Na temelju članaka 86. i 86.a Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15),
a u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti («Narodne novine» broj 111/18) te članka 32.
Statuta Općine Podcrkavlje («Službeni glasnik» broj 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na svojoj 33. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o kratkoročnom zaduživanju Općine Podcrkavlje
kod Privredne banke Zagreb d.d.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje odobrava kratkoročno zaduživanje Općine Podcrkavlje
uzimanjem kratkoročnog kunskog kredita po principu dopuštenog prekoračenja po poslovnom
računu za redovno poslovanje Općine Podcrkavlje IBAN HR2023400091833800001 do iznosa
1.000.000,00 kn (slovima: milijun kuna) kod Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu:
Kreditor).
Članak 2.
Ponuda banke sastavni je dio ove Odluke.
Okvirni kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz sljedeće uvjete:
VRSTA POSLA
IZNOS I VALUTA
NAMJENA POSLA
KRAJNJI
VRAĆANJA
KAMATNA STOPA:
NAKNADA:
• ZA OBRADU
ZAHTJEVA

Kratkoročni kredit – dopušteno prekoračenje po poslovnom
računu
1.000.000,00 HRK
Financiranje tekuće likvidnosti - u slučaju premošćivanje stanja
nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća
obveza
ROK 12 mjeseci
fiksna 2,6% godišnje
o

0,15% na iznos kredita, minimalno 500,00 HRK,
jednokratno

•

ZA ODOBRENJE I
KORIŠTENJE

o

0,60% na iznos kredita, minimalno 500,00 HRK
jednokratno

•

ZA REZERVACIJU
SREDSTAVA

o

0,125 % na iznos kredita, minimalno 500,00 HRK
tromjesečno

UKLJUČIVANJE
SREDSTAVA
INSTRUMENTI
OSIGURANJA OBVEZNI:

Korisnik kredita se obvezuje u potencijal Banke uključivati
kunska i devizna sredstva proporcionalno udjelu Banke u
financiranju klijenata
Mjenice i zadužnica klijenta

Članak 3.
U slučaju niskog ostvarenja proračunskih prihoda, a temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti,
kratkoročni kredit-dopušteno prekoračenje će se koristiti u slučaju premošćivanje stanja
nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza radi sigurnosti
upravljanja tekuće likvidnosti Proračuna Općine Podcrkavlje u 2021 i 2022. godini.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik za zaključivanje ugovora o kratkoročnom kreditu – dopuštenom
prekoračenju te ovjeru i izdavanje instrumenata osiguranja za kratkoročni kredit-dopušteno
prekoračenje po poslovnom računu žiro-računu proračuna Općine Podcrkavlje s Kreditorom iz
članka 1. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 400-08/21-01/3
URBROJ: 2178/13-01-21-1
Podcrkavlje, 11.03. 2021.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.

Privredna banka d.o.o. Zagreb, Poslovnica Slavonski Brod, Trg pobjede 27
Dosje Općinskog vijeća
Računovodstvo
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije - objava
Pismohrana, ovdje

