TOČKA 36.

ODLUKA
o davanju suglasnosti općinskom načelniku
na potpisivanje bjanko zadužnice za kreditno zaduženje
- Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole „Jelenje-Dražice“ u
Dražicama i dogradnja školske sportske dvorane“

IZVJESTITELJ: pročelnica JUO-a

PRIJEDLOG ODLUKE
Na temelju 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 18.
Statuta Općine Jelenje («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 33/09, 13/13, 6/16, 17/17
i „Službene novine Općine Jelenje“ br. 5/18, 11/18 ), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 19. sjednici
održanoj dana 19. studenoga 2019. godine donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti općinskom načelniku
na potpisivanje bjanko zadužnice za kreditno zaduženje
- Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole „Jelenje-Dražice“ u Dražicama
i dogradnja školske sportske dvorane“

I.
Općinsko vijeće ovlašćuje općinskog načelnika na potpisivanje bjanko zadužnice do iznosa
ugovorenog kreditnog zaduženja za projekt Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole „JelenjeDražice“ u Dražicama i dogradnja školske sportske dvorane“, a radi osiguranja urednog
izvršenja obveze po kreditnom zaduženju Općine Jelenje kod Privredne banke Zagreb d.d..
II.
Ova Odluka stupa na osmog dana nakon dana objave u „Službenim novinama Općine Jelenje“.
KLASA: 010-01/19-01/19
URBROJ: 2170-04-01-19-36
Dražice, 19.11.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
Predsjednik
Luka Zaharija, prof.

PRAVNA OSNOVA: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

(NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07,
73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16) ,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150711, 144/12, 19/13 i 137/15)
članak 18. Statuta Općine Jelenje («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 33/09, 13/13,
6/16, 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ br. 5/18, 11/18 ),

PREDLAGATELJ:
Sukladno odredbi članka 33. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09, 13/13, 6/16
i 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ broj 5/18, 11/18) predlagatelj odluke je općinski
načelnik.
OBRAZLOŽENJE
Pravni temelj za donošenje ove odluke je Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01,
150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16) te Zakon o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150711, 144/12, 19/13 i 137/15).
Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Jelenje od 17.9.2019. KLASA:010-10/19-01/17
pristupilo se pokretanju postupka realizacije dobivanja kredita kod PBZ. d.d, a za dobivanje
kredita u iznosu od 15.000.000,00 kn. U tijeku je donošenje odluke VRH o davanju suglasnosti
i nakon iste potpisivanje ugovora o kreditiranju.
Uvjet za dobivanje kredita je dostava potpisane bjanko zadužnice, za koju temeljem članka 18.
Statuta Općine Jelenje Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo daje suglasnost općinskom
načelniku.
Nadalje, prema odredbi članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi Općinska načelnica odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina, odnosno raspolaganjem ostalom imovinom jedinice lokalne samouprave čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše
do 1.000.000,00 kn te ne manje od 70.000,00 kn, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i
pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno
u skladu sa zakonskim propisima.
Slijedom navedenog, upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i davanje Suglasnosti
općinskom načelniku na potpisivanje bjanko zadužnice do iznosa od 15.000.000,00 kn.

