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22.
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
47. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2021. godine, donijelo je
ODLUKU O 1. 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. ),
(u nastavku teksta: Odluka), članak 11. mijenja se i glasi:
„Nalogodavci za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna temeljem Odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, uz općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela, su:
1. za Razdjel 001, Glava 00101 - voditelj Odsjeka ureda
načelnika
2. za Razdjel 001, Glava 00102, Glava 00103 i Glava
00104 - voditelj Odsjeka ureda načelnika uz čelnike
proračunskih korisnika
3. za Razdjel 002,  Glava 00201: voditelj Odsjeka ureda
načelnika
4. za Razdjel 003, Glava 00301, Program 2000, Program
2003, Program 2005, Program 2006, Program 2011,
Program 2017 i Program 3011, izuzev kapitalnih projekata i aktivnosti upravljanja i održavanja objekata –
voditelj Odsjeka ureda načelnika
5. za Razdjel 003, Glava 00301, Program 3000 – voditelj
Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo
6. za Razdjel 003, Glava 00301, Program 4002, Program
4003 i Program 4004, aktivnosti upravljanja i održavanja objekata u Programu 2003, Programu 2005, Programu 2006, Programu 2011 i Programu 2017 te za
aktivnost Razvoja geografskog informacijskog sustava
u Programu 4000  – voditelj Odsjeka za upravljanje i
održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i
poslove komunalnih djelatnosti
7. za Razdjel 003, Glava 00301, Program 4006, Program
4010, aktivnost Izrada prostorno planskih dokumenata
u Programu 4000 te za kapitalne projekte u Programu 2003, Programu 2005, Programu 2006, Programu
2011, Programu 2017 – voditelj Odsjeka za planiranje
i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture
i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i
javnu nabavu
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8. za Razdjel 003,  Glava 00302 i Glava 00303: voditelj
Odsjeka ureda načelnika uz čelnike proračunskih korisnika.“
Članak 2.
Članak 18. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%
prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
2020. godini, odnosno do iznosa od 280.000 kn, uz uvjet
da je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, odnosno raspolaganje imovinom planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.“
Članak 3.
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.
U svrhu refinanciranja kreditnog zaduženja iz prethodnog stavka ove Odluke koje je ugovoreno 2013. godine,
Općina se tijekom 2021. godine može zadužiti najviše do
2.857.000,00 kuna, a ukupni očekivani iznos obveza po
osnovi glavnice istog kreditnog zaduženja na kraju 2021.
godine iznosit će do 2.216.500,00 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.
Općina se tijekom 2021. godine može dodatno zadužiti za
financiranje kapitalnih ulaganja do iznosa utvrđenog Proračunom za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023.
godinu, odnosno najviše do iznosa od 103.320.000 kuna,
od kojeg se tijekom 2021. godine mogu realizirati primici od zaduživanja na ime povlačenja kreditnih sredstava u
iznosu do 22.930.000 kn, dok se preostali iznos primitaka od zaduživanja može realizirati povlačenjem kreditnih
sredstava tijekom 2022. godine u iznosu do 48.730.000 kn
i tijekom 2023. godine u iznosu do 31.660.000 kn kako je
planirano projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Službene
novine Općine Viškovo“, broj 14/20.).
Ukupan iznos preuzetih obveza po osnovi dugoročnog
zaduženja na kraju 2021. godine može iznositi najviše do
116.893.642,80 kn.
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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 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u
“Službenim novinama Općine Viškovo“.
KLASA:021-04/21-01/3
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Viškovo, 31. ožujka 2021. godine
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