
Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. 

Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 

04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine, 

donijelo je 

ODLUKU O IZMJENAMA 

ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 41/20) u članku 1., riječi: „za 2020. godinu“ zamjenjuju se riječima: „za 2021. 

godinu“. 

 

Članak 2. 

U članku 10., riječi: „za 2020. godinu“ zamjenjuju se riječima: „za 2021. godinu“. 

 

Članak 3. 

Članak 33.mijenja se i glasi:  

„ Općina se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva 

sredstava i dospijeća obveza, uzimanjem okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren 

žiro račun do iznosa od 2.000.000.00 kuna, najduže na rok od 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg 

reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima 

uzimanjem novih kratkoročnih kredita i zajmova. 

Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje uz uvjet iz stavka 1. 

i 2. ovoga članka. 

Općina se neće dugoročno zadužiti u 2021. godini. 

Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, 

namijenjenog za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim 

ostalim izdacima.  

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad 

planiranih. 

Zaduženje Općine početkom 2021. godine iznosi 3.139.168,07 kuna. 

Ukupni očekivani iznos zaduženja na kraju 2021. godine iznosit će 2.180.008,75 kuna, što uključuje: 

- glavnicu po osnovi kredita Erste & Steiermaerkische bank d.d. za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica u 

iznosu 1.980.008,75 kuna 

- beskamatni zajam Državnog proračuna uslijed pada prihoda u iznosu 200.000,00 kuna. 

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine. Dana jamstva iznose 

13.908.263,57  kn za kredite koji još nisu u cijelosti iskorišteni.“ 

 

Članak 4. 

U članku 27., riječi: „do 31. prosinca 2020. godine“ zamjenjuju se riječima: „do 31. prosinca 2021. 

godine“. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“. 

 

KLASA: 021-05/21-01/7 

URBROJ: 2142-03-01/1-21-17 

Baška, 15. prosinca 2021. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA 
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Tanja Grlj, v.r. 

 

 


