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Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12 i 

15/15), te članka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Zadarske županije broj  

06/2013, 10/2016, 14/2016), Općinsko vijeće Općine Tkon na, na svojoj 41. sjednici, 

održanoj dana 21. rujna 2016. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

 o zaduživanju Općine Tkon  

 

Članak 1. 

Općina Tkon izravno se zadužuje putem programa kreditiranja infrastrukture kod Hrvatske 

banke za obnovu i razvitak, (HBOR), prema članku 10., stavku 1., točci 3. Zakona o javnoj 

nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), u iznosu od 2.380.500,00 kuna 

(dvamilijunatristoosamdesettisućapetstokuna) za izgradnju komunalne infrastrukture i to za 

sljedeće projekte: 

 

- Nerazvrstane ceste - Kuntrata 

- Javne površine – Zelena tržnica sa pratećim sadržajem 

- Mjesne plaže – Plaža Ugrinić 

- Mjesne plaže – Plaža Studenac 

- Kupnja športskih i rekreacijskih terena. 

 

Članak 2. 

 

Općina Tkon se zadužuje pod slijedećim uvjetima: 

 

Iznos kredita: 2.380.500,00 kuna 

Valuta kredita: HRK 

Krajnji rok korištenja kredita:  31.05.2017. godine 

Stavljanje kredita u otplatu 30.06.2017. 

 

Način otplate kredita: 

 

12 godina, bez počeka, u mjesečnim uzastopnim 

ratama 

Kamatna stopa: 3% godišnje, promjenjiva 

 

Zatezna kamata: 

 

7,88% godišnje, promjenjiva sukladno Odluci o 

kamatnim stopama HBOR-a 

Naknada za obradu kredita: 0,8% jednokratno, prije prvog korištenja 

 

Naknada na neiskorišteni iznos kredita: 

0,25% godišnje na iznos odobrenih, a 

neiskorištenih sredstava uz primjenu kvartalnog 

obračuna, počevši 30 dana od datuma ugovora o 

kreditu* 

 

Prijevremena otplata kredita:  

Prijevremena otplata moguća je uz prethodnu 

pisanu obavijest HBOR-u te uključuje plaćanje 

naknade za prijevremeni povrat kredita 
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Naknada za prijevremenu otplatu kredita:  1% od svote prijevremeno otplaćene glavnice 

 

Instrumenti osiguranja kredita:  

Standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu 

financiranja, uključujući, ali ne ograničavajući se 

na: 

 Mjenice Korisnika kredita; 

 Zadužnica Korisnika kredita; 

 

 

Preduvjeti korištenja kredita i/ili odobrenja: 

Standardni preduvjeti za ovakvu vrstu 

financiranja što, između ostalog, uključuje: 

 Dostavu instrumenata osiguranja; 

 Plaćanje svih naknada Kreditodavatelju; 

 Dokaz da nema neplaćenih poreza ni 

drugih pristojbi; 

 Dostavu sveukupne projektne 

dokumentacije u skladu sa zahtjevima 

Kreditotavatelja; 

 Zahtjev za povlačenje kredita dostavljen s 

odgovarajućom dokumentacijom; 

 Dostava Suglasnosti Vlade RH za 

zaduživanje Općine Tkon kod HBOR-a. 

                            
*Sukladno Privremenoj mjeri HBOR-a za JLP(R)S i pravne osobe u njihovom vlasništvu, ukida se naknada za 

rezervaciju sredstava.  Mjera se primjenjuje do 31.12.2016. godine. 

 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Tkon da može zaključiti ugovor o kreditu, s Hrvatskom bankom 

za obnovu i razvitak (HBOR), a  nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u  „Službenom glasniku Općine Tkon“. 

 

Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke o zaduživanju Općine Tkon prestaje važiti Odluka o 

zaduživanju Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 02/2016.) 

 

KLASA: 403-01/16-01/1 

URBROJ: 2198/32-16-4 

Tkon, 21. rujna 2016. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON 

 

        Predsjednik: 

Branko Smoljan 

 

 


