
 
- P R I J E D L O G - 

 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača, broj 

1/21), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 31. sjednici održanoj dana _______ 2021. godine 
donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice  

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt 
 „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA“ 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku zadužnice Fondu za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost u iznosu 2.900.000,00 kuna u svrhu osiguranja svih ugovornih obveza za 
projekt „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA“ sukladno Odluci Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost za dodjelu sredstava, KLASA: 024-04/20-03/14, URBROJ: 563-
01/69-20-3 od 3. prosinca 2020. godine. 

Odlukom o dodjeli sredstava korisniku Općini Pitomača odobrena su sredstava pomoći u 
iznosu 2.862.994,49 kuna za sufinanciranje EU projekta Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta 
otpada „Klisa“. 
  

 Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje zadužnice u iznosu 

2.900.000,00 kuna kao sredstva financijskog osiguranja u svrhu osiguranja svih ugovornih obveza u 
vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore iz članka 1. ove Odluke. 

 
Članak 3.  

Zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, Zagreb, Radnička cesta 80, temeljem Odluke o dodjeli sredstava. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

 
  

KLASA:  911-02/21-01/01 
URBROJ: 2189/16-21- 
Pitomača, ________021. 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                                                                               PREDSJEDNIK: 

                                                                                               Rikard Bakan, mag.oec. 
 



OBRAZLOŽENJE: 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 

Članak 29. Statuta Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača, broj 1/21). 
 
 
II. PRIKAZ STVARNOG STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE 
 

Temeljem članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
1/21) propisano je da Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Utvrđuje 
se da 0,5% iznosa prihoda Općine Pitomača bez primitaka ostvarenih u 2020. godini iznosi 
156.838,99 kuna.  

Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje Odluke, kako bi Općinski načelnik mogao 
potpisati  zadužnicu u iznosu 2.900.000,00 kuna u svrhu osiguranja svih ugovornih obveza „Sanacija  
i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA“, sukladno Odluci Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost za dodjelu sredstava, KLASA: 024-04/20-03/14, URBROJ: 563-01/69-20-3 
od 3. prosinca 2020. godine. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


