
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA                  - PRIJEDLOG - 

OPĆINA TRPANJ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (Narodne novine  broj 87/08, 136/12,15/15) i članka 30. 

Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije  broj 6/13, 14/13,  7/18, 

11/19-pročišćeni tekst i 7/20),  Općinsko vijeće Općine Trpanj,  na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 
___. travnja 2021. godine, donijelo je 

 

 

                                                             O D L U K U 

                                                   o kreditnom zaduženju 

 

 

Članak 1.  
Odobrava se kreditno zaduživanje Općine Trpanj kod OTP banke, iz sredstava Hrvatske banke za 

obnovu i razvitak, prema uvjetima Programa Investicije javnog sektora, u ukupnom iznosu od 
3.520.000,00 kuna (slovima: trimilijunapetstodvadesettisućakuna).  

 

Vrsta kredita:     Dugoročni kunski kredit  
 

Namjena kredita:    Rekonstrukcija i opremanje poslovne građevine javne  

                                                                namjene u Trpnju (planirano u Proračunu za 2021. godinu na  

                                                                poziciji K100010 Rekonstrukcija i opremanje poslovne  
                                                                građevine javne namjene u Trpnju )  

 

Iznos kredita:     3.520.000,00 kuna  
 

Rok korištenja kredita:    do 30.06.2022.godine 

 

Poček u otplati:      do 2 god. nakon isteka roka korištenja kredita tj. do  
30.06.2024. 

 

Rok povrata glavnice:   10 godina, nakon isteka počeka - povrat u dvije polugodišnje 
rate (30.06. i  31.12. svake godine) 

 

Ukupno trajanje kredita:  13 godina, (1 godina korištenje kredita, 2 godine poček u  
otplati,10 godina otplata kredita) 

 

Kamatna stopa:       2 % godišnje, fiksno  

 
Naknada za obradu zahtjeva:               0,5% od ugovorenog iznosa kredita, jednokratno unaprijed 

 

Naknada za rezervaciju sredstava:      bez naknade  

 

Naknada za prijevremeni povrat:        bez naknade za povrat iznosa od 1.820.688,07 kn 

 
Instrumenti osiguranja:                        operativni instrumenti osiguranja: 2 mjenice  i  1 zadužnica  

 

 



Članak 2.  
U skladu s člankom 87. Zakona o proračunu, na ovu Odluku potrebno je ishoditi suglasnost Vlade 
Republike Hrvatske. 

 

Članak 3.  
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje ugovora o kreditu nakon dobivanja suglasnost Vlade 

Republike Hrvatske. 

 

Članak 4.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-

neretvanske županije. 

 
 

KLASA: 450-05/21-01/01 

URBROJ: 2117/07-01/01-21-1 
 

Trpanj, __.travnja 2021. godine  

 

        Predsjednik Vijeća 
        Josip Nesanović,v.r. 

 

 


