Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 15. Statuta Općine Sveta Marija («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 9/09,
5/13) Općinsko vijeće Općine Sveta Marija na svojoj 24. sjednici održanoj 19.05.2016.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveta Marija
za 2016. godinu

Članak 1.
U članku 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveta Marija za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 17/15)-u daljnjem tekstu Odluka) iza stavka 2.
dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunski korisnik podnosi
predstavničkom tijelu na usvajanje, najkasnije do 30. lipnja za prethodnu proračunsku godinu.
Proračunski korisnik Općine Sveta Marija je Dječji vrtić „Kockavica“.“
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 2.
Članak 20. Odluke mijenja se i glasi:
„Zaduživanje, te davanje suglasnosti i jamstva za zaduživanje obavlja se u skladu sa
Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna i Pravilnikom o postupku
zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica područne ( regionalne ) samouprave.
Općina se može zadužiti uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.
Zaduživanje može biti kratkoročno i dugoročno.
Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna
a koju je potvrdilo predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske a na prijedlog
ministra financija.
Ugovor o zaduživanju sklapa načelnica na osnovu donesenog proračuna i suglasnosti
Vlade.
Općina izvještava Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju u roku
od 8 dana od dana sklapanja, te tromjesečno o tijeku otplate zajma. Ukupna godišnja obveza
po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja
prethodi godini u kojoj se zadužuje umanjenih za iznose primljenih domaćih i stranih pomoći
i donacija, za prihode iz posebnih ugovora i prihode ostvarenih s osnove dodatnih udjela u
porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.
Ove se odredbe ne odnose na projekte koji se sufinanciraju iz fondova Europske
unije.

U 2016. godini Općina Sveta Marija planira se zadužiti 2.000.000,00 kn po ugovoru o
dugoročnom zaduživanju za potrebe financiranja izgradnje sportske dvorane u Svetoj Mariji.
Općina će tokom 2016. godine otplaćivat kredit dobiven 2011. godine.
Pripadajuće kamate na kredit i naknade za obradu kredita imaju u izvršenju Proračuna
Općine prednost pred svim ostalim izdacima.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
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