REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/16-02/06
URBROJ: 2188/02-03-16-2
Rokovci, 20. rujna 2016. godine
Na temelju članka 32. i 86.Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarskosrijemske županije,br. 2/13), a vezano uz članak 86.a stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 26. sjednici
održanoj dana 20. rujna 2016. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti
Članak 1.
Daje se suglasnost Općini Andrijaševci na zaduživanje putem uzimanja kredita, na način da
zatraži produljenje / ponovno odobravanje dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu
IBAN:HR7223400091800100004, koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb., do iznosa
od 600.000,00 kuna, na rok od 12 mjeseci budući odobreno dopušteno prekoračenje po navedenom
poslovnom računu ističe s danom 28.9.2016. godine.
Namjena korištenja kredita - dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu je financiranje
projekata izgradnje parkirališta i pješačkih hodnika u naselju Andrijaševci i izgradnje parkirališta,
pješačkog hodnika i autobusnog stajališta u naselju Rokovci koji projekti su u tijeku.

-

Članak 2.
Uvjeti kredita iz članka 1. su:
kamatna stopa: 5,85 % godišnje, kamatna stopa je fiksna. Kamata se obračunava i naplaćuje
mjesečno, samo na negativni saldo i stvarni broj dana korištenja dopuštenog prekoračenja,
naknada za odobrenje i korištenje: 0,8% (minimalno 500,00 kuna), obračunava se i naplaćuje
jednokratno, nakon odobrenja i prije korištenja kredita,
naknada za obradu zahtjeva: 0,2 % (minimalno 1.000,00 kuna), obračunava se i naplaćuje
jednokratno, nakon odobrenja i prije korištenja kredita,
naknada za rezervaciju: 0,25 % godišnje (minimalno 1.000,00 kuna), obračunava se i
naplaćuje kvartalno,
instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnica.

Članak 3.
Daje se suglasnost načelniku Općine Andrijaševci za sklapanje ugovora pod uvjetima
navedenim u članku 1. i 2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.
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