Srijeda, 14. rujna 2016.

SLUŽBENE NOVINE

34.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta
Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske
županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13. i 14/14. te
„Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14.), Općinsko
vijeće Općine Viškovo na 26. sjednici održanoj dana 13.
rujna 2016. godine donijelo je
Odluku
o 2. izmjenama i dopunama
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za
2016. godinu
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za
2016. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj
10/15. i 5/16.), (u nastavku teksta: Odluka), članak 21.
mijenja se i glasi:
“Općina se može dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira za namjene
i uz uvjete u skladu s propisima.
Dugoročno zaduženje Općine početkom 2016. godine
iznosi 8.803.605,31 kuna, a ukupni očekivani iznos po osnovi dugoročnog zaduženja na kraju 2016. godine iznosit
će 7.705.732,75 kuna.

Stranica 170 – broj 7.

Općina se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje
jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava
i dospijeća obveza, najduže na rok do 12 mjeseci te bez
mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima
uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.
Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita
ili zajmova kod poslovnih banaka i drugih kreditnih institucija te uzimanjem okvirnog kredita kod poslovne banke
kod koje ima otvoren račun do iznosa od 5.000.000,00
kuna.
Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz
kratkoročno zaduživanje uz uvjete iz 3. i 4. stavka ovoga
članka.
Općinski proračunski korisnici i druge pravne osobe u
većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine,
mogu se zaduživati samo uz suglasnost Općine sukladno
propisima.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim
novinama Općine Viškovo”.
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