Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 10. točke 5. Pravilnika o
postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN 55/09, 139/10) i članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol (Službeni glasnik Općine
Kaptol 03/09), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 20. sjednici održanoj 05. prosinca 2012.
godine donijelo je

ODLUKU
o zaduženju kod HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. za financiranje kapitalnih ulaganja
za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
Članak 1.
Općina Kaptol (u daljnjem tekstu Općina) zadužit će se uzimanjem kredita kod poslovne
banke Hypo Alpe Adria bank d.d. iz Zagreba u iznosu od 4.600.000,00 za financiranje izgradnje
objekata komunalne infrastrukture i to kako slijedi prema planu proračuna za 2013. godinu:
RAZDJEL: 001 Općina Kaptol
GLAVA: 00102 Jedinstveni upravni odjel
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 052111- Izgradnja kanalizacijskog sustava
PROGRAM: 1003 Komunalne djelatnosti Općine Kaptol
KAPITALNI PROJEKT: K 030013 IPA V- IPARD mjera 301 Izgradnja objekata i uređenja
odvodnje
NAZIV INVESTICIJE: Izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja
Češljakovci- Golo Brdo
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA: 421
NAZIV RAČUNA RAČUNSKOG PLANA: Građevinski objekti
NAMJENA I CILJ INVESTICIJE: Smanjenje onečišćenja vodotoka potoka Kiseloga, i zaštita
bunara pitke vode na području naselja kroz kontrolirano prikupljanje, transport i pročišćavanje
otpadnih voda u cilju stvaranja preduvjeta za održivi razvoj naselja Češljakovci i Golo Brdo.
IZNOS ZA FINANCIRANJE IZ KREDITA: 4.800.000,00
Članak 2.
Općina će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:
Iznos kredita: 4.800.000,00 kune
Vrsta kredita: dugoročni novčani kredit, kunski, bez valutne klauzule
Poček: 15 mjeseci
Rok i način vraćanja: 60 mjeseci, tromjesečno (nije uključen poček)
Kamatna stopa: 3,85% fiksna
Obračun kamata: kamata se obračunava i otplaćuje tromjesečno
Naknada za obradu zahtjeva: 1%
Naknada za rezervaciju sredstava: 0,25%
Instrumenti osiguranja: mjenice i bjanko zadužnice
Način korištenja kredita: 6 pojedinačnih korištenja u skladu s planiranom dinamikom radova

Članak 3.
Po primitku potpore sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava iz IPARD programa, Općina će u
cijelosti primljena sredstva uplatiti poslovnoj banci iz čl. 1. ove odluke u svrhu umanjenja glavnice
kredita.
Sredstva za otplatu razlike kredita (razlika glavnice s pripadajućom kamatom) osigurati će se u
Proračunu Općine u iznosima godišnjih anuiteta prema otplatnom planu u cijelom razdoblju otplate

kredita.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja akta Vlade Republike Hrvatske o davanju
suglasnosti na zaduživanje Općine Kaptol i bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine Kaptol“.
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