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- Prijedlog - 
 
 
Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj”, broj: 

05/18., 1/20. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine Žminj na svojoj sjednici održanoj dana __. 
studenog 2021. godine donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti općinskom načelniku za izdavanje bjanko zadužnica  

Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
 
 

Članak 1. 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Općina Žminj sklopili su dana 
18.10.2021. godine Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta, referentni broj 
JPF.2020.-6.031., KLASA: 302-01/20-01/03, URBROJ: 2171/04-01-21-13, s ciljem uređenja 
međusobnih prava i obveza u vezi dodjele bespovratnih sredstava Programa sufinanciranja 
provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu u dijelu koji obuhvaća 
troškove koje je korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora 
(vlastito učešće) u provedbi Projekta u odnosu na projekt „Izgradnja i nabava opreme za dječji 
vrtić Žminj“, a temeljem kojeg Ugovora je Ministarstvo dodijelilo Općini Žminj kao Korisniku 
bespovratna sredstva Programa u najvišem iznosu do 2.285.869,91 kn (slovima: 
dvamilijunadvjestoosamdesetpettisućaosamstošezdesetdevetkunaidevedesetjednalipa), 
odnosno 50% koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika od 
4.571.739,82 kn).  

 
Članak 2. 

Temeljem članka 3. stavka 5. Ugovora iz članka 1. ove Odluke, dodijeljena sredstva isplaćivat 
će se na temelju predanih i obrađenih zahtjeva Korisnika. Općina Žminj predala je zahtjev za 
isplatu, a sama isplata prvog dijela sredstava moguća je uz dostavu bjanko zadužnica u 
iznosu od 10% ukupno odobrenog iznosa. 

 
Članak 3. 

Ovom odlukom daje se ovlaštenje Općinskom načelniku da u svrhu ispunjenja Ugovora o 
sufinanciranju provedbe EU projekta, referentni broj JPF.2020.-6.031., KLASA: 
302-01/20-01/03, URBROJ: 2171/04-01-21-13, potpiše i ovjeri kod javnog bilježnika dvije (2) 
bjanko zadužnice na iznose do 100.000,00 kn (stotisućakuna) i jednu bjanko zadužnicu na 
iznos do 50.000,00 kn (pedesettisućakuna) u korist Ministarstva regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenom glasniku 
Općine Žminj”. 
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URBROJ: 2171/04-01-21- 
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