
  

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 

15/15), te članka 40. Statuta Općine Funtana – Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 

2/13, 4/15 i 5/18), Općinsko vijeće Općine Funtana – Fontane na sjednici održanoj dana 24. 

lipnja 2019. godine, donosi 

 

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE  
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE FUNTANA – FONTANE ZA 2019. GODINU 

 

 

Članak 1. 
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Funtana – Fontane za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Funtana“, broj 16/18), članak 17. mijenja se i glasi: 

„Općina se u 2019. godini može zadužiti za kapitalne rashode u skladu sa zakonskim 

propisima. 

U 2019. godini planira se primitak od zaduživanja za rekonstrukciju zgrade stare škole u 

društvene prostorije (za financiranje provođenja EU projekta – Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima – Mjera 7,  ulaganje u građenje i opremanje društvenih domova – Podmjera 

7.4) i prostorije za Općinsku upravu u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna te primitak od 

zaduživanja za izgradnju nerazvrstane ceste „Prometnica Tržnica – AC Puntica“ u ukupnom 

iznosu od 4.000.000,00 kuna. 

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine iznosit će 2.375.000,00 kuna 

s osnove zaduženja za izgradnju Dječjeg vrtića u Funtani, 1.550.000,00 kuna s osnove zaduženja 

za uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala, 5.000.000,00 kuna s osnove 

zaduženja za rekonstrukciju stare škole i 4.000.000,00 kuna s osnove zaduženja za izgradnju 

nerazvrstane ceste „Prometnica Tržnica – AC Puntica“. 

Trgovačko društvo kojeg je osnivač Općina ne može se dugoročno zadužiti bez prethodne 

suglasnosti Općinskog vijeća. 

Odluku o davanju jamstva po dugoročnom zaduženju Trgovačkog društva kojeg je 

osnivač Općina, donosi Općinsko vijeće. Prije davanja jamstva, Općina je dužna ishoditi 

suglasnost ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduživanja Općine.  

Odluku o davanju jamstva po kratkoročnim zaduženjima općinskog trgovačkog društva 

donosi Općinski načelnik.“ 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Funtana“, a 

primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine. 
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