REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/20
URBROJ:2177/04-01/1-14-1
Jakšić, 14. kolovoza 2014.

POZIV
za 6. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati dana 14. kolovoza 2014.( četvrtak )
s početkom u 8,00
sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o zaduženju.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/20
URBROJ:2177/04-01/1-14-2
Jakšić, 14. kolovoza 2014.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane dana 14. kolovoza 2014.( četvrtak )
s početkom u 8,00
sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI: Boško Obradović – predsjednik vijeća,
Ante Lovrić, Dario Pažin, Milan Majetić, Zlatko Kovačević, Robert Vrba,
Danijel Murar, Tomislav Hećimović, Nikola Obradović, Drago Čevapović, Mario
Glavaš, Ankica Pečur i Dalibor Žiberna – općinski vijećnici
ODSUTNI: Nema
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović , uvodno pozdravlja sve i otvara 6. po redu, iz
opravdanih razloga telefonski sazvanu, sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić budući se radi o
hitnosti donošenja predmetne odluke. Predsjednik je utvrdio kvorum, odnosno daje na istoj nazočno
13 od ukupno 13 općinskih vijećnika.
Predsjednik predlaže za ovu sjednicu slijedeći,
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o zaduženju.
Predsjednik daje na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je Općinsko vijeće jednoglasno
prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad. 1. Prijedlog Odluke o zaduženju:
Predsjednik Vijeća obrazložio je razlog donošenja ove odluke podsjećajući općinske vijećnike
da je Općinsko Vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 19.prosinca 2013. godine, donijelo Odluku o

zaduženju za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata komunalne infrastrukture za
izgradnju kanalizacije u naselju Treštanovci – projekt koji je financiran sredstvima iz IPARD programa,
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tada i takvu odluku bilo je
potrebno donijeti kako bi se odredili okvirni uvjeti pod kojima bi se Općina zadužila i da bi se mogao
provesti postupak javne nabave za odabir banke. Općina je provela postupak javne nabave, izvršen je
odabir najpovoljnije ponude i donesena odluka o istom, te se točno zna da će se Općina zadužiti kod
OTP banka d.d., s točno određenom kamatnom stopom 3,49, točno određenom naknadom za obradu
zahtjeva 0,60% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno itd. Nakon naprijed navedene procedure,
Općina je uputila zahtjev s kompletnom dokumentacijom u Ministarstvo financija radi dobivanja
suglasnosti na kreditno zaduženje. Iz Ministarstva financija, dobili smo odgovor da je još potrebno što
prije donijeti predloženu odluku, zbog čega je ova sjednica i odrađena po hitnom postupku.
Predsjednik otvara raspravu, pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da
Općinsko vijeće sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“, 0 (nula) glasova „PROTIV“ i 2 (dva) „SUZDRŽANA“
glasa donijelo
ODLUKU
o zaduženju
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ovim je dnevni red današnje sjednice odrađen.
Predsjednik Vijeća zahvalio se svima na radu i sudjelovanju, te zaključio 6. po redu sjednicu
Općinskog Vijeća Općine Jakšić.
Dovršeno u 8,30 sati.
ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNIK:

Jagoda Kovačić

Boško Obradović, prof.

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12), članka 10. točke
5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10), i članka 35. Statuta Općine Jakšić ("Službeni
glasnik općine Jakšić", br. 77/13 i 83/14), Općinsko Vijeće općine Jakšić na 6. sjednici održanoj 14.
kolovoza 2014. godine, donosi

Odluku o zaduženju
Članak 1.
Općina Jakšić (u daljnjem tekstu:Općina) zadužuje se kod OTP banka d.d. do ukupnog iznosa
od 2.830.000,00 kn za financiranje izgradnje kapitalnog projekta izgradnje vodovoda i kanalizacije.
Članak 2.
Općina se zadužuje pod slijedećim uvjetima:
Iznos kredita: 2.830.000,00 kn
Vrsta kredita: kunski kredit
Poček: 18 mjeseci
Rok i način vraćanja: 5 godina, u 60 jednakih mjesečnih anuiteta (nije uključen poček),
Kamatna stopa: 3,49 %, fiksna
Metoda obračuna kamata: proporcionalna
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada za obradu zahtjeva: 0,60% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno
Naknada za rezervaciju sredstava: 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava s
primjenom 30 dana od datuma ugovora o kreditu
Instrumenti osiguranja:
a) 1 (slovima:jedna) bjanko vlastita akceptirana mjenica Korisnika kredita s klauzulom „bez
protesta“, uz mjenično očitovanje,
b) 1 (slovima:jedna) zadužnica Korisnika kredita, potvrđena od javnog bilježnika u smislu
odredbe čl. 214. Ovršnog zakona.
Način korištenja kredita: 6 pojedinačnih korištenja, a nakon zaključenog Ugovora o dodjeli sredstava
iz IPARD programa s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Članak 3.
Po primitku potpore sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava iz IPARD programa, Općina Jakšić
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 objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“, a stupa na snagu danom
donošenja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske/Ministarstva financija.
Odobrava se općinskom načelniku potpisivanje ugovora s OTP bankom d.d., nakon dobivene
suglasnosti.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaduženju za financiranje kapitalni
ulaganja za izgradnju objekata komunalne infrastrukture („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
81/13).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:402-05/14-01/33

Predsjednik:

URBROJ: 2177/04-01/1-14-1
Boško Obradović, prof.
Jakšić, 14. kolovoza 2014.

