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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 34. 
Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20. i 4/21.), Općinsko vijeće 
Općine Viškovo, na __. sjednici održanoj dana __. _________ 2021. godine, donijelo je 

 
                                                             

ODLUKU O 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2021. GODINU 

 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 
14/20. i 8/21. ), (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 2021. godine po osnovi kreditnog zaduženja ugovorenog 
2013. godine iznosi 3.314.242,51 kuna glavnice, a ukupni očekivani iznos obveza na kraju 2021. godine, 
nakon refinanciranja ostatka glavnice istog kreditnog zaduženja, iznosit će 0,00 kuna. 

 

Dugoročno zaduženje Općine ugovoreno tijekom 2021. godine u svrhu refinanciranja kreditnog 
zaduženja iz prethodnog stavka ove Odluke iznosi 2.673.816,85 kuna, a ukupni očekivani iznos obveza po 
osnovi glavnice istog kreditnog zaduženja na kraju 2021. godine iznosit će 2.212.813,95 kuna.  

 

Dugoročno zaduženje Općine početkom 2021. godine po osnovi kreditnog zaduženja ugovorenog 
2019. godine iznosi 13.250.000,00 kn glavnice, a ukupni očekivani iznos obveza po osnovi glavnice istog 
kreditnog zaduženja na kraju 2021. godine iznosit će 11.357.142,80 kuna. 

 

Dugoročno zaduženje Općine ugovoreno tijekom 2021. godine za financiranje kapitalnih ulaganja 
iznosi 32.555.000,00 kn od kojeg se tijekom 2021. godine mogu realizirati primici od zaduživanja na ime 
povlačenja kreditnih sredstava u iznosu do najviše 12.830.000,00 kn dok se preostali iznos primitaka od 
zaduživanja može realizirati povlačenjem kreditnih sredstava tijekom budućeg razdoblja sukladno 
ugovorenom roku.  

 

Ukupan iznos preuzetih obveza po osnovi ugovorenih dugoročnih zaduženja na kraju 2021. godine 
može iznositi najviše do 46.124.956,75 kn. 

 

Tekuće otplate glavnice primljenih kredita, iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2021. 
godinu te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i 
izdacima.“ 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Viškovo“. 
                                                                     
 

KLASA:400-08/20-01/02 
URBROJ:2170-09-05/01-21-32 
Viškovo, __. ______ 2021. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

  

                                          Predsjednik: 
 

                                                       Bojan Kurelić 
 



 2

 

OBRAZLOŽENJE 

 

 
Sukladno odredbama Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) Odlukom o 
izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu (“Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20. i 
8/21.), pobliže su uređena pitanja vezana uz sadržaj i izvršavanje proračuna, pojedine ovlasti, obveze i 
odgovornost u izvršavanju proračuna, prava i obveze proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih 
sredstava, opseg zaduživanja, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, 
proračunsko računovodstvo i izvještavanje te druga pitanja u izvršavanju proračuna u 2021. godini. 
 
S obzirom na predložene 2. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu potrebno je uskladiti i 
odgovarajuće odredbe ove Odluke koje se odnose na izmjene članka 21. važeće Odluke vezane uz 
dugoročno zaduživanje Općine tijekom 2021. godine. S obzirom da je predloženim 2. izmjenama i 
dopunama Proračuna za 2021. godinu korigiran, odnosno smanjen iznos dugoročnog zaduživanja za 
10.282.000 kn radi izmijenjene dinamike financiranja izgradnje cesta i platoa u Radnoj zoni Marišćina te 
osnovne škole u Marinićima s pratećim objektima, bilo je potrebno uskladiti odredbe članka 21. ove Odluke 
na način da je utvrđen novi iznos preuzetih kreditnih obveza tijekom 2021. godine te iznos očekivanih 
primitaka po osnovi povlačenja kreditnih sredstva, kao i ukupan iznos obveza po osnovi dugoročnog 
zaduživanja koje na kraju 2021. godine mogu iznositi najviše 46.124.956,75 kn.   
 
Ujedno, predlaže se da ovaj akt stupi na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine 
Viškovo“ iz razloga potrebe što ranijeg početka primjene ovog akta koja je uvjetovana izmijenjenom 
dinamikom izvršavanja Proračuna u odnosu na prethodno planirano.  
 
U skladu s iznesenim predložene su ove 2. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo 
za 2021. godinu.    
 

 
                    Općinska načelnica: 
 
             Sanja Udović, dipl. oec., v. r. 

 
 
 
 


