-PRIJEDLOGNa temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29.
Statuta Općine Klakar – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/2018.),
Općinsko vijeće Općine Klakar je na svojoj __. sjednici, održanoj __.__ 2019.godine donijelo je:
ODLUKU
o zaduženju za kredit kod
Hrvatske banke za obnovu i razvitak
Članak 1.
Ovom Odlukom općina Klakar se zadužuje za kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
u iznosu do 2.000.000,00 kn (slovima: dva milijuna kuna) za financiranje Izgradnje nerazvrstane ceste
na području općine Klakar, vezano uz odobrena sredstva iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.,
Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući
ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „ulaganja u građenje
nerazvrstanih cesta“.
- Korištenje kredita: jednokratno na temelju zahtjeva općine Klakar, temeljem dostavljene
okončane ovjerene situacija, u vremenu do 30.06.2020.
- Otplata glavnice kredita je 5 godina bez počeka, u jednakim tromjesečnim uzastopnim
ratama. Prva rata dospijeva na naplatu 30.09.2020.godine.
- Kamatna stopa je 1,70% godišnje i fiksna je; zatezna kamatna stopa će se primjenjivati u
skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a i promjenjiva je.
- Naknadu za obradu kredita je 0,5% jednokratno, prije prvog korištenja.
- Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 1% od svote prijevremeno otplaćene glavnice.
Na primljena sredstva ESI Fondova kojima se umanjuje glavnica kredita HBOR-a, neće se
obračunavati i naplaćivati naknada za prijevremeni povrat kredita.
- Sredstva osiguranja naplate su mjenica i zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika.
Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik Općine za potpisivanje Ugovora o kreditu sa Hrvatskom bankom za
obnovu i razvitak i izvršenje ostalih potrebnih poslova vezanih za dobivanje kredita.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko
– posavske županije“.
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