Temeljem 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“
broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 65. Poslovnika Skupštine
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 –
pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije na ___. sjednici, održanoj
_______.2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o davanju potpore Općini Strahoninec i Općini Goričan za kreditno zaduženje u svrhu
izgradnje školskih sportskih dvorana
I.
Međimurska županija, kao osnivač Osnovne škole Strahoninec i Osnovne škole Goričan,
podupire namjere Općine Strahoninec i Općine Goričan da se financiranje nastavka izgradnje
školske sportske dvorane u Strahonincu (faza II) i školske sportske dvorane u Goričanu (faza
III) provede dugoročnim kreditnim zaduživanjem tih općina za predmetnu namjenu kod
komercijalnih banaka.
II.
Za vrijeme otplate budućih kreditnih obveza, Međimurska županija će u skladu sa svojim
proračunskim mogućnostima osiguravati općinama Strahoninec i Goričan kapitalnu pomoć u
otplati kreditnih obveza iz točke I. ovog Zaključka, o čemu će se zaključivati godišnji
sporazumi o sufinanciranju troškova otplate kredita.
III.
U slučaju da Općina Strahoninec ili Općina Goričan ne ishodi suglasnost Vlade Republike
Hrvatske na dugoročno zaduživanje za namjene iz točke I. ovog Zaključka, da tijekom otplate
kredita dođe do bitne promjene zakonskih ili drugih propisa u smislu izmjene načina i uvjeta
financiranja kapitalnih investicija na školskim objektima kojima su osnivači županije ili da
dođe do prijenosa osnivačkih prava osnovnih škola s županija na općine i gradove, odnosno
do bitnih zakonskih promjena u načinu financiranja jedinica lokalne samouprave temeljem
kojih bi općine i gradovi stekle mogućost stjecanja izvornih prihoda za više od 25% u odnosu
na iznos izvornih prihoda kojega ostvaruju u 2015. godini, ovaj Zaključak se stavlja izvan
snage.
IV.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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OBRAZLOŽENJE

Predloženim zaključkom daje se potpora općinama Strahoninec i Goričan u njihovoj namjeri
da dovršetak izgradnje sportskih školskih dvorana Osnovne škole Strahoninec i Osnovne
škole Goričan provedu zaključenjem odgovarajućih dugoročnih kreditnih aranžmana s
komercijalnim bankama, uz uvjet da se ishodi suglasnost Vlade Republike Hrvatske na
dugoročno zaduživanje, sukladno odredbama Zakona o proračunu.
Iznosi kredita koji navedene općine namjeravaju realizirati za opisane namjene iznose okvirno
5.000,000,00 kn (Strahoninec) i 7.000.000,00 kn (Goričan), s rokom otplate 15 godina, pri
čemu bi ukupni trošak otplate mjesečnih antuiteta na razini godine iznosio cca 664.000,00 kn
(za Općinu Goričan) i cca 474.468,00 kn (za Općinu Strahoninec) .
Budući je Međimurska županija osnivač osnovnih škola u Strahonincu i Goričanu, nesporan je
interes ali i obveza Međimurske županije, da općinama koje su spremne i koje namjeravaju
preuzeti kreditne obveze za dovršetak započetih kapitalnih investicija u školsku
infrastrukturu, osigurava u županijskom proračunu adekvatnu financijsku pomoć u otplati tih
obveza, naravno uz uvjete koji su predviđeni u točki III. prijedloga zaključka.
Zbog toga je i u prijedlogu Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu, na programu
1002 Kapitalni izdaci, predviđen iznos za opisane namjene u iznosu od 300.000,00 kn (za
svaku općinu), koji iznos bi trebao biti dostatan za pokriće do maksimalno 60% ukupnog
godišnjeg iznosa otplate mjesečnih anuiteta kredita za obje općine, o čemu će se zaključiti
poseban sporazum. Navedeni odnos u sufinanciranju troškova kreditnih obveza bi se trebao
nastaviti i tijekom narednih godina, sve do potpune otplate kredita ili do nastanka određenih
uvjeta opisanih u točki III. prijedloga zaključka.
Predvidivi iznos kojega bi za vrijeme trajanja (15 godina) otplate kreditnog aranžmana plaćala
Međimurska županija Općini Goričan kao kapitalnu pomoć u otplati iznosi 5.970.000,00 kn, a
Općini Strahoninec 4.270.212,00 kn.
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Međimurske županije da prihvati predloženi
Zaključak.
U Čakovcu, prosinac 2015. godine
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

