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REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KAPTOL 

Jedinstveni upravni odjel 

 

KLASA: 

URBROJ: 

U Kaptolu, 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

- ovdje 

 

 

Predmet: Odluka o kratkoročnom zaduženju, 

- prijedlog, dostavlja se 

 

Poštovani, 

članak 86. a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) propisuje način 

i namjenu kratkoročnog zaduženja te propisuje da se općina zadužuje najduže do 12 mjeseci bez 

obveze ishođenja suglasnosti Ministarstva financija i Vlade RH samo za premošćivanje jaza 

nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Kreditna sredstva 

ostvarena kratkročnim zaduženjem ne smiju se koristiti za reprogram ili zatvaranje postojećih 

obveza po kratkoročnom zadužeju. Općina Kaptol nema evidentiranih obveza po kreditima te su 

ispunjeni svi uvjeti iz Zakona o proračunu. 

Članak 48. st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje da općinski 

načelnik odlučuje o imovini do iznosa od najviše 1.000.000,00 kn, te je stjecanje novčanih 

sredstava u skladu s predloženom Odlukom o kratkoročnom zaduženju u nadležnosti Vijeća. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost da načelnik ovjeri ugovor te izda instrumente osiguranja 

plaćanja. 

Sukladno Proračunu za 2019. godinu Općina Kaptol provodi cijeli niz projekata koji se 

financiraju, kako iz općih prihoda i primitaka, tako i iz nacionalnih i EU sredstava. Ovi zadnji 

izvori financiranja se, najčešće, ostvaruju po završetku investicija, što znači da nastale obveze do 

trenutka ostvarenja prihoda iz izvora pomoći, Općina mora osigurati iz vlastitih sredstava.  

Kako bi održali likvidnost Proračuna i ostale obveze podmirivali u rokovima, predlažemo 

načelniku da prihvati prijedlog Odluke te uputi Vijeću na donošenje. Ovim putem napominjemo 

da, ukoliko  sredstva iz vanjskih izvora, za gore navedeni projekt, budu uplaćena na transakcijki 

račun Općine Kaptol do kraja godine, ova Odluka se neće provesti, ili će se provesti samo za 

iznos sredstava koji neće biti uplaćen u Proračun. 

 

S poštovanjem, 

 

PROČELNIK: 

Josip Soudek, spec.oec. 

 
Dostaviti: 

1. Načelniku 

2. Pismohrana                                          

Privitak: Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol                                             



NACRT 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KAPTOL 

Općinski načelnik 

 

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu st. 2. (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i 

članka 47. Statuta Općine Kaptol («Službeni glasnik Općine Kaptol» br. 1/18),  načelnik Općine 

Kaptol donosi 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

1. Prihvaća se Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol 

2. Predlaže se Općinskom vijeću da Odluku iz čl. 1. ovog Zaključka razmotri i usvoji. 

 

 

 

KLASA: 

UR.BROJ: 

Kaptol,  

 

 

                                                    OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

                                                   Mile Pavičić, ing. 

 

 

Privitak: Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol 

 

 

Dostaviti: 

1. Vijeću Općine Kaptol 

2. Pismohrana 



NACRT 

Temeljem članka 86. i 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), 

i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kapto“ br. 1/18), Općinsko vijeće 

općine Kaptol na svojoj  17. sjednici održanoj dana  06. rujna  2019. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol 

 

Članak 1. 

 Odobrava se kratkoročno zaduživanje, dopušteno prekoračenje po transakcijskom 

računu, Općine Kaptol kod poslovne banke – SLATINSKA BANKA D.D.  u kojoj Općina ima 

otvoren žiro-račun, do iznosa od 3.000.000,00 kuna prema uvjetima banke kreditora, na rok od 

12 mjeseci od potpisa ugovora. 

 

Članak 2. 

 Općina Kaptol zadužiti će se po sljedećim uvjetima: 

• Iznos zaduženja: max. 3.000.000,00 kn 

• Vrsta kredita: kratkoročno zaduženje 

• Način korištenja: dovođenjem u prekoračenje računa do visine odobrenog kredita  

             najkasnije do radnog dana koji prethodi danu dospijeća kredita. 

• Kamatna stopa: 5,99 % na iskorišteni dio kredita 

• Obračun i naplata kamate: mjesečna 

• Naknada na odobreni, a neiskorišteni iznos kredita: 0,00% 

• Jednokratna naknada: 1,00 %. 

• Način otplate: jednokratno ili sukcesivno 

• Način i rok korištenja: max. 12 mjeseci. 

• Instrumenti osiguranja naplate: bianco zadužnica 

 

Članak 3. 

 Kratkoročni kredit će se koristiti za  premošćivanje jaza nastalog zbog različite 

dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza za provedbu projekta izgradnje Dječjeg vrtića. 

 

Članak 4. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik da sklopi Ugovor o kreditu iz točke 1. ove Odluke te izda 

potrebna osiguranja plaćanja sukladno uvjetima kreditora. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

O P Ć I N S K O      V I J E Ć E      O P Ć I N E      K A P T O L 

 

 

KLASA:022-05/19-02/04 

URBROJ: 2177/05-01-19-1 

Kaptol, 06. rujna 2019. godine 

 

                                                                         PREDSJEDNIK: 

 

                                                                          Damir Poljanac dipl. ing. 

 

 

 


