Temeljem članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 24.
Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18), Općinsko vijeće Općine
Barban na sjednici održanoj dana ___________ 2019. godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula i Područnoj vatrogasnoj
zajednici Pula za izdavanje jamstva poslovnoj banci
Članak 1.
Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula i Područnoj vatrogasnoj zajednici Pula za izdavanje
jamstva po dugoročnom kreditu radi nabavke vatrogasnih vozila i opreme putem Vatrogasne zajednice
Istarske županije, pod sljedećim uvjetima:
Kreditor:
Istarska kreditna banka Umag d.d. u suradnji s Hrvatskom
bankom za obnovu i razvitak
Iznos glavnice kredita:
do 18.375.000,00 kuna
Kamatna stopa:
2,00% godišnje fiksna
Namjena:
financiranje nabave vatrogasnih vozila i opreme
Naknada za rezervaciju sredstava: ne naplaćuje se
Naknada za obradu kredita:
0,25% jednokratno, odnosno plaća se alikvotni dio naknade,
sukcesivno sukladno dinamici povlačenja kreditnih sredstava
Metoda obračuna kamata:
proporcionalna metoda obračuna
Rok korištenja:
do 24 mjeseca, odnosno najkasnije do 30.09.2021. godine
Rok otplate kredita:
120 mjeseci
Način otplate glavnice:
jednake mjesečne rate
Početak otplate:
31.10.2021. godine
Obračun i naplata kamata:
mjesečno
Osiguranje kredita:
sudužništvo javnih vatrogasnih postrojbi i područnih
vatrogasnih zajednica, jedna mjenica, jedna obična zadužnica
od strane Vatrogasne zajednice Istarske županije i svakog od
sudužnika
Učešće svake pojedine područne vatrogasne zajednice, odnosno javne vatrogasne postrojbe u
sudužništvu utvrdit će korisnik kredita po određenom ključu (vrijednost vozila). Svi sudionici u
kreditnom poslu jamče solidarno za cjelokupan iznos kredita.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“.

KLASA:
UR.BROJ:
Barban, __________ 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
PREDSJEDNIK
Aleksa Vale, v.r.

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Člankom 90. stavkom 1. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), propisano
je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može
dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača, a
stavkom 3. propisano je da ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave nije propisano tko odlučuje o suglasnosti iz stavka 1. članka 90. Zakona, odluku donosi
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmjerno njezinu udjelu u
vlasništvu.
Člankom 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18), propisano
je da Općinsko vijeće odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjavanje
obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Barban i ustanovama
čiji je osnivač Općina Barban iznad iznosa od 500.000,00 kuna.

OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM
Područna vatrogasna zajednica Pula i Javna vatrogasna postrojba Pula podnijele su zahtjev za davanje
suglasnosti za davanje jamstva poslovnoj banci za zaduživanje Vatrogasne zajednice Istarske županije
kod Istarske kreditne banke Umag d.d. u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu
do 18.375.000,00 kuna (14.700.000,00 kuna uvećano za PDV), za financiranje nabave vatrogasnih
vozila i opreme.
Vatrogasna zajednica Istarske županije provela je postupak javne nabave za osiguranje financijskih
sredstava temeljem Sporazuma o zajedničkoj provedbi nabave vatrogasnih vozila i opreme.
Prihvaćena je ponuda Istarske kreditne banke Umag d.d. u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i
razvitak.
Kredit će se vraćati iz sredstava Područne vatrogasne zajednice Pula.
Sukladno navedenom, predlaže se donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Pula i Područnoj vatrogasnoj zajednici Pula za nabavu vatrogasnih vozila i opreme za potrebe Područne
vatrogasne zajednice Pula za izdavanje jamstva poslovnoj banci prema uvjetima iz prijedloga Odluke.
PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine Barban za 2019.
godinu.

