
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA 

Općinsko vijeće 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj: 

 

Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Velika kod Hrvatske 

banke za obnovu i razvitak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Velika, veljača 2022. 



Na temelju članka 120. Zakona  o  proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 10. točke 5. 

Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave  (Narodne  novine  br.  55/09,  139/10) i članka 32. Statuta  Općine 

Velika – pročišćeni tekst (Službeno glasilo Općine Velika br. 1/21), Općinsko vijeće Općine 

Velika na . sjednici održanoj dana 2022. godine donosi   

 

ODLUKU 

o zaduživanju Općine Velika kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

  

Članak 1. 

Odobrava se zaduženje Općine Velika podizanjem kredita u iznosu od 4.939.112,50 kuna, kod 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak u sklopu financijskog instrumenta: „ESIF Krediti za javnu 

rasvjetu“, za financiranje kapitalnog projekta: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 

OPĆINE VELIKA, koji se provodi s ciljem postizanja poboljšanja energetskih i ekoloških 

svojstava javne rasvjete te ostvarenja značajnih energetskih ušteda potrošnje električne energije 

u projektnim cjelinama javne rasvjete na području Općine Velika. 

Članak 2. 

Zaduživanje iz ove Odluke provest će se pod sljedećim uvjetima:  

Potencijalni korisnik kredita: Općina Velika, Zvonimirova 1a, 34330 Velika, OIB: 30966980172 

  

Projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete Općine Velika 

  

Kreditor: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) – izravno kreditiranje putem 
programa kreditiranja ESIF krediti za javnu rasvjetu 

  

Iznos kredita: 4.939.112,50 kn  

  

Namjena kredita: Građevinski radovi, oprema, nadzor (plaćanje s PDV-om) 

  

Valuta kredita: U kunama 

  

Krajnji rok korištenja kredita: 31.12.2022. godine 

  

Način otplate kredita: 10 godina bez počeka, u 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata (1. rata 
dospijeva 31.1.2023. godine) 

  

Kamatna stopa: 0,1 % godišnje, fiksna (III. skupina razvijenosti, I. skupina u statusu 
brdsko-planinskog područja) 

  

Zatezna kamata: U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, promjenjiva 

  

Naknada za obradu kredita: Ne obračunava se 

  

Naknada za rezervaciju 
sredstava: 

Ne obračunava se 

  

Prijevremena otplata kredita: Sukladno programu kreditiranja 

  



Naknada za  
prijevremenu otplatu kredita: 

Ne obračunava se 

 

Članak 3. 

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osigurat će se u proračunima Općine Velika u 

iznosima godišnjih glavnica i kamata prema otplatnom planu, a do konačne otplate kredita. 

 

Članak 4. 

Općina Velika će s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak sklopiti ugovor o kreditu pod 

uvjetima iz članka 2. ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske sukladno 

članku 120. Zakona o proračunu. 

Članak 5. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik za zaključivanje Ugovora o kreditu iz članka 2. ove Odluke te 

za izdavanje instrumenata osiguranja u skladu s odredbama ove Odluke. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Velika“. 

    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA 

 

KLASA: 021-02/22-06/2 

URBROJ: 2177-8-01-21-4 

Velika,  4. ožujka 2022. godine 

 

         PREDSJEDNICA 

              Anamarija Sikirić, mag. prim. educ. 

Instrumenti osiguranja kredita: Standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja, uključujući, 
ali ne ograničavajući se na: 

• Mjenice Korisnika kredita; 

• Zadužnica Korisnika kredita.  

  


