
Na temelju članka 86.a  Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08.,136/12. i 15/15), 

članka 25. Statuta Općine Bukovlje  (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.11/01, 

04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na 19. sjednici Općinskog 

vijeća održanoj  15. rujna 2016. godine donosi 

 

 

 

 O D L U K U 

o kratkoročnom zaduženju Općine Bukovlje putem kredita 

 
 

 

Članak 1. 

Općini Bukovlje odobrava se kratkoročno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. 

Zagreb u iznosu do 1.500.000,00 kuna uvećano za kamate i naknade. 

Namjena zaduženja je premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva 

sredstava i dospijeća obveza. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka donesena je temeljem ponude Zagrebačke banke d.d. Zagreb d.d. s rokom 

vraćanja kredita u roku od 12 mjeseci. 

 

Korisnik kredita: Općina Bukovlje, Josipa Kozarca 20, Bukovlje, OIB:90513143012 

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod 

Namjena financiranja:  Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu i odvodnju 

Okvirni projektni troškovi: HRK 4.500 000,00 

Planirani krajnji rok 

završetka investicije: 
30.11.2017. 

Očekivani iznos potpore: 100% (HRK 4.500 000,00)-očekivana isplata u tri rate 

Vrsta kredita: 

Kratkoročni kunski mosni kredit na revolving principu za financiranje 

investicije u fazi izvođenja, u vremenu do završetka investicije i 

ishođenja potpore 

Iznos kredita: HRK 1.500.000,00  

Način i razdoblje korištenja: 

Na revolving principu, do 12 mjeseci (planirano unutar 2017.g.) za 

financiranje projekta u fazi izvedbe. Kredit će se koristiti za plaćanje 

opreme i izvođenja građevinskih radova, na temelju zahtjeva za isplatu 

potpisanih od ovlaštene osobe korisnika kredita. Kredit se isplaćuje 

direktno na račun prodavatelja / dobavljača / izvođača radova, odnosno 

drugog vjerovnika ili na račun korisnika kredita za refundaciju 

uloženih sredstava. 

Način i rok vraćanja: 

Sukcesivno, do 12 mjeseci (planirano unutar 2017.g.) Kredit će se 

zatvoriti uplatom sredstava potpore na kreditnu partiju trostranom 

cesijom Vodovod – Općina – ZABA.  

Kamatna stopa: 
Referentna stopa uvećana za 2,60 % godišnje, što trenutno iznosi 

3,00% godišnje. 

Kamatno razdoblje: Kvartalno 

Naknade za obradu zahtjeva: 0,20% jednokratno, prije prvog korištenja 



Naknada za rezervaciju 

sredstava: 
0,50% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava 

Instrumenti osiguranja: Zadužnica Općine Bukovlje 

Preduvjet za ugovaranje 

kredita: 

Rješenje o odobrenju projekta/potpore od strane Europskog 

poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) 

 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Bukovlje za poduzimanje svih radnji po članku 1. ove 

Odluke. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja ,a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Brodsko-posavske županije. 

 

 

  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

KLASA: 400-01/16-01/115 

URBROJ: 2178/25-02-16-1 

Bukovlje, 15. rujna 2016. g. 

 

 

 

                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

              Danijel Kovačević, ing.građ. 

 

 

 

 
 

 


