REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRTALJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/18-01/02
URBROJ: 2105-02/18-01-1
Oprtalj, 11. travnja 2018. godine
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), te članka
19. Statuta Općine Oprtalj, Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj dana 11.
travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OPĆINE OPRTALJ ZA 2018. GODINU
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu, KLASA: 400-06/17-01/03,
URBROJ: 2105-02/17-01-1, od 14. prosinca 2017. godine, članak 19. mijenja se i glasi:
„Jedinica lokalne samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita i izdavanjem
vrijednosnih papira.
Jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se
financiranja iz njezina Proračuna a koju potvrdu njezino predstavničko tijelo uz
prethodnu suglasnost Vlade.
Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa Načelnik Općine na osnovi donesenog
Proračuna uz prethodno mišljenje Ministra financija i suglasnost Vlade.
Ukupna godišnja obveza jedinica lokalne samouprave može iznositi najviše do 20%
ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.
U iznosu ukupne godišnje obveze zaduženja uključen je i iznos godišnjeg anuiteta po
kreditima te neplaćene obveze iz prethodnih godina.
Općina se može kratkoročno zadužiti radi premošćivanje jaza nastalog zbog različite
dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
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Ugovor o kratkoročnom zaduživanju sklapa Načelnik Općine na osnovi donesene
Odluke o kratkoročnom zaduženju od strane Općinskoga vijeća.
Jedinica lokalne samouprave može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom
ili neizravnom vlasništvu čiji je osnivač za ispunjenja obveza pravne osobe. Dano
jamstvo uključuje se u opseg njezina mogućeg zaduživanja Ugovor o jamstvu u ime
lokalne jedinice sklapa Predsjednik vijeća.
Izvanproračunski korisnici Proračuna (trgovačka društva i druge pravne osobe u
kojima Općina Oprtalj ima udio u vlasništvu ili odlučujući utjecaj na upravljanje) mogu
se zaduživati i davati jamstva do visine i pod uvjetima koje svojom Odlukom utvrdi
Općinsko vijeće.
U 2018. godini Općina planira otplatu četiri rate odobrenog dugoročnog kredita iz ranijeg
razdoblja za kapitalni projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta iz IPARD programa –
Mjera 301“. Tekuća otplata glavnice duga, iskazana u Računu financiranja Proračuna
Općine za 2018. godinu u svoti od 170.000,00 kn po navedenom zaduženju ima u
izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.
Iznos novog zaduženja iznosi 5.200.000,00 kn za kapitalni projekt Rekonstrukciju
nerazvrstane ceste „Fakini – Odvojak Brušti – Mikolotići – Pašini – Golubići – Bencani –
Odvojak Raspili – Odvojak Ravnica“ po Mjeri 07 „Temeljne usluge i obnove sela u
ruralnim područjima“, Podmjeri 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih
vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu
energije“, provedba operacije „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“. Tekuća otplata
glavnice duga, iskazana u Računu financiranja Proračuna Općine za 2018. godinu u svoti
od 260.000,00 kn po navedenom zaduženju ima u izvršavanju Proračuna prednost pred
svim ostalim izdacima.
Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske 2018. godine za novo odobreni kredit
planira se u iznosu od 4.940.000,00 kn.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Općine Oprtalj.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Štokovac
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