Na temelju članka 120. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 10. točke
5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09, 139/10) i članka 20. Statuta
Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, br. 2/21) Općinsko vijeće
Općine Plitvička Jezera na 3. izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 15. ožujka
2022. godine donosi
ODLUKU
o dugoročnom zaduživanju
Članak 1.
Općina Plitvička Jezera zadužit će se putem dugoročnog kredita kroz financijski instrument
„ESIF krediti za javnu rasvjetu“ do iznosa od 3.246.031,25 kuna kod Hrvatske banke za obnovu
i razvitak (HBOR), za realizaciju kapitalnog projekta K100014- Modernizacija javne rasvjete na
području Općine Plitvička Jezera, planiranog u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine
Plitvička Jezera za 2022. godinu, u Programu 1000 IZGRADANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE.
Članak 2.
Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se uz sljedeće uvjete:
1. vrsta kredita: dugoročni kunski kredit
2. namjena kredita: modernizacija javne rasvjete (izmjena i nadopuna starih svjetiljki
novim štednim i ekološki prihvatljivim)
3. iznos kredita: do 3.246.031,25 kn
4. rok korištenja: 30.06.2023.
5. način otplate kredita: 10 godina, uključujući poček od 6 mjeseci, u 114. jednakih
uzastopnih mjesečnih rata (1. rata dospijeva 31.1.2024. godine)
6. kamatna stopa: godišnja fiksna 0,1%
7. zatezna kamata: U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a,
promjenjiva
8. naknada za obradu kredita: ne obračunava se
9. naknada za rezervaciju sredstva: ne obračunava se
10. prijevremena oplata kredita: Sukladno Programu kreditiranja
11. naknada za prijevremenu otplatu kredita: ne obračunava se
12. instrumenti osiguranja kredita: standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu
financiranja uključujući ali ne ograničavajući se na mjenice Korisnika kredita i
zadužnice Korisnika kredita.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za
zaduživanje, zaključi Ugovor o dugoročnom kreditu s HBOR-om pod uvjetima iz članka 2. ove
Odluke, te izda instrumente osiguranja.
Članak 4.
Ova Odluka, iz osobito opravdanih razloga, stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera.
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