, te popravak istih sukladno potrebama utvr đenim 
od komunalnog redara ili po dojavi građana 

 
 
 
 
 

10.000,00 
 3.3.2. Uspornici prometa: 

 
Predviđa se postava uspornika na asfaltnim prometnicama sukladno potrebi za 
umirenjem prometa 

 
 

5.000,00 

 3.4. Održavanje pješačkih staza i nogostupa – Opis i opseg poslova 13.550,00 
 3.4.1. Održavanje pješačkih staza:  

 
Predviđaju se radovi održavanja na dijelu postojećih pješačkih staza koji su 
oštećeni  

 
 

7.000,00 

 3.4.2. Održavanje nogostupa: 
 
Predviđaju se radovi održavanja na dijelu postojećih nogostupa na području 
Općine Preko koji su oštećeni 

 
 
 

6.550,00 
 4. JAVNA RASVJETA  105.000,00 
 4.1. Potrošnja i održavanje javne rasvjete – Opis i opseg poslova 105.000,00 
 4.1.1. Održavanje javne rasvjete: 

 
Radovi na zamjeni izvora svjetla u postojećim rasvjetnim tijelima, popravak ili 
zamjena rasvjetnog tijela uslijed kvara i nadopuna ulične rasvjete sukladno 
potrebama utvrđenim od komunalnog redara ili po dojavi građana. Na području 
grada za uličnu rasvjetu koristi se 2.700 rasvjetnih tijela. Za izvedbu radova 
nadležan je Upravni odjel za komunalno  gospodarstvo, razvoj i EU fondove  

 
 
 
 
 
 

40.000,00 
 4.1.2. Potrošnja električne energije: 

 
Trošak električne energije za javnu rasvjetu 

 
 

65.000,00 
A100001  SVEUKUPNO (1. + 2. + 3. + 4.) 490.140,00 
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Članak 4. 
 
Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima 
obavljanje poslova održavanja povjereno je trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Preko 
OBALA I PARKOVI d.o.o. 
 

 
Članak 5. 

 
Provođenje ovog programa u nadležnosti je Općinskog načelnika Općine Preko.  
Općinski načelnik je dužan Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa 
istodobno s podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2022. godinu.  
 
 

Članak 6. 
 
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Preko“, a primjenjuje se od 
1.siječnja 2023.godine.  
  

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O  
 
 
KLASA:363-01/22-01/103  
URBROJ:2198-13-01-1-22-1 
Preko,  22. prosinca 2022. godine 
 
 
                                                                                            Predsjednica Općinskog vijeća 
 
                                                                                
                                                                                                    Ingrid Melada, prof.,v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
 
Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 
94/13, 85/15,19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka 32. Statuta Općine Preko ( „Službeni glasnik Općine 
Preko“, broj 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 10. sjednici održanoj dana 
22. prosinca 2022. godine, donijelo je 
 

PROGRAM 
javnih potreba u sportu na području Općine Preko u 2023. godini 

 
Članak 1. 

 
Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i 
djelatnosti od značaja za Općinu Preko, a u svezi sa: 
 

- poticanjem i promicanjem  sporta kod djece i mladeži, 
- provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 
- djelovanjem udruga sporta, 
- sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima i turnirima, 
- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, 
- planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za 

Općinu Preko  
 

Članak 2. 
 

Za javne potrebe u sportu na području Općine Preko u 2023. godini, planirana sredstva u iznosu 
od 132.860,00 €, izražena su u eurima sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute 
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 57/22 i 88/22), a raspoređuju se na slijedeći način:  

- poticanje i promicanje sporta, sportskih aktivnosti djece i mladih, te sportsko- 
rekreacijske aktivnosti građana …………………………………………39.951,00 eura  

- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih 
za Općinu Preko ………………………………………….. 92.909,00 eura     
 

Članak 3. 
 

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima na temelju 
ugovora kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja i primatelja financijskih 
potpora, zahtjeva i priloženih računa.  

Korisnici sredstava Proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Upravnom odjelu za 
opće, pravne i ekonomske poslove dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku sredstava 
za proteklu godinu u roku određenim pozivom Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske 
poslove, za dostavu izvješća, a najkasnije do roka određenog Pozivom za financiranje javnih 
potreba za narednu godinu. Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne postupe kako je određeno 
prethodnim stavkom, može im se obustaviti isplata sredstava u tekućoj godini. Po prispjelim 
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izvješćima, Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove podnosi izvješće o ostvarivanju 
njihovih programa Načelniku Općine Preko. 

Članak 4. 
 

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Preko“, a primjenjuje se od 
1.siječnja 2023.godine.  

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O  
 
 
KLASA:620-01/22-01/03  
URBROJ:2198-13-01-1-22-1 
Preko,  22. prosinca 2022. godine 
 
 
                                                                                       Predsjednica Općinskog vijeća 
 
                                                                                
                                                                                               Ingrid Melada, prof.,v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 119/22), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i 
članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“, broj 1/18, 1/20 i 1/21), 
Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine, 
donijelo je 
  

PROGRAM 
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u 2023. godini 

 
Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se i obuhvaćaju oblici javnih potreba u socijalnoj skrbi, mjere i 
način pružanja pomoći poradi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih 
osoba na području Općine Preko.  
 

Članak 2. 
Općina Preko je u 2023. godini u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi planirala sredstva 
u iznosu od 144.937,00 eura, izražena u eurima sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene 
valute Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 57/22 i 88/22), koja se raspoređuju na 
sljedeći način: 
 

· Pomoć za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži………49.373,00 eura 
Troškovi odgoja i obrazovanja djece i mladeži obuhvaćaju troškove predškolskog odgoja  
i obrazovanja i financijsku pomoć studentima. Troškovi predškolskog odgoja i obrazovanja 
izvršavaju se na način da Općina Preko sufinancira troškove participacije roditelja za 
pohađanje dječjih vrtića koji su u sustavu mreže dječjih vrtića na području  Općine Preko, 
troškove nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih škola te troškove školovanja 
djece s poteškoćama u razvoju. 

· Pomoći za podmirenje troškova života obitelji na području Općine Preko…...16.192,00 eura 
      Troškovi života obitelji na otoku obuhvaćaju sufinanciranje dijela stambenih kredita i  
      mjesečnih parkirnih karata. 

· Naknade za novorođenčad ……………………………………………………26.545,00 eura 
Općina Preko za jedno dijete isplaćuje naknadu od 1.000,00 eura, za drugo dijete 
2.000,00 eura, za treće dijete 4.000,00 eura, te za četvrto i svako iduće dijete naknadu 
od 8.000,00 eura 

· Jednokratne pomoći……………………………………………………………7.963,00 eura 
Općina Preko odobrava jednokratne pomoći za osobe koje podnesu zahtjeve Upravnom 
odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko, a najviše za pokrivanje troškova 
stanovanja i liječenja. 

· Pomoći umirovljenicima ………………………………………………………….......19.910,00 eura 
Općina Preko isplaćuje pomoći u iznosu od 45,00 eura, 30,00 eura i 15,00 eura umirovljenicima 
sa  mirovinama do 130,00 eura, 130,01 eura i 270,00 eura. 

· Sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zdravstvene i socijalne skrbi u iznosu 
od………………………………………………………………………………………14.334,00 eura 

· Sufinanciranje prehrane korisnicima ……………………………………………….10.620,00 eura 
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Sufinancirat će se programi/projekti kako slijedi: 
ü Javne ovlasti prema Zakonu o Crvenom križu 
ü Programi/projekti iz područja skrbi o starijim osobama, a koji obuhvaćaju promicanje 

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

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

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

   Članak 3. 
Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima na temelju 
odluka, rješenja i ugovora kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja i primatelja 
financijskih potpora, zahtjeva i priloženih računa.  
Korisnici sredstava Proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Upravnom odjelu za 
opće, pravne i ekonomske poslove dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku sredstava 
za proteklu godinu u roku određenim pozivom Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske 
poslove dostavu izvješća, a najkasnije do roka određenog Pozivom za financiranje javnih 
potreba za narednu godinu. Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne postupe kako je određeno 
prethodnim stavkom, može im se obustaviti isplata sredstava u tekućoj godini. Po prispjelim 
izvješćima, Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove podnosi izvješće o ostvarivanju 
njihovih programa Općinskom načelniku Općine Preko. 
 

Članak 4. 
Ovaj program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Preko“, a primjenjuje se od 
1.siječnja 2023.godine.  
 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O  
 
KLASA:550-01/22-01/28  
URBROJ:2198-13-01-1-22-1 
Preko,  22. prosinca 2022. godine 
 
                                                  
                                                                                              Predsjednica Općinskog vijeća 
 
 
                                                                                                      Ingrid Melada, prof.,v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne 
novine“, broj 83/22) i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/18, 
1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. 
godine, donijelo je 
 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2023. godini 

 
Članak 1. 

 
Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Preko u svezi sa: 
 

· promicanjem kulture, 
· organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, 
· informativnom i izdavačkom djelatnošću, 
· stvaranjem prostornih uvjeta za rad kulturnih organizacija te rada Udruga 

  sa sjedištem u Općini Preko i šire, te 
· provođenjem svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, 

   klubova i udruga sa područja Općine Preko i šire 
 

Članak 2. 
 

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu općine Preko za 2023. godinu 
su aktivnosti od zajedničkog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Preko. Za potrebe u kulturi 
osiguravaju se sredstva u iznosu od 23.228,00 eura, izražena u eurima prema Zakonu o uvođenju 
eura kao službene valute Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 57/22 i 88/22) i to za:  
 
 

· programe/projekte ustanova u kulturi od interesa za Općinu Preko ………..7.565,00 eura 
· programi/projekti organizacija manifestacija u kulturi i festivalskih od interesa za Općinu 

Preko ………………………………………………………………………..4.645,00 eura  
· programi/projekti muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti ……………. …2.655,00 eura 
· programi/projekti knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali 

program/projekti i u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti od interesa za Općinu Preko 
……………………………………………………………………………….2.655,00 eura 

· dramske, glazbene, likovne i druge programe s područja kulture  
namijenjene žiteljima otoka koji pripadaju Općini Preko …………………….664,00 eura 

· programi/projekti njegovanja kulture i kulturne baštine i međugradske, međužupanijske, 
međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje …………………………5.044,00 eura  
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Članak 3. 
 

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima na temelju 
ugovora kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja i primatelja financijskih potpora, 
zahtjeva i priloženih računa.  

Korisnici sredstava Proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Upravnom odjelu opće, 
pravne i ekonomske poslove dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku sredstava za proteklu 
godinu u roku određenim pozivom Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove dostavu 
izvješća, a najkasnije do roka određenog Pozivom za financiranje javnih potreba za narednu godinu. 
Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne postupe kako je određeno prethodnim stavkom, može im 
se obustaviti isplata sredstava u tekućoj godini. Po prispjelim izvješćima, Upravni odjel za opće, 
pravne i ekonomske poslove podnosi izvješće o ostvarivanju njihovih programa Općinskom 
načelniku Općine Preko. 

Članak 4. 

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Preko“, a primjenjuje se od 1.siječnja 
2023.godine.  

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O  
 
 
KLASA:610-01/22-01/04  
URBROJ:2198-13-01-1-22-1 
Preko,  22. prosinca 2022. godine 
 
 
                                                                                       Predsjednica Općinskog vijeća 
 
                                                                                
                                                                                             Ingrid Melada, prof.,v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju članka 18., st. 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021 ) i članka 
32. Statuta Općine Preko ("Službeni glasnik Općine Preko" broj 1/18, 1/20 i 1/21) ), Općinsko 
vijeće Općine Preko na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o  

izvršavanju proračuna Općine Preko za 2023. godinu 
 
Opće odredbe 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine 
Preko za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo ostvarivanje odnosno izvršavanje, 
prava i obveze nositelja i korisnika proračunskih sredstava, opseg zaduživanja te davanje 
jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti Načelnika Općine Preko 
(u daljnjem tekstu: Načelnik) u izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga 
pitanja u izvršavanju Proračuna. 
 
Struktura proračuna 
 

Članak 2. 
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Obrazloženja.  
Opći dio proračuna sadrži: Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun 
prihoda i rashoda i Račun financiranja. 
U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine te svi rashodi i izdaci na razini Općine Preko i proračunskih korisnika, 
prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. 
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci 
za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj 
klasifikaciji.  
Posebni dio Proračuna sadrži plan rashoda i izdataka Proračuna Općine Preko i njezinih 
proračunskih korisnika iskazanih po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji i izvorima 
financiranja te po proračunskim korisnicima, raspoređenih u programe koji se sastoje od 
aktivnosti i projekata. 
Obrazloženje Proračuna sastoji se od Obrazloženja Općeg dijela Proračuna i Obrazloženja 
Posebnog dijela Proračuna.  
Obrazloženje Općeg dijela Proračuna sadrži obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i 
izdataka Proračuna Općine Preko te obrazloženje prenesenog viška, odnosno manjka prihoda 
nad rashodima. Obrazloženje Posebnog dijela Proračuna sadrži obrazloženje programa koje se 
daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata a ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz 
Provedbenog programa Općine Preko. 
 

Članak 3. 
Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima: 
tijelima općinske uprave, ustanovama kojima je Općina Preko osnivač, mjesnim odborima i 
ostalim korisnicima koji su u Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava. 
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Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove i Upravni odjel za komunalno 
gospodarstvo, razvoj i EU fondove (u daljnjem tekstu: Upravni odjeli Općine Preko) obvezni 
su u roku od  osam dana od dana donošenja Proračuna izvijestiti proračunske korisnike o 
odobrenim sredstvima u Proračunu.  
 
Izvršavanje proračuna 
 

Članak 4.  
Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i važi za godinu za koju je donesen. Godišnji proračun 
se izvršava do 31. prosinca fiskalne godine. 
Proračun se izvršava na temelju planova o njegovu izvršavanju, a u skladu s tekućim platežnim 
mogućnostima, odnosno dinamikom priljeva sredstava. 
 

Članak 5.  
Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini je odgovoran Načelnik.  
Odgovornost za izvršavanje Proračuna podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i 
verifikaciju obveza, za izdavanje naloga za plaćanja na teret proračunskih sredstava te za 
utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. 
Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko izvršava Proračun i o tome 
izvještava Načelnika.  
Pročelnici Upravnih odjela Općine Preko, odgovorne osobe proračunskih korisnika i čelnici 
pravnih osoba koje su korisnici Proračuna odgovorni su za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost 
i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.  
Načelnik, Pročelnici Upravnih odjela Općine Preko, odgovorne osobe proračunskih korisnika i 
čelnici pravnih osoba koje su korisnici Proračuna, dužni su primjenjivati fiskalna pravila prema 
Zakonu o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) te osigurati učinkovito i 
djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola kao i sustava nadzora i 
kontrole nad trošenjem proračunskih sredstava. 
 
Namjena i korištenje sredstava 
 

Članak 6.  
Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene utvrđene u Proračunu. 
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se 
do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.  
Iznimno od odredbe 2. ovog članka, Načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci 
pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa. 
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se 
koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu. 
Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u 
narednu proračunsku godinu.  
Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, 
donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen 
u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća. 
 
 

Članak 7.  
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u posebnom dijelu 
određeni za nositelja po pojedinim pozicijama.  
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Proračunski korisnik je Dječji vrtić Lastavica čiji su izdaci u posebnom dijelu iskazani prema 
vrsti izdataka koji se financiraju iz proračuna.  
Prihodi koje proračunski korisnik ostvari od vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi), iz donacija, 
po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna. 
Proračunski korisnik Dječji vrtić Lastavica Preko izuzima se od uplate namjenskih i vlastitih 
prihoda u Proračun Općine Preko, ali su dužni šestomjesečno izvještavati Upravni odjel za 
opće, pravne i ekonomske poslove o ostvarenim i utrošenim sredstvima iz stavka 3. ovog 
članka. 
Sredstva proračuna doznačavaju se korisnicima mjesečno na temelju zahtjeva za dodjelu 
sredstava. 
Korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene utvrđene godišnjim 
financijskim planom, štedljivo i u skladu s propisima o korištenju odnosno raspolaganju tim 
sredstvima. 
Korisnici proračuna smiju proračunska sredstva koristiti i preuzimati obveze najviše do visine 
sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna. 
Korisnici proračuna i udruge koje dobivaju donacije iz proračuna dužni su Načelniku dostaviti 
Izvješće o rezultatima svoga rada i financijsko izvješće za prethodnu godinu najkasnije do kraja 
lipnja tekuće godine zajedno sa Odlukom o prihvaćanju od strane svojih tijela upravljanja. 
 

Članak 8.  
Namjenski prihodi iz članka 7., stavka 3. ove Odluke, koji ne budu iskorišteni u ovoj 
proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste za iste namjene za koje 
su bili utvrđeni financijskim planom proračunskog korisnika za ovu proračunsku godinu.  
U slučaju neravnomjernog priljeva sredstava u proračun Općinski načelnik može izmijeniti 
redoslijed i dinamiku doznake pojedinim korisnicima. 
 

Članak 9.  
Postupak nabave roba, radova i usluga mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi. 
 
 
Proračunska pričuva 

Članak 10. 
Sredstva proračunske pričuve mogu iznositi najviše do 0,50 posto planiranih općih prihoda 
proračuna tekuće godine bez primitaka. 
U Proračunu su planirana sredstva tekuće pričuve u svoti od 6.641,00 € za korištenje hitnih i 
nepredviđenih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine.  
Korištenje tekuće pričuve odobrava Načelnik do iznosa utvrđenog godišnjim proračunom. 
Sredstva tekuće pričuve mogu se koristiti za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, 
nagodbi i dr.) radi isplate naknade i rente koje se isplaćuju na teret sredstava proračuna. 
O korištenju sredstava proračunske pričuve odlučuje Načelnik.  
Sredstva proračunske pričuve ne mogu se koristiti za davanje pozajmice. 
Načelnik je obvezan dva puta godišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske 
pričuve. 
 
Prihodi proračuna 

Članak 11. 
U Proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina 
Preko. 
Prihodi što ih tijela Općinske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i 
uplaćuju se na račun Proračuna. 
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Prihodi što ih upravni odjeli Općinske uprave ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su 
Proračuna. 
 

Članak 12. 
Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim 
uvjetima (vlastiti prihodi) planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i u 
Proračunu Općine Preko i uplaćuju se na IBAN računa proračunskog korisnika. 
Proračunski nadležna tijela općinske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. 
ovog članka. 
Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad 
iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, do visine uplaćenih sredstava, uz suglasnost 
čelnika proračunskog korisnika. 
 

Članak 13. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na 
teret rashoda Proračuna. 
Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove 
temeljem dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne 
i ekonomske poslove. 
 
Isplata sredstava iz Proračuna 
 

Članak 14. 
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi 
kojom se dokazuje obveza plaćanja. 
Pročelnik Upravnog odjela Općine Preko i čelnik pravne osobe proračunskog korisnika, 
odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom 
pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. 
 

Članak 15. 
Proračunskim korisnicima, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, 
isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima 
do visine utvrđene tim aktima i osiguranim sredstvima. 
 

Članak 16. 
Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad 
članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, isplaćivat će se temeljem Odluke Općinskog 
vijeća Općine Preko. 

Članak 17. 
Plaće i materijalna prava službenika i namještenika Općine Preko isplaćuju se sukladno 
Pravilniku o unutarnjem redu Općine Preko i drugim odlukama koje donosi Načelnik. 
 
Otpis ili djelomičan otpis potraživanja 
 

Članak 18. 
Otpis nenaplativih i spornih potraživanja kao i potraživanja za koje je nastupila zastara vrši se 
temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske.  
Otpis nenaplativih i spornih potraživanja kao i potraživanja za koje je nastupila zastara za 
ugovorne odnose otpisuje svojom odlukom Načelnik, dok otpis nenaplativih i spornih 
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potraživanja kao i potraživanja za koje je nastupila zastara za prihode utvrđene rješenjem u 
upravnom postupku otpisuje pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove 
donošenjem rješenja otpisu. 
Načelnik može na zahtjev dužnika odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga po osnovi 
javnih i nejavnih davanja u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima ukoliko bi se na taj 
način poboljšala dužnikova mogućnost otplate duga, odnosno ako bi naplata duga u cijelosti 
dovela do nelikvidnosti (blokade računa) dužnika. 
 
 
 
 
Upravljanje nefinancijskom imovinom 
 

Članak 19. 
Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine upravljaju tijela Općinske uprave te pravne 
osobe (ustanove i trgovačka društva) kojih je Općina Preko osnivač. 
Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i 
davanje u zakup. 
Sredstva za održavanje i osiguravanje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u 
rashodima poslovanja Upravnih odjela Općine Preko, ustanova i trgovačkih društava. 
Pročelnik tijela Općinske uprave i čelnik proračunskog korisnika i pravne osobe mora 
imovinom iz stavka 1. ovog članka upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj 
imovini u skladu sa zakonom. 

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

Članak 21. 
Odluku o kupnji i otuđenju opreme za potrebe općinske uprave donosi Načelnik sukladno 
Statutu Općine i posebnim propisima. 
 
Upravljanje financijskom imovinom 
 

Članak 22. 
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Načelnik. 
Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti 
i likvidnosti, a Odluku o oročavanju donosi Načelnik. 
Načelnik može, sukladno zakonskim propisima, Ustanovama i društvima u vlasništvu Općine 
Preko, iz likvidnih sredstava odobriti kratkoročnu beskamatnu pozajmicu uz adekvatno 
osiguranje povrata pozajmice. 
Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna Općine Preko. 
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 
2023. godine. 
 
Izvještavanje o izvršenju Proračuna i Financijskog plana 
 

Članak 23. 
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Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove izrađuje i dostavlja Načelniku polugodišnji 
i godišnji izvješće o izvršavanju Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o proračunu. 
Načelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom vijeću u 
rokovima propisanim Zakonom o proračunu. 
Struktura i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu propisani su 
Zakonom o proračunu. 
Proračunski korisnici dužni su dostaviti kvartalne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje 
s bilješkama i ostvarenjem financijskog plana na razni osnovnog računa (peta razina računskog 
plana) Upravnom odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove najkasnije u roku 8 dana od 
isteka roka za predaju navedenih izvještaja utvrđenih Pravilnikom o financijskom izvještavanju 
u proračunskom računovodstvu. 
Proračunski korisnici dužni su nadležnom tijelu Općinske uprave dostaviti polugodišnji i 
godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu), najkasnije u 
roku od 15 dana od isteka roka za predaju navedenih izvještaja utvrđenih Pravilnikom o 
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 
Trgovačka društva kojima je Općina Preko osnivač ili većinski vlasnik dužna su dostaviti 
godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu), najkasnije u 
roku od 15 dana od isteka roka za predaju godišnjeg izvještaja utvrđenog Zakonom o 
računovodstvu. 
 
Uravnoteženje Proračuna i preraspodjela sredstava Proračuna 
 

Članak 24. 
Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili 
primitaka Načelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom o 
proračunu. 
Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno 
preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika , utvrditi će Općinsko vijeće izmjenama 
i dopunama proračuna. 
 

Članak 25. 
Izmjenama i dopunama Proračuna, mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu. 
Izmjene i dopune Proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže Opći i 
Posebni dio te Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna. 
Na postupak donošenja izmjena i dopuna Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu 
kao za postupak donošenja Proračuna. 
Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna moraju se 
planirati minimalno na razini ostvarenog odnosno izvršenog. 
Na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana proračunskog korisnika jednako 
se primjenjuju odredbe stavaka od 1. do 4. ovog članka. 
 

Članak 26. 
Načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama i kod proračunskih 
korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se 
umanjuje. 
Načelnik je o preraspodjeli sredstava obvezan izvijestiti Općinsko vijeće prilikom donošenja 
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. 
 
 
Nadzor nad poslovanjem 
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Članak 27. 

Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove ima pravo nadzora nad financijskim, 
materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika sredstava proračuna, te nad 
zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava. 
Proračunsko korisnici obvezni su omogućiti uvid u dokumentaciju potrebnu za provođenje 
nadzora. 
Ako se prilikom obavljanja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva upotrijebljena protivno 
Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Načelnik i poduzeti mjere za nadoknađivanjem tako 
utrošenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava s pozicija s kojih su sredstva 
bila namjenski utrošena. 
 
 
 
 
 
Zaduživanje, otplata duga i izdavanje jamstva 
 

Članak 28. 
Općina Preko se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira 
uz ograničenja u vezi sa zaduživanjem koja su propisana Zakonom o izvršavanju državnog 
proračuna za određenu godinu. 
 

Članak 29. 
Općina Preko može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje 
jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u skladu sa Zakonom 
o proračunu. 
Odluku o kreditnom zaduženju iz stavka 1. ovog članka donosi Načelnik. 
 

Članak 30. 
Općina Preko se može dugoročno zaduživati za: 

- kapitalni projekt (Investiciju) koji se financira iz njezinog Proračuna, a odnosi se na 
nabavu nefinancijske imovine (osim nabave prijevoznih sredstava u cestovnom 
prometu – osobnih automobila) i drugih rashoda izravno povezanih s takvom 
nabavom, 

- za kapitalne pomoći trgovačkim društvima ili drugima pravnim osobama u njezinom 
vlasništvu ili suvlasništvu radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova 
Europske unije i za investicije ili projekte čija je realizacija utvrđena posebnim 
propisima 

- za financiranje obveza  na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili 
sufinancirani iz fondova Europske unije 

Općinski načelnik može predložiti najpovoljniji oblik zaduženja uzimanjem kredita na tržištu 
novca i kapitala i kod izvoditelja radova, isključivo za namjene iz stavka 1. ovog članka. 
Odluku o dugoročnom zaduživanju donosi Općinsko vijeće prije traženja suglasnosti Vlade 
Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija. 
Suglasnost za dugoročno zaduženje iz stavka 1. ovog članka daje Vlada Republike Hrvatske na 
prijedlog ministra financija. Vlada će dati suglasnost ako budu zadovoljeni uvjeti iz stavka 1. 
članka 29. ove Odluke. 
Ugovor o kreditnom zaduženju sklapa Načelnik nakon dobivene suglasnosti Vlade, odnosno 
ministra financija. Suglasnost iz stavka 2. ovog članka obvezni je prilog ugovora o zaduživanju. 
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Zahtjev sadrži obvezne sastojke, priloge i dokumentaciju koju propisuje ministar financija. 
Općina Preko je dužna izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, 
tromjesečno do 10-og u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati duga temeljem 
zaduženja za koje je dobila suglasnost Vlade Republike Hrvatske, odnosno ministra financija. 
U 2023. godini , Općina Preko će se zadužiti do iznosa od 663.614,00 € za financiranje 
kapitalnog projekta – Izgradnja groblja u mjestu Preko – I. Faza, u okviru programa  P1004, 
Izgradnja komunalne infrastrukture, Kapitalnog projekta K100413. 
Ukupan procijenjeni dug Općine na kraju 2023. godine, po dosadašnjem i novom zaduženju, 
iznosio bi 720.040,00 €. 

Članak 31. 
Ukupna godišnja obaveza (godišnji anuitet) može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u 
godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. 
U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos godišnjeg anuiteta 
po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i 
suglasnosti, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina. 
Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi Općine 
umanjeni za: 

- prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija, 
- prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje 

decentraliziranih funkcija. 
 

Članak 32. 
Odredbe članka 31. ne odnose se na iznos zaduživanja Općine preko do iznosa ukupno 
prihvatljivog troška projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije i na iznos zaduživanja 
za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti. 
 

Članak 33. 
Tekuće otplate glavnice duga prema banci iskazane u Računu financiranja te pripadajuće 
kamate imaju prednost u izvršavanju Proračuna, pred svim ostalim izdacima. 
 

Članak 34. 
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Preko i ustanova čiji je 
osnivač Općina Preko može se dugoročno zaduživati samo za namjene iz stavka 1., članka 30., 
ove Odluke i uz suglasnost Općine Preko sukladno aktu o osnivanju. 
Odluku o davanju suglasnosti donosi Načelnik. 
Suglasnosti iz stavka 1. ovog članka uključuju se u opseg zaduženja Općine Preko iz članka 31. 
ove Odluke razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju. 
Ako se pravna osoba iz stavka 1. ovog članka, dugoročno zadužuje kod međunarodne 
financijske institucije na Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje potrebno je 
prethodno ishoditi suglasnost ministra financija. 
Općina Preko dužna je izvještavati Ministarstvo financija o danim suglasnostima u roku od 8 
dana od dane suglasnosti i sklopljenom ugovoru o zaduživanju pravnih osoba i ustanova iz 
stavka 1. ovog članka u roku od 8 dana od dana sklapanja. 
 

Članak 35. 
Općina Preko može davati jamstvo za ispunjenje obveza pravne osobe u njenom većinskom 
izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač uz prethodnu suglasnost ministra 
financija. 
Dana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja Općine Preko iz članka 31. ove 
Odluke.  
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Odluku o davanju jamstva donosi Općinsko vijeće Općine Preko.  
Općina Preko je dužna izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, 
tromjesečno do 10-og u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava 
za koja je prethodno dana suglasnost. 
 
Proračunsko računovodstvo, financijsko – računovodstvena kontrola i izvještavanje 
 

Članak 36. 
Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva u skladu s 
Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. 
Tijela općinske uprave odgovorna za korisnike iz stavka 1. ovog članka obvezna su prikupiti, 
uskladiti i konsolidirati njihova polugodišnja i godišnja izvješća te ih dostaviti Upravnom 
odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove. 
 

 
Članak 37. 

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

Članak 38. 
Ova Odluka sastavni je dio proračuna i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Preko“, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O  
 
KLASA:400-01/22-01/08  
URBROJ:2198-13-01-1-22-1 
Preko,  22. prosinca 2022. godine 
 
                                                  
                                                                                              Predsjednica Općinskog vijeća 
 
 
                                                                                                    Ingrid Melada, prof.,v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 82. 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 
124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Uputa Ministarstva financija za izradu 
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025., 
(https://mfin.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/drzavnariznica//Upute%20za%20izradu%2
0prora%C4%8Duna%20jedinica%20lokalne%20i%20podru%C4%8Dne%20(regionalne)%20
samouprave%20za%20razdoblje%202023.%20-%202025..pdf) i članka 32. Statuta Općine 
Preko („Službeni glasnik Općine Preko“, broj 1/18, 1/20, 1/21), Općinsko vijeće Općine 
Preko na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o  

višegodišnjem planu uravnoteženja proračuna Općine Preko  
u razdoblju 2023. – 2025. godine 

 
Članak 1. 

Ovim Višegodišnjim planom uravnoteženja u trošenju proračunskog viška iz prethodnih 
godina, utvrđuje se način rasporeda procijenjenog viška prihoda i primitaka po proračunskim 
godinama u iznosu od 943.169,00 eura s osnove izvora financiranja: 

· 71 „Prihodi od prodaje nefinancijske imovine“ i 
· 11 „Opći prihodi i primici“ 

koji se prenosi iz Proračuna Općine Preko za 2022. godinu i planira se utrošiti u Proračunu 
Općine Preko za 2023. godinu te projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu. 

Članak 2. 

Procjena planiranog proračunskog viška iz članka 1. ove Odluke o višegodišnjem planu 
uravnoteženja, temelji se na stanju iz financijskih izvještaja Općine Preko za razdoblje 1. 
siječanj – 30. rujan 2022. godine, pri kojem je na osnovnom računu podskupine 922 – višak 
prihoda i primitaka – preneseni, utvrđen iznos (stanje 31.12.2021. godine) od 348.057,42 eura 
te višak prihoda i primitaka u tekućem razdoblju (stanje 30.09.2022. godine) od  406.582,43 
eura i procijeni viška prihoda i primitaka na kraju tekuće 2022. godine u iznosu od 188.529,15 
eura, što čini ukupno 943.169,00 eura. 

Temeljem navedenih podataka procjenjuje se da se u Proračunu Općine Preko za 2023. godinu 
s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, prenosi procijenjeni višak prihoda i primitaka s osnove 
prihoda od prodaje nefinancijske imovine i općih prihoda i primitaka Proračuna Općine Preko 
u ukupnom iznosu od 943.169,00 eura. 
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Članak 3. 

U Proračunu Općine Preko za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu, planira se 
sukcesivno smanjiti procijenjeni višak prihoda i primitaka iz članka 2. Ove Odluke po godinama 
kako slijedi: 

· 2023. godina : 423.324,00 eura 
· 2024. godina : 259.923,00 eura 
· 2025. godina : 259.922,00 eura 

Članak 4. 

Procijenjeni višak sredstava iz članka 2. ove Odluke nastao je iz prethodnih godina i to iz 
prihoda od prodaje nefinancijske imovine – zemljišta u turističkoj zoni „Mačjak – Šumljak“ te 
iz prihoda od poreza na promet nekretninama. U svrhu uravnoteženja Proračuna, nakon 
uključivanja dijela prenesenog viška, kako je navedeno u članku 3. ove Odluke, nakon 
utvrđivanja rezultata poslovanja u 2023. godini, utvrdit će se namjena korištenja i raspored 
neutrošenih sredstava iz prethodnih godina. 

Članak 5. 

Odredbe ovog Višegodišnjeg plana uravnoteženja odnose se na Proračun Općine Preko i ne 
uključuju viškove/manjkove proračunskog korisnika Općine Preko. 

 

Članak 6. 
Ova Odluka sastavni je dio proračuna i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Preko“, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O  
 
KLASA:400-01/22-01/09  
URBROJ:2198-13-01-1-22-1 
Preko,  22. prosinca 2022. godine 
 
                                                  
                                                                                              Predsjednica Općinskog vijeća 
 
 
                                                                                                    Ingrid Melada, prof.,v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 
110/18 i 32/20 ) i članka 32. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“, broj  1/18, 
1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 
2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o  

izmjenama i dopunama Programa  
održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture  za 2022. godinu, («Službeni glasnik Općine 
Preko» broj: 8 /21),  članak 2. mijenja se i  glasi: 
Prihodi u kunama utvrđeni ovim Programom su kako slijedi:  

 

VRSTA PRIHODA Plan za 2022. (kn) 
Prihod od komunalne naknade 2.748.630,00 
Opći prihodi i primici proračuna 367.105,00 
SVEUKUPNO PRIHODI 3.115.735,00 

 
 

Članak 2. 

Za potrebe održavanja komunalne infrastrukture, prihodi iz članka 2. ovog Programa u iznosu 
od  2.748.630,00 kuna raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:  
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Aktivnost RBR Opis IZNOS (kn) 
 1. ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA 1.780.000,00 
A100001 

Održavanje i 
uređenje javnih i 
zelenih površina 

1.1. Zelene površine i sadnja drveća i grmlja – Opis i opseg poslova 520.000,00 
1.1.1. Održavanje javnih zelenih površina: 

 
Strojnu košnju parkovnih i ostalih zelenih površina s grabljanjem otkosa, metenje 
staza, nogostupa i ulica nakon košnje, te odvozom istog na deponiju. Radovi se 
izvode više puta godišnje sukladno potrebama 
Ručno košenje trave i šiblja sa sakupljanjem i metenjem otkosa, te odvozom istog 
na deponiju. Radovi se izvode više puta godišnje  sukladno potrebama 
Grabljenje lišća i odvoz istog na deponij. Rad se obavlja više puta godišnje: 
tijekom  listopada i studenog 
Ostali manji i prateći radovi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

300.000,00 

1.1.2. Uređenje zelenih površina u naseljima Općine Preko: 
 
Radovi obuhvaćaju uređenje zelenih površina uz nogostupe, kao i sanaciju 
devastiranih zelenih površina 
Radovi se izvode na način: frezanje, rahljenje, sjetvom trave, te zalijevanje do 
vremena nicanja  Radovi se izvode prema potrebi temeljem uvida u stanje na 
terenu 

 
 
 
 
 
 

150.000,00 
1.1.3. Sadnja stabala i grmova u naseljima Općine Preko: 

Radovi se izvode na javnim zelenim površinama, uz prometnice, parkirališta i 
dječja igrališta i u parkovima 

 
 

70.000,00 
1.2. Održavanje parkova i cvijeća – Opis i opseg poslova 200.000,00 
1.2.1. Uređenje grmova i parkovnih nasada: 

 
Radovi obuhvaćaju podrezivanje i šišanje dva puta godišnje, te plijevljenje i 
okopavanje  i grmova šest puta godišnje 

 
 
 

100.000,00 
1.2.2. Održavanje cvjetnih žardinjera: 

 
Radovi obuhvaćaju plijevljenje i zalijevanje 165 cvjetnih žardinjera, cvjetnih 
gredica i cvjetnih otoka tijekom vegetacije 

 
 
 

50.000,00 

1.2.3. Sadnja i podsađivanje cvijeća: 
Radovi obuhvaćaju podsađivanje i zamjena propalog cvijeća u 165  žardinjera i 
cvjetnim gredicama na području naselja Općine Preko 

 
 

30.000,00 
1.2.4. Parkovne klupe: 

 

Radovi obuhvaćaju održavanje postojećih parkovnih klupa premazivanjem, 
zamjenu polomljenih dijelova klupa, te uređenje površine ispod klupa, kao i 
postavu novih sukladno potrebama uz nogostupe i šetnice 

Na području Općine Preko nalazi se 500 klupa 

 
 
 
 
 

20.000,00 
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Aktivnost RBR Opis IZNOS (kn) 
 1.3. Održavanje čistoće na javnim površinama – Opis i opseg poslova 430.000,00 
A100001 
Odražavanje i 
uređenje javnih i 
zelenih površina 
 

 
1.3.1. 

Čišćenje javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa 
javnih površina: 
Radovima se predviđa čišćenje i metenje autobusnih stajališta, parkirališta, 
nogostupa, trgova, zelenih površina, od papira i drugih otpadaka. Pražnjenje 
koševa za otpatke te odvoz svega na deponij. Stavka obuhva ća svakodnevni 
obilazak i čišćenje u svim naseljima Općine Preko. Rad svakodnevno obavlja 7 
radnika, osim u ljetnom periodu kada rad obavlja 10 radnika što čini ukupno 
16247 sati. Osim redovitog čišćenja radovi obuhvaćaju i periodično čišćenje 
zelenih površina, prostora na kojima su se održavale manifestacije, prostora 
sajmišta, te čišćenje kanalica i uličnih rešetki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

310.000,00 
  

1.3.2. 
Čišćenje javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada 
sa groblja: 
 
Radovi obuhvaćaju čišćenje i odvoz otpada sa groblja u naseljima Općine 
Preko 

 
 
 

50.000,00 

 1.3.3. Sanacija divljih deponija: 
Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba 
odbacila na javnu površinu ili na zemljište u vlasništvu Op ćine Preko. Radovi se 
izvode na temelju obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavi 
građana 

 
 
 
 

70.000,00 
 

 1.4. Provođenje mjera deratizacije i dezinsekcije – Opis i opseg poslova  100.000,00 
 1.4.1. Deratizacija i dezinsekcija: 

 
Usluge obuhvaćaju izvođenje usluge deratizacije i dezinsekcije na području 
naselja Općine Preko                                                                
Obavljaju se dvije deratizacije (uništavanje miševa i štakora) i tri dezinsekcije 
(jednu larvicidnu i dvije adulticidne)                                          
Deratizacije se obavljaju u proljeće i jesen antikoagulantim rodenticidima, a 
dezinsekcije tijekom proljeća (larvicidna) i ljeta (adulticidne) 

 
 
 
 
 
 
 

100.000,00 
  

1.5. 
Održavanje čistoće na javnim površinama na kojima nije dopušten promet 
prometnim vozilima – Opis i opseg poslova 

 
350.000,00 

 1.5.1. Uređenje javnih površina (šetnica, površina uz sportsko – rekreacijske 
objekte, prostora za javne priredbe i manifestacije, otvorene tržnice): 
 
Uređenje javnih površina sa prostorom za sjedenje, komunikacijskim putevima te 
drugim urbanim sadržajima 

 
 
 
 

150.000,00 
 1.5.2. Uređenje dječjih igrališta na području Općine Preko: 

Radovi obuhvaćaju redovito održavanje opreme na dječjim igralištima zamjena 
oštećenih elemenata i sprava, bojanje, podmazivanje i sl.. na igralištima u 
naseljima Preko, Poljana, Sutomišćica i Ugljan. Na području Općine Preko 
nalazi se 11 dječjih igrališta 

 
 
 
 

50.000,00 
 1.5.3. Održavanje i dohranjivanje plaža: 

Radovi održavanja uređenih plaža koji se izvode prema potrebi podrazumijevaju 
održavanje opreme, uređaja i instalacija plaža koje su u vlasništvu Općine Preko 
(kabine za presvlačenje, sunčališta, slavine i tuševe, ležaljke i sl.) 
Radovi na dohranjivanju plaža na podru čju Općine Preko podrazumijevaju 
nabavu pijeska ili riječnih oblutaka i razastiranje istog, što se obavlja prije 
početka turističke sezone 

 

 

 

 

 

 

150.000,00 
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 1.6. Opskrba i utrošak vode na javnim mjestima – Opis i opseg poslova 180.000,00 
A100001 
Odražavanje i 
uređenje javnih i 
zelenih površina 

1.6.1. Opskrba vodom i utrošak vode na javnim tuševima: 
 
Podrazumijeva opskrbu vodom na javnim mjestima (javni tuševi) i potrošnju vode 

 

 

180.000,00 
 2. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH 

OBJEKATA U OPĆOJ UPORABI 
 

200.000,00 
 2.1. Tekuće i investicijsko održavanje objekata u općoj uporabi – Opis i opseg 

poslova 
 

150.000,00 
 2.1.1. Održavanje autobusnih nadstrešnica: 

 
Radovi obuhvaćaju čišćenje autobusnih nadstrešnica od plakata i drugih 
onečišćenja, te pranje istih.  Na području naselja Općine Preko nalazi se 15 
autobusnih nadstrešnica 

 
 
 
 

30.000,00 
 2.1.2. Održavanje spomenika, skulptura i spomen ploča: 

 
Radovi na održavanju spomenika, skulptura i spomen plo ča obuhvaćaju 
održavanje urednima i zaštitu od uništavanja (uklanjanje grafita i uništenih 
dijelova) te poslove postavljanja, uklanjanja ili premještanja istih 

 
 
 
 

10.000,00 
 2.1.3. Održavanje obavijesnih ploča, ormarića i panoa: 

 
Radovi obuhvaćaju čišćenje postojećih oglasnih panoa i obavijesnih ploča od 
plakata te pranje istih. Na području naselja Općine Preko nalazi se 23 oglasna 
panoa 

 
 
 
 

10.000,00 
 2.1.4. Održavanje pročelja zgrada u javnoj uporabi: 

 
Radovi na održavanju pročelja zgrada u javnoj uporabi obuhvaćaju poslove 
održavanja i obnavljanja pročelja (održavanje i obnavljanje fasada i uklanjanje 
otkrhnutih dijelova pročelja) i vanjskih dijelova na zgradama u javnoj uporabi 
(dimnjaka, vrata, prozora i sl.) 

 
 
 
 
 

100.000,00 
 2.2. Sanacija i održavanje riva i lučica 50.000,00 
 2.2.1. Sanacija i održavanje riva i lučica u mjestima Općine Preko: 

 
Radovi na održavanju riva i lučica obuhvaćaju održavanje i sanaciju riva i lučica 
u naseljima Općine Preko (košnja travnatih dijelova u lučicama, sanaciju 
dijelova lučice i rive uslijed vremenskih i drugih neprilika, uklanjanje korova na 
istima i sl.) 

 
 
 
 
 

50.000,00 
 3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO PROMETNI 

POSLOVI 
 

450.000,00 
 3.1. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta – Opis i opseg poslova 320.000,00 
 3.1.1. Sanacija (obnavljanje i zamjena) asfaltnih nerazvrstanih cesta: 

 
Radovi obuhvaćaju popravak oštećenja na asfaltnim cestama na području 
naselja Općine Preko Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem 
obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavi gra đana 

 
 
 
 

220.000,00 
 3.1.2. Održavanje (nabava, dovoz i strojna ugradnja kamenog agregata) 

makadama: 
Radovi obuhvaćaju strojno planiranje i profiliranje postojećih  makadamskih 
cesta prosječne širine 3-4 m. Planiranje i profiliranje vrši se isključivo grederom.  
Radovi obuhvaćaju dobavu, razastiranje i planiranje sortiranog kamenog 
agregata odgovarajuće granulacije. Radovi se izvode prema potrebama 
utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavi 
građana 

 
 
 
 
 
 
 

60.000,00 
 3.1.3. Održavanje poljskih putova: 

Radovi obuhvaćaju popravak oštećenja i nasipavanje poljskih putova. Radovi se 
izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida komunalnog 
redara na terenu ili po dojavi građana 
 

 
 
 

20.000,00 

Aktivnost RBR Opis IZNOS (kn) 
A100001 
Odražavanje i 
uređenje javnih i 
zelenih površina 

3.1.4. Zaštita nerazvrstanih cesta uništenjem nepoželjne vegetacije: 
 
Radovi obuhvaćaju uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste u svrhu sigurnosti 
prometa (korov i samoniklo bilje) 

 
 
 

10.000,00 
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Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog 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:363-01/22-01/104  
URBROJ: 2198-13-01-1-22-1 
Preko, 22. prosinca 2022. godine 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   
                                                                          
 

                                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r  

 3.1.5. Interventni radovi na nerazvrstanim cestama uslijed vremenskih nepogoda 
(poplave, poledica, snijeg): 
 
Sanacije nanosa zemlje, blata, sanacija manjih odrona i drugih posljedica 
djelovanja vremenskih nepogoda kao što je posipanje cesta solju radi poledice, 
uklanjanje snijega (rijetko) radi prohodnosti cesta.. 

 
 
 
 
 

10.000,00 
 3.2. Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta – Opis i opseg poslova 30.000,00 
 3.2.1. Sanacija odrona, potpornih zidova i klizišta: 

 
Čišćenje nanosa kamenog materijala i sprječavanje potkopavanje kosine uslijed 
velikih bujica i sanacija istih 

 
 
 

30.000,00 
 3.3. Prometna signalizacija na nerazvrstanim cestama – Opis i opseg poslova 50.000,00 
 3.3.1. Postava i popravak prometne signalizacije – vertikalna (prometni znakovi, 

table s nazivima ulica, putokazi i prometna ogledala): 
 
Predviđaju se radovi na postavi prometnih znakova, znakova s nazivima ulica, 
putokaza i prometnih ogledala, te popravak istih sukladno potrebama utvr đenim 
od komunalnog redara ili po dojavi građana 

 
 
 
 
 

30.000,00 
 3.3.2. Uspornici prometa: 

 
Predviđa se postava uspornika na asfaltnim prometnicama sukladno potrebi za 
umirenjem prometa 

 
 
 

20.000,00 
 3.4. Održavanje pješačkih staza i nogostupa – Opis i opseg poslova 50.000,00 
 3.4.1. Održavanje pješačkih staza:  

 
Predviđaju se radovi održavanja na dijelu postojećih pješačkih staza koji su 
oštećeni  

 
 
 

20.000,00 
 3.4.2. Održavanje nogostupa: 

 
Predviđaju se radovi održavanja na dijelu postojećih nogostupa na području 
Općine Preko koji su oštećeni 

 
 
 

30.000,00 
 4. JAVNA RASVJETA  685.735,00 
 4.1. Potrošnja i održavanje javne rasvjete – Opis i opseg poslova 685.735,00 
 4.1.1. Održavanje javne rasvjete: 

 
Radovi na zamjeni izvora svjetla u postojećim rasvjetnim tijelima, popravak ili 
zamjena rasvjetnog tijela uslijed kvara i nadopuna ulične rasvjete sukladno 
potrebama utvrđenim od komunalnog redara ili po dojavi građana. Na području 
grada za uličnu rasvjetu koristi se 2.700 rasvjetnih tijela. Za izvedbu radova 
nadležan je Upravni odjel za komunalno  gospodarstvo, razvoj i EU fondove  

 
 
 
 
 
 

300.000,00 
 4.1.2. Potrošnja električne energije: 

Trošak električne energije za javnu rasvjetu 
 

385.735,00 
A100001  SVEUKUPNO (1. + 2. + 3. + 4.) 3.115.735,00 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju članka 76. Zakona o športu (Narodne novine br. 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 
86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 32. Statuta Općine Preko ( „Službeni glasnik Općine 
Preko“ broj 1/18,1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 10. sjednici održanoj 
dana 22. prosinca 2022. godine, donijelo je 
 

 ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u športu na području Općine Preko u 2022. godini 

 
 

Članak 1. 
U Programu  javnih potreba u športu na području Općine Preko u 2022. godini, 
  («Službeni glasnik Općine Preko» broj:  8/21),  članak 2. mijenja se i  glasi: 

 
Za javne potrebe u športu na području Općine Preko u 2022. godini planirana su sredstva od 
281.000,00 kuna  koja se raspoređuju na slijedeći način: 
    

- Poticanje i promicanje sporta, sportskih aktivnosti djece i mladih, te sportsko- 
rekreacijske aktivnosti građana ………………………………………. 231.000,00 kn  

- Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih 
 za Općinu Preko ………………………………………………………  50.000,00 kn        

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog 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:620-01/22-01/04  
URBROJ: 2198-13-01-1-22-1 
Preko, 22. prosinca 2022. godine 
 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   
                                                                          
 

                                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r.  
 
 
 
 
 
 
 

PROSINAC 2022. « SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PREKO» STR. 115 BR 8



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće  
 
Na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22, 46/22 i 
119/22), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine», broj 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11,144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Preko («Službeni glasnik 
Općine Preko“, broj 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 10. sjednici 
održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo je  
 

ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u 2022. godini 

 
Članak 1. 

U Programu  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko u 2022. godini, 
(«Službeni glasnik Općine Preko» broj: 8/21  ),  članak 2. mijenja se i  glasi: 
 
Općina Preko u 2022. godini u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi planirala sredstva u 
iznosu od 1.209.285,00 kuna, koja se raspoređuju na sljedeći način:  
 
1.  Pomoć za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži……….292.200,00 kn 

Troškovi odgoja i obrazovanja djece i mladeži obuhvaćaju troškove predškolskog odgoja i 
obrazovanja, te financijske pomoći studenata. Troškovi predškolskog odgoja i obrazovanja 
ostvaruju se na način da Općina Preko sufinancira troškove participacije roditelja za 
pohađanje dječjih vrtića koji su u sustavu mreže dječjih vrtića na području  Općine Preko. 
Sufinancirati će se i nabava udžbenika za učenike osnovnih škola. 

     Općina Preko sufinancirati će i školovanje za djecu s poteškoćama u razvoju. 
2.  Pomoći za podmirenje troškova života obitelji na području Općine Preko…..127.500,00 kn 
     Troškovi života obitelji na otoku obuhvaćaju sufinanciranje dijela stambenih kredita i  
     mjesečnih parkirnih karata. 
3. Naknade za novorođenčad ……………………………………………………300.000,00 kn 

Općina Preko za jedno dijete isplaćuje naknadu od 7.500,00 kuna, za drugo dijete 
15.000,00 kuna, za treće 30.000,00 kuna, a za četvrto i svako iduće dijete 60.000,00 kuna. 

4. Jednokratne pomoći…………………………………………………………….65.000,00 kn 
Općina Preko odobrava jednokratne pomoći za osobe koje podnesu zahtjeve  upravnom 
odjelu Općine Preko, a najviše za pokrivanje troškova stanovanja i liječenja. 

5. Pomoći umirovljenicima ……………………………………………………...150.000,00 kn 
Općina Preko isplaćuje pomoći u iznosu od 100 kn, 150,00 i 200,00 kuna umirovljenicima 
sa  mirovinama do 1000,00, 1500,00  i do 2000,00 kuna. 

6. Sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zdravstvene i socijalne  skrbi 
    …………………………………………………………………………………109.585,00 kn 
7. Sufinanciranje prehrane korisnicima……………………………………………90.000,00 kn 
8. Božićnica za umirovljenike ………………………………………………….....75.000,00 kn 
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Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog 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:550-01/22-01/29  
URBROJ: 2198-13-01-1-22-1 
Preko, 22. prosinca 2022. godine 
 

 
 
                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   
                                                                          
 

                                                                                                      Ingrid Melada, prof., v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće  
 
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 
49/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Preko („ Službeni glasnik Općine Preko“ 
broj 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 
22. prosinca 2022. godine, donijelo je  

ODLUKA 
o 

izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2022. godini 

 
Članak 1. 

U Programu  javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2022. godini, 
 («Službeni glasnik Općine Preko» broj: 8/21  ), članak 2. mijenja se i  glasi: 
 
Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu općine Preko za 2022. 
godinu su aktivnosti od zajedničkog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Preko. Za 
potrebe u kulturi osiguravaju se sredstva u iznosu od 189.000,00 kn i to:  
 

- programi/projekti ustanova u kulturi od interesa za Općinu Preko …….. 68.000,00 kn 
- programi/projekti organizacija manifestacija u kulturi i festivalskih od 
      interesa za Općinu Preko ……………………………………………….. 32.000,00 kn  
- programi/projekti muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti …………… 18.000,00 kn 
- programi/projekti knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u  

kulturi te ostali program/projekti i u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti  
od interesa za Općinu Preko ……………………………………………   18.000,00 kn 

- dramske, glazbene, likovne i druge programe s područja kulture  
namijenjene žiteljima otoka koji pripadaju Općini Preko ………………    5.000,00 kn  

- programi/projekti njegovanja kulture i kulturne baštine i međugradske, 
međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje …… 48.000,00 kn  

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog 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:610-01/22-01/05   
URBROJ: 2198-13-01-1-22-1 
Preko, 22. prosinca 2022. godine 
                                                                                                  Predsjednica Općinskog vijeća   
 
 
                                                                                                         Ingrid Melada, prof.,v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine" broj 68/18, 118/18 i 32/20), te članka 32. Statuta Općine Preko ( „Službeni glasnik 
Općine Preko“ broj 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko  vijeće Općine Preko, na svojoj 10. sjednici 
održanoj dana 22. prosinca 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o 

izmjenama i dopunama godišnjeg Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Općine Preko za 2022. godinu 

 
Članak 1. 

U godišnjem Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Preko  za 2022. 
godinu, («Službeni glasnik Općine Preko» broj: 8/21), članak 3. mijenja se i  glasi: 
 
Sadržaj Programa prikazan je u tablici:  
 

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog 
područja 
UKUPNO: 264.375,00 kuna 

 
1.1. NERAZVRSTANE CESTE 
 
Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta 

PROCJENA ZA 2022. IZVOR FINANCIRANJA (vrsta i iznos u kn) 
                                          

264.375,00 

 

 

 
Komunalni doprinos 

 
 
 
 
 

 
264.375,00 
 
 
 
 

UKUPNO 264.375,00    Komunalni doprinos 264.375,00 
 

 
2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 
UKUPNO: 1.735.625,00 kuna 

 
2.1. GROBLJA I KREMATORJI NA 
GROBLJIMA 
Otkup zemljišta za gradnju groblja u mjestu Preko 
(Troškovi izvlaštenja po Rješenjima i usluge 
vještačenja) 

PROCJENA ZA 2022. IZVOR FINANCIRANJA (vrsta izvora i iznos) 
                                          

1.735.625,00 

 

 
Komunalni doprinos 

 
1.735.625,00 

UKUPNO 1.735.625,00 Komunalni doprinos 1.735.625,00 
    
3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 
UKUPNO: 634.550,00 kuna 

 
3.1. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE 
DOPUŠTEN PROMET VOZILIMA 
 
Sanacija plaže „Jugo“ – 2. faza 
 

PROCJENA ZA 2022. IZVOR FINANCIRANJA (vrsta izvora i iznos) 
                                                  

510.000,00         
124.550,00                                                     

 
Ministarstvo mora, 

prometa i infrastrukture    
Višak prihoda iz 

prethodnog razdoblja 

 
 

510.000,00 
124.550,00 

UKUPNO 634.550,00 Komunalni doprinos 634.550,00 
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PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
SVEUKUPNO I. Izmjenama i dopunama: 2.634.550,00 kuna 

 
 

Članak 2. 
 

Članak 3. mijenja se i glasi:  

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa gradnje komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:  

Komunalni doprinos 2.000.000,00 kuna 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 510.000,00 kuna 
Višak prihoda iz prethodne godine 124.550,00 kuna 
SVEUKUPNO: 2.634.550,00 kuna 

 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog 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:363-01/22-01/105  
URBROJ: 2198-13-01-1-22-1 
Preko, 22. prosinca 2022. godine 
 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   
                                                                          
 

                                                                                                       Ingrid Melada, prof.,v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće 
 
Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 84/17, 3/18, 126/19, 108/20) i članka 32. 
Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko, broj 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko  vijeće 
Općine Preko, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o  

ispravku rezultata poslovanja  
iz prethodne godine 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom provodi se ispravak knjiženja rezultata poslovanja iskazan u glavnoj knjizi 
Općine Preko: 
    - Početno stanje na kontu 92221 – Manjak prihoda poslovanja iznosi 1.915.319,89 kuna, 
    - Početno stanje na kontu 92212 – Višak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 4.645.493,63 
      kuna,  
    - Početno stanje na kontu 92223 – Manjak primitaka od financijske imovine iznosi 107.734,14  
      kuna 

Članak 2. 
 
Rezultat poslovanja iz članka 1. zbog neprovedenih i pogrešnih knjiženja, treba ispraviti na 
način: 
§ da se stanje na kontu 92221 uvećava za 174.927,46 kuna,  
§ da se stanje na kontu 92212 smanjuje za 369.046,12 kuna i 
§ da se stanje na kontu 92223 smanjuje za 33.310,47 kuna 

 
Članak 3. 

 
Nakon izvršenog ispravka u poslovnim knjigama Općine Preko novi rezultat poslovanja iznosi 
2.111.776,49 kuna.  
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Preko“ 
 
 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O 
 
KLASA:400-01/22-01/11  
URBROJ: 2198-13-01-1-22-1 
Preko, 22. prosinca 2022. godine 

                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   
                                                                          
 

                                                                                                       Ingrid Melada, prof., v.r.  
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