IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA
I IZDACIMO PO JAMSTVIMA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i
ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja
jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg
zaduživanja JLP(R)S.
Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim
jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Tablica 1. Pregled danih jamstava

Red.br.
1.

Naziv jamstva
2.

1.

Dodatak
I.Jamstvu

Datum
sklapanja
3.

24.07.2014.

Naziv
društva u
čiju se korist
daje jamstvo
4.

Vode
Pisarovina
d.o.o.

Namjena
kredita
5.
Financiranje
izgradnje
odvodnje i
pročišćavanja
otpadnih voda u
Poduzetničkoj
zoni Pisarovina i
naselju
Pisarovina

Iznos jamstva u
kunama
6.

7.312.459,72

Posljednja
godina
dospijeća
7.

2022.

Općina Pisarovina je dana 15. srpnja 2010. godine dobila suglasnost Ministra financija o
davanju suglasnosti za davanje jamstva za zaduženje komunalnom poduzeću Poduzetnička zona
Pisarovina d.o.o. u iznosu od 10.000.000,00 kuna, s valutnom klauzulom u EUR po srednjem tečaju
HNB-a, na rok otplate kredita sedam godina uključujući poček od dvije godine, uz redovnu kamatnu
stopu u visini 3-mjesečnog EURIBOR+ 3,50 %.
Sredstva su iskorištena za financiranje izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u
Poduzetničkoj zoni Pisarovina i naselju Pisarovina sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Pisarovina
KLASA: 021-05/10-01/12, URBROJ: 238/21-01-10-5 od 10. lipnja 2010.
Dana 15. srpnja 2014. godine društvo Vode Pisarovina d.o.o. je s društvom Privredne banka
Zagreb d.d. zaključilo Ugovor o preuzimanju duga kojim je utvrđeno da je na dan 17.06.2014. godine
iznos nedospjele i neplaćene glavnice 7.312.459,72 HRK, koji iznos se ima otplatiti u 35 jednakih
tromjesečnih rata, po srednjem tečaju HNB-a za EUR na dan dospijeća, s tim da prva rata dospijeva
30.06.2014. godine, a zadnja 31.12.2022. godine.
Odlukom Općinskog vijeća od dana 17. srpnja 2014. („Službene novine Općine Pisarovina“ br.
6/14) odobreno je izdavanje Dodatka I. postojećem jamstvu.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske sukladno zakonskim i podzakonskim propisima je
obaviješteno o nastalim promjenama.
Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 30.06.2017. godine
OPIS
Iznos u HRK
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2017. godine
Protestirana jamstva u tekućoj godini
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim
jamstvima
Izdana jamstva u tekućoj godini
Jamstva istekla u tekućoj godini

7.312.459,72
0

Stanje aktivnih jamstava 30.06.2017. godine

7.312.459,72

0
0
0

U razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine Općina Pisarovina nije davala nova jamstva.

