


 
Prijedlog 17. lipnja 2019.  

 
 
 
Na temelju članka 14. 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 ____________   2019. godine donijelo je  
 
 

ODLUKU  
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Pazina za 2019. godinu 
 
 

Članak 1. 

              U odluci o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 51/18. i 15/19.) članak 19. mijenja se i glasi: 
 

„Grad Pazin u 2019. godini planira primitak od zaduživanja u iznosu od 3.500.000,00 kn za 
financiranje izgradnje prometnice „Ceste 2D u poslovnoj zoni Ciburi“ s pripadajućom komunalnom 
infrastrukturom, te primitak od zaduživanja u iznosu od 5.150.000,00 kn za financiranje Rekonstrukcije 
sustava javne rasvjete Grada Pazina. 

Ukupne dugoročne obveze na dan 31.12.2019. godine po osnovi glavnica kreditnih zaduženja 
Grada Pazina iznosit će 23.158.935,44 kuna.“ 
 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,                         2019. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

                                                                                             Predsjednik  
                                                                                             Gradskog vijeća 
                                                                                              Davor Sloković 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE  

Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna  
Grada Pazina za 2019. godinu 

 
   
 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu donesena je na sjednici 
Gradskog vijeća Grada Pazina 20. prosinca 2018. godine i objavljena je u Službenim novinama Grada 
Pazina broj 51/18. Na sjednici Gradskog Vijeća 17. travnja 2019. godine donesena je Izmjena Odluke o 
izvršavanju proračuna te je ista objavljena u Službenim novinama Grada Pazina broj 15/19. 
 U skladu s planiranim iznosima u Računu financiranja II. Izmjena Proračuna Grada Pazina za 
2019. godinu potrebno je donijeti i Izmjenu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. 
godinu. 
 U 2019. godini Grad Pazin nastavlja otplatu dugoročnog kredita PBZ banke za financiranje 
izgradnje kolektora fekalne kanalizacije „Stari Pazin“ - glavni kolektor i kućni priključci, u okviru IPARD 
programa - Mjera 301 koji je odobren u 2012. godini. Očekivani iznos za otplatu glavnice navedenog 
kredita na dan 31.12.2019. godine  iznositi će 72.774,06 kuna.  
 Gradu je 2013. godine odobren i dugoročni kredit PBZ banke za kupnju zemljišta, izgradnju i 
stručni nadzor projekta Školsko-gradske sportske dvorane u Pazinu  u iznosu od 19.719.163,00 kune, 
te tijekom 2014. godine dodatnih 1.750.000,00 kuna, Očekivani iznos za otplatu glavnice navedenog 
kredita na dan 31.12.2019. godine iznosit će 14.436.161,38 kuna. 

Tijekom 2019. godine, nakon Odluke o zaduživanju Gradskog Vijeća Grada Pazina i dobivanja 
suglasnosti Vlade RH Grad Pazin će se dugoročno zadužiti u iznosu od 3.500.000,00 kn za financiranje 
izgradnje prometnice „Ceste 2D u poslovnoj zoni Ciburi“ s pripadajućom komunalnom infrastrukturom. 

Također, tijekom 2019. godine Grad Pazin planira se dugoročno zadužiti u iznosu od 
5.150.000,00 kn financiranje Rekonstrukcije sustava javne rasvjete Grada Pazina. 

Nakon gore navedenih zaduženja ukupne dugoročne obveze na dan 31.12.2019. godine po 
osnovi glavnica kreditnih zaduženja Grada Pazina iznosit  će 23.158.935,44 kuna. 

 
 
              
 
 
                                                                                      Upravni odjel za gospodarstvo,  
                                                                                      financije i proračun  
                                                                        


