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PRIJEDLOG 
 

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 
15/15) i članka 31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 
20/21), Općinsko vijeće Općine Vidovec na ___. sjednici održanoj dana _____ 2021. godine,  donosi   

 
                                                      1. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA   
OPĆINE VIDOVEC ZA 2021. GODINU 

 
Članak 1. 

Članak 12. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vidovec ( „Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ broj 82/20 ) mijenja se i glasi: 

Članak 12. 
     
    Općina se može zadužiti i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje u skladu sa 
Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna i Pravilnikom o postupku 
zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica područne (regionalne) samouprave. 

Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna, a 
koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade. 

Ugovor o zaduživanju sklapa općinski načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz 
prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade. 
   Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 posto 
ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. 

   U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po 
kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i 
suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu te dospjele nepodmirene obveze iz 
prethodnih godina. 

U 2019. godini Općina Vidovec se dugoročno zadužila uzimanjem kredita u iznosu  do 
13.500.000,00 kuna za investiciju izgradnje i opremanja novog dječjeg vrtića u Vidovcu koji će 
otplaćivati u razdoblju od 31.01.2021. godine do 31.12.2033. godine. 

Odluku o dugoročnom zaduženju donijelo je Općinsko vijeće Općine Vidovec. 
 
Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća 

obveza, općinski načelnik može donijeti odluku kojom se Općina Vidovec kratkoročno zadužuje, 
najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po 
kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. 

Općina Vidovec se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod 
poslovnih banaka i drugih kreditnih institucija ili okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje 
ima otvoren račun na iznos do 1.000.000,00 kn. 

 
Općina Vidovec može koristiti beskamatni zajam Državnog proračuna Republike 

Hrvatske  za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i 
dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od 
plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa. 
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Članak 2. 
 

    Ova odluka objaviti će se u „Službenom vjesniku varaždinske županije“, a stupa na snagu 
osmog dana od dana objave . 
 
KLASA: 400-08/20-01/03 
URBROJ: 2186/10-01/1-21-03 
Vidovec,  2021.                                         
                                                                                                          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC 

                                                                                                              PREDSJEDNIK  
       Krunoslav Bistrović 


