TOČKA 1.

ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu

IZVJESTITELJ: Pročelnica

PRIJEDLOG
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18.
Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ broj 33/09, 13/13, 6/16i 17/17 i Službene novine Općine
Jelenje 3/17, 5/18 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 19. sjednici održanoj 19. studenog 2019.
godine donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu
Članak 1.
U članku 25. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Općina Jelenje zadužit će se u 2019. godini do iznosa od 17.700.000 kuna uz povlačenje sredstava
u tri proračunske godine 2019.- 6.700.000 kuna , 2020. – 5.000.000 kuna i 2021.- 6.000.000 kuna,
stoga se očekuje dug(glavnice) po kreditima na kraju 2019. u iznosu od 6.700.000 kuna. “
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana njenog donošenja a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Jelenje“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
Predsjednik Općinskog vijeća
Luka Zaharija, prof.

KLASA:025-08/19-01/19
URBROJ:2170-04/19-01-1
U Dražicama, 19. studeni 2019.

PRAVNA OSNOVA
Člankom 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisuje se obveza
donošenja Zakona o izvršavanju državnog proračuna odnosno odluke o izvršavanju općinskog, gradskog
odnosno županijskog proračuna, pa tako i izmjena i dopuna.
OCJENA STANJA
Provedba proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moguća je temeljem Odluke o
izvršavanju proračuna, kojom se uređuju posebnosti koje proizlaze iz usvojenog proračuna, u skladu sa
zakonskim odredbama.
PITANJE KOJA SE UREĐUJE DOPUNOM ODLUKE
Sukladno Odluci Općinskog vijeća od 17. rujna 2019. godine Općina Jelenje kreditno će se zadužit u
2019. godini do iznosa od 15.000.000,00 kuna za kapitalni projekt „Rekonstrukcija i dogradnja
Osnovne škole Jelenje-Dražice u Dražicama i izgradnju školske sportske dvorane“ te Odluke
Općinskog vijeća od 17. rujna 2019. godine Općina Jelenje kreditno će se zadužit u 2019. godini do
iznosa od 2.700.000,00 kuna za kapitalni projekt „Modernizacije javne rasvjete na području Općine
Jelenje“ uz povlačenje sredstava do kraja proračunske godine, stoga se očekuje dug (glavnice) po
kreditima na kraju 2019. godine u iznosu od 6.700.000,00 kuna.
Budući da se u Odluci o izvršavanju Proračuna moraju navesti kreditna zaduženja pristupilo se dopuni
Odluke.
CILJ DONOŠENJA ODLUKE
Izvršenje kreditnog zaduženja u Proračun Općine Jelenje za 2019. godinu.
PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA
Sredstva za realizaciju ove izmjene osigurat će se iz dobivenih kreditnih sredstava.

