


 

 

Prijedlog 5. listopada 2020. 

 

Na temelju članka 91. 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 sljedeću 

 

 

O D L U K U 

o davanju jamstva za zaduživanje 

Pazin sportu d.o.o. 

 

 

Članak 1. 

 Pazin sportu d.o.o. daje se jamstvo za zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu 

od 2.500.000,00 kn, na rok otplate od 10 godina, s počekom otplate od 1 godine, mjesečnom 

dinamikom otplate uz fiksnu kamatnu stopu od 2%, uz osiguranje kredita zadužnicom, mjenicama i 

jamstvom Grada Pazina. 

 

Članak 2. 

Odobrena kreditna sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn koristit će se za financiranje projekta 

izgradnje sportskog igrališta odnosno pomoćnog nogometnog igrališta na lokaciji Pazin, Šetalište 

Pazinske gimnazije. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik, da pod uvjetima iz prethodnog članka, poduzme pravni posao u 

svezi s realizacijom kredita. 

 

Članak 4. 

Obvezuje se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun da u skladu  s člankom 91. 

stavak 4. Zakona o proračunu prije davanja jamstva iz ove Odluke ishodi suglasnost ministra financija. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti za izdavanje jamstva ministra 

financija Republike Hrvatske, a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi 

 

 

KLASA: 620-01/20-01/11 

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 

Odluke o davanju jamstva za zaduživanje  

Pazin sportu d.o.o. 

 

 Skupština Pazin sporta d.o.o. na sjednici održanoj 23. lipnja 2020. godine, donijela je Odluku 

o kreditnom zaduživanju za projekt Izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta kod Privredne banke 

Zagreb d.d. u iznosu od 2.500.000,00 kn, na rok otplate od 10 godina, s počekom otplate od 1 godine, 

mjesečnom dinamikom otplate uz fiksnu kamatnu stopu od 2%, uz osiguranje kredita zadužnicom i 

mjenicom. Odobrena kreditna sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn koristiti će se za financiranje 

projekta Izgradnje sportskog igrališta odnosno pomoćnog nogometnog igrališta na lokaciji Pazin, 

Šetalište Pazinske gimnazije, na katastarskoj čestici broj 1820, katastarske općine Pazin.  

Gradsko Vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj 02. srpnja 2020. godine donijelo Odluku 

o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Pazina, Pazin sportu 

d.o.o. za zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 2.500.000,00 kn, na rok otplate od 

10 godina, s počekom otplate od 1 godine, mjesečnom dinamikom otplate uz fiksnu kamatnu stopu od 

2%, uz osiguranje kredita zadužnicom i mjenicom. 

 U postupku odobrenja kredita, kreditni odbor Privredne banke Zagreb d.d. dodatno je zatražio 

osiguranje povrata navedenog kredita kroz jamstvo Grada Pazina.  

Sukladno čl. 91. st. 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15.), 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom 

izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno st. 

4. istog članka, većinski vlasnik obavezan je prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra 

financija. 

 Navedeno zaduživanje ulazi u opseg mogućeg zaduživanja Jedinice lokane i područne 

(regionalne) samouprave iz čl. 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 

15/15.) , sukladno čl. 91. st. 2. istog Zakona. 

 Slijedom navedenog, s ciljem stvaranja uvjeta za provedbu projekta Izgradnje pomoćnog 

nogometnog igrališta, predlaže se donošenje Odluke o davanju jamstva za zaduživanje Pazin sportu 

d.o.o. 

 

 
 

                                                                                      Upravni odjel za gospodarstvo,  

                                                                                      financije i proračun  

        

 

 


