


 

 

 
Prijedlog 9. travnja 2019. 

 
Na temelju članka 90. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 

136/12. i 15/15.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 
________________ 2019. donijelo je sljedeći 

 
 
                                                    Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti za zaduživanje 
Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin. 

 
 

Članak 1. 
 Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin daje se suglasnost za zaduživanje kod Privredne 
banke Zagreb u visini od 4.600.000 kn, na rok otplate od  10 godina, s rokom korištenja od 
18 mjeseci, s počekom otplate prema dogovoru, mjesečnom dinamikom otplate uz fiksnu 
kamatnu stopu od 1,60% te uz osiguranje kredita zadužnicom i mjenicom. 

 
Članak 2. 

              Odobrena kreditna sredstva u iznosu od 4.600.000,00 kuna koristit će se za 
financiranje provedbe projekta proširenja i rekonstrukcije zgrade dječjeg vrtića na adresi 
Prolaz Otokara Keršovanija 1. Navedeni kapitalni projekt planiran je u Proračunu Grada 
Pazina za 2019. godinu u razdjelu 003,  Program 1209: Predškolski odgoj, Kapitalni projekt 
K102901 Proširenje i rekonstrukcija vrtića. 
 

Članak 3. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 
 

 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
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GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

 U skladu s člankom 90. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 
136/12. i 15/15.), Pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave može se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost 
većinskog vlasnika, odnosno osnivača. 
      Upravno vijeće Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin na 6. sjednici održanoj 8. travnja 
2019.g. donijelo je Zaključak kojim se traži suglasnost Gradskog vijeća Grada Pazina za 
zaduživanje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 4.600.000 kn, na rok otplate od  10 
godina, s rokom korištenja od 18 mjeseci, s počekom otplate prema dogovoru, mjesečnom 
dinamikom otplate uz fiksnu kamatnu stopu od 1,60% te uz osiguranje kredita zadužnicom  i 
mjenicom, a koji kredit će se koristiti za financiranje projekta proširenja i rekonstrukcije 
zgrade Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin na adresi Prolaz Otokara Keršovanija 1.  
 Sredstva za provedbu navedenog projekta planirana su u Financijskom planu Dječjeg 
vrtića Olga Ban Pazin, odnosno Proračunu Grada Pazina, a ukupna vrijednost projekta iznosi  
7.231.156,44 kuna, od čega će iznos od 5.269.729,15 kuna biti financiran bespovratnim EU 
sredstvima putem Fonda za ruralni razvoj. Sredstva kredita koristit će se za financiranje 
vlastitog udjela u projektu i predfinanciranje troškova koji će u konačnici, po dostavljanju i 
provjeri sve nužne dokumentacije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju, biti plaćeni iz sredstava Fonda.  
 Za realizaciju kredita Dječji vrtić Olga Ban Pazin zatražio je inicijalne ponude od četiri 
poslovne banke. Na zahtjev za dostavu ponuda pristigle su ponude dviju  poslovnih banaka. 
Analizom pristiglih ponuda Upravno vijeće Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin ocijenilo je 
najpovoljnijom ponudu Privredne banke Zagreb prema s gore navedenim uvjetima 
zaduživanja. 
 Slijedom navedenog, a s ciljem stvaranja uvjeta za provedbu projekta rekonstrukcije i 
opremanja zgrade Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, predlaže se donošenje Zaključka o 
davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin. 
 
 
 
 
 
                                                                                      Upravni odjel za gospodarstvo,  
                                                                                      financije i proračun  
        
 

 












