


 

 

       

        Prijedlog 23. lipnja 2020. 

 

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., 

1/18 i 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana___________donijelo je sljedeći 

 

 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za zaduživanje 

Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin 

 

 

 

Članak 1. 

 Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin daje se suglasnost 

za zaduživanje kod Istarske kreditne banke Umag d.d. u iznosu od 530.000,00 kn, s rokom korištenja 

do 24 mjeseca, na rok otplate od 120 mjeseci, bez početka u jednakim mjesečnim ratama s godišnjom, 

fiksnom kamatnom stopom od 2% te naknadnom za obradu kredita 0,25%, uz osiguranje kredita 

zadužnicom i mjenicom. 

 

Članak 2. 

Odobrena kreditna sredstva u iznosu od 530.000,00 kn koristit će se za nabavu vozila 

Područne vatrogasne zajednice Pazin prema zajedničkom projektu nabave vatrogasnih vozila i opreme 

Vatrogasne zajednice Istarske županije i područnih vatrogasnih zajednica. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka 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: 214-01/20-01/06 

URBROJ: 2163/01-03-02-20- 

Pazin,         

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

 

                        Predsjednik  

                                                                                                Gradskog vijeća 

                                                                                             Davor Sloković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Javne vatrogasne postrojbe Pazin na sjednici održanoj elektroničkim 
putem 12.06.2020. godine s početkom u 13.00 h i zaključenom 17.06.2020.u 13.00 h 
donijelo je Zaključak kojim se traži suglasnost Gradskog vijeća Grada Pazina za zaduživanje 
kod Istarske kreditne banke Umag d.d. u iznosu od 530.000,00 kn, s rokom korištenja do 24 
mjeseca, na rok otplate od 120 mjeseci, bez početka u jednakim mjesečnim ratama s 
godišnjom, fiksnom kamatnom stopom od 2% te naknadnom za obradu kredita 0,25%, uz 
osiguranje kredita zadužnicom i mjenicom. Upravni odbor Područne vatrogasne zajednice 
Pazin na sjednici održanoj 05.12.2020. godine donio je Odluku o nabavi vozila i opreme i to 
vatrogasnog zapovjednog vozila (pic up) i modula i opreme za gašenje šumskih požara  za 
ugradnju na postojeće vozilo NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4X4. Odobrena kreditna sredstva u 
iznosu od 530.000,00 kn koristit će se za nabavu vozila Područne vatrogasne zajednice 
Pazin prema zajedničkom projektu nabave vatrogasnih vozila i opreme Vatrogasne zajednice 
Istarske županije i područnih vatrogasnih zajednica.  
            Navedeno zaduživanje ulazi u opseg mogućeg zaduživanja Jedinice lokane i 
područne (regionalne) samouprave iz čl. 88. Zakona o proračunu. Na dan pisanja ovog 
materijala ukupna godišnja obveza Grada Pazina uključivši predmetno zaduženje iznosi 
19,68% od najviše mogućih 20%. 
 Slijedom navedenog, s ciljem stvaranja uvjeta za nabavku vozila, predlaže se 
donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin i 
područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin. 
 
 
 
 
 
                                                                                      Upravni odjel za gospodarstvo,  
                                                                                      financije i proračun  
        
 

 


