REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
Klasa: 402-01/14-01/02
Urbroj: 2155/01-02-14-2
Omiš, 26. svibnja 2014. g.

Temeljem članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 i 9/10, 2/13 i
10/13), gradonačelnik Grada Omiša, dana 26. svibnja 2014. godine , donosi:

ZAKLJUČAK

1. Gradskom vijeću Grada Omiša dostavlja se prijedlog ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA
POTPIS UGOVORA O KRATKOROČNOJ POZAJMNICI.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se voditeljica Odsjeka za
proračun i računovodstvo Meri Smailagić, dipl. oec.

GRADONAČELNIK

__________________
Dr. sc. Ivan Kovačić, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13 i
10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na __. sjednici održanoj dana ___. svibnja 2014. godine
donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za potpis ugovora o kratkoročnoj pozajmici
Članak 1.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša Ivan Kovačić za potpisivanje ugovora o kratkoročnoj
pozajmici na iznos od 2.000.000,00 kuna, po odabiru najpovoljnije ponude za kratkoročno
financiranje u svrhu premošćivanja dospjelih obveza prema Gradnji Osjek, temeljem ugovora o
gradnji sportske dvorane na Ribnjaku.
Članak 2.
Odabir najpovoljnije ponude za kratkoročno financiranje izvršiti će se između pristiglih ponuda
poslovnih banaka, uzimajući u obzir ukupan trošak financiranja po traženoj pozajmici.
Grad Omiš je uputio zahtjev za ponudom za kratkoročno financiranje sa slijedećim uvjetima:
- iznos pozajmice 2.000.000,00 kuna, korištenje kredita jednokratno, odmah po potpisu ugovora
- povrat u jednakim mjesečnim ratama, početak povrata 1. srpnja 2014. godine
- rok povrata pozajmice 31. 12. 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OMIŠA
Predsjednik Gradskog vijeća:

Zvonko Močić, dr. med.

Klasa: 402-01/14-01/03
Urbroj: 2155/01-01-14-1
Omiš, __. svibnja 2014.

Obrazloženje
Nedostatna sredstva za financiranje gradnje sportske dvorane Ribnjak planiraju se trenutno
premostiti kratkoročnom pozajmicom kod jedne od poslovnih banaka, i to po odabiru
najpovoljnije ponude.
Proračunom je planirano da se dovršetak dvorane financira sredstvima od prodaje gradskog
kolodvora. Kako do spomenute prodaje još nije došlo, ovim se premošćuje podmirivanje obveza
Grada po ispostavljenoj VIII obračunskoj situaciji Gradnje Osjek, ukupan iznos dospjelih obveza
sa PDV-om iznosi 3.656.321,70 kuna.

