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PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA
P A Z I N

PREDMET: Odluka o zaduživanju Grada Pazina
- prijedlog, dostavlja se.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i
4/13.), Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Pazina upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada
Pazina na daljnje postupanje.
Za izvjestioca na Vijeću po Prijedlogu Odluke određuje se mr.sc. Maja Stranić Grah,
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.

Prijedlog, 14.5.2014.
Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), članka
10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09. i 139/10.) i članka 22. Statuta
Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj _________ 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju Grada Pazina
Članak 1.
Odobrava se zaduživanje Grada Pazina kod Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od
3.500.000,00 kuna, na rok otplate do 30.09.2029., bez počeka, s otplatom u 58 tromjesečnih rata,
tromjesečni obračun kamata uz fiksnu kamatnu stopu od ____% godišnje, naknada za rezervaciju
sredstava ____% i naknada za obradu kredita ____% jednokratno.
Članak 2.
Na ime jamstva za povrat kredita Grad Pazin izdati će zadužnicu i mjenice.
Članak 3.
Odobrena kreditna sredstva u iznosu od 3.500.000,00 kuna koristit će se za financiranje
izgradnje i stručnog nadzora projekta Školsko-gradske sportske dvorane u Pazinu. Navedeni kapitalni
projekt planiran je u Proračunu Grada Pazina za 2014. godinu u razdjelu 003, Program 1025:
Izgradnja Školsko-gradske sportske dvorane, Kapitalni projekt K102501 Izgradnja Školsko-gradske
sportske dvorane .
Članak 4.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina za zaključivanje Ugovora o kreditu, nakon
donošenja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina za izdavanje zadužnice i mjenica.
Članak 5.
Hrvatske.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike
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Pazin, _________ 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Boris Demark

O B R A Z L O Ž E NJ E
Sukladno članku 86. stavak 1. i članku 87. Zakona o proračunu (NN 87/08. i 136/12.), Grad
Pazin kao jedinica područne (regionalne) samouprave, može se dugoročno zadužiti samo za investicije
koje se financiraju iz njezina proračuna što potvrđuje predstavničko tijelo Grada, uz suglasnost Vlade
RH. Postupak dobivanja suglasnosti za zaduživanje grada kao i obvezni sastojci zahtjeva, obvezni
prilozi i dokumentacija uređeni su Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/10).
Za financiranje kapitalnog projekta izgradnje Školsko-gradske sportske dvorane Grad Pazin je
osigurao vlastita sredstva, sredstva Županije, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske
unije i sredstva komercijalne banke o čemu su sklopljeni Ugovori. Tijekom izvođenja radova došlo je
do nepredviđenih izvantroškovničkih radova radi usklađenja sa važećim zakonskim propisima kao npr.
protupožarna zaštita nosive čelične konstrukcije, probijanje dodatnog evakuacijskog izlaza, izrada
izmjena i dopuna raznih projekta i sl., te nabavka opreme. Zbog nemogućnosti zatvaranja financijske
konstrukcije sa planiranim izvorima financiranja, a radi potpunog završetka investicije nedostaje do
3.500.000,00 kn za što bi se dodatno zadužili kod poslovne banke.
U tijeku je pregovarački postupak bez prethodne objave (čl. 28. st. 2. točka 4. Zakona o
javnoj nabavi NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) sa Privrednom bankom Zagreb d.d. s kojom je
sklopljen Osnovni ugovor o dugoročnom kreditu. Do sjednice Gradskog vijeća biti će poznati uvjeti
ugovaranja kredita i to obračun kamata, naknada za rezervaciju sredstava i naknada za obradu
kredita. Očekujemo da će rok otplate, poček i uvjeti plaćanja biti po uvjetima iz Osnovnog ugovora
rate (članka 1. ove Odluke).
Člankom 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanju jamstva i suglasnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave taksativno je navedena potrebna dokumentacija za
dobivanje suglasnosti Vlade. Točka 5. navedenog članka propisuje donošenje odluke predstavničkog
tijela o zaduženju kao nužni dio potrebne dokumentacije koja mora sadržavati namjenu investicija za
koje se zadužuje, banku kod koje se zadužuje, iznos kredita, rok otplate, kamatnu stopu, vrijeme
počeka, sredstva osiguranja kredita kao i druge moguće troškove.
Slijedom navedenog, a po dobivanju kreditnih uvjeta sastaviti će se cjeloviti tekst Odluke i
dostaviti vijećnicima prije sjednice Vijeća zakazane za 22. svibnja.
Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i proračun

