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

15/15.) i članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 

broj 5/13. i 3/15. i "Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/18., 2/19. i 4/19.), Općinsko vijeće 

Općine Molve na 28. sjednici održanoj 21. lipnja 2019. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2019. godinu 

Članak 1. 

 U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2019. godinu ("Službeni glasnik 

Općine Molve" broj 11/18.) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 6. dodaju se stavci 3. do 6. koji 

glase:  

„Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u 

godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na projekte 

koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz 

područja unapređenja energetske učinkovitosti. 

Općina će se u 2019. godini dugoročno zadužiti za financiranje kapitalnih projekata 

Općine i to za: Rekonstrukciju društvenog doma/kulturnog centra prema projektu broj 93/2016 u 

iznosu 2.761.648,70 kuna  i Rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Molve – 

MOLVE JUG, REPAŠ, MOLVE GREDE I i MOLVE GREDE II prema projektu broj 

106/2015.u iznosu 3.034.293,12 kuna.  

U iznosu ukupne godišnje obveze iz stavka 3. ovog članka uključen je iznos godišnjeg 

anuiteta po kreditima, danim jamstvima i suglasnostima iz prethodnih godina. 

Očekivani iznos duga Općine tijekom 2019. godine po kreditima, zajmovima, obvezama 

po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danim jamstvima i suglasnostima  iz članka 90. Zakona o 

proračunu (“Narodne novine” broj 8/08, 136/12 i 15/15) iznosit će do 5.800.000,00 kuna, dok će 

očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine iznositi do 5.800.000,00 kuna." 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Molve". 
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