REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 403-02/21-01/1
UR.BROJ:2111-05-01-21-01
Đulovac, 14. travnja 2021.
Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 20. Odluke o izvršenju proračuna Općine Đulovac
za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/2020), i članka 41. Statuta Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.2/2021), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 27. sjednici VII. Saziva održanoj 14.
travnja. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Dječjem vrtiću Sunce Đulovac
Članak 1 .
Daje se suglasnost za zaduživanje Dječjem vrtiću „Sunce Đulovac “ putem kratkoročnog revolving kredita u
iznosu do 3.500.000,00 kn (slovima: trimilijunapetstotisuća kuna) kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, za
financiranje izgradnje zgrade Dječjeg vrtića „Sunce Đulovac “ uz slijedeće uvjete:
Vrsta kredita

Kratkoročni revolving kredit

Namjena kredita

premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i
dospijeća obveza.za izgradnju zgrade Dječjeg vrtića Sunce Đulovac
Do 3.500.000,00 kuna

Iznos
Način korištenja
Rok korištenja

Do 12 mjeseci po principu tekućeg računa

Rok i način vraćanja

Do 12 mjeseci od zaključenja Ugovora, sukcesivno

Kamatna stopa redovna

- redovna 2,9 % , godišnje , fiksno

Zatezna kamatna stopa
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
Naknada za rezervaciju sredstava
Osiguranje kredita

U visini zakonske zatezne kamate
0,3 % od ugovorenog iznosa kredita, jednokratno,
Bez naknade
Financijski instrumenti (mjenica, zadužnica), ostali instrumenti sukladno
dogovoru

Članak 2.
U koliko u vremenu od donošenja ove Odluke do sklapanja ugovora o dugoročnom kreditu, dođe do smanjenja
kamatne stope, odobrava se sklapanje ugovora sa smanjenom kamatnom stopom u odnosu na stopu iz članka 1.
ove Odluke.
Članak 3.
Za zaduženje iz članka 1. ove Odluke Općina Đulovac ne preuzima nikakva jamstva, ali se uključuje u opseg
mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
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