EPUBLIKA
A HRVATSK
KA
VARSKO-SR
RIJEMSKA
A ŽUPANIJJA
OPĆINA AN
NDRIJAŠEVCI
Općinskoo vijeće
: 402-01/15--01/02
OJ: 2188/02-003-15-1
i, 26. kolovozza 2015. god
dine
Na temelju članka 32. i 86.Statutaa Općine An
ndrijaševci („Službeni vj
vjesnik“ Vuk
kovarskoke županije,bbr. 2/13), a vezano uz članak 86.aa stavak 2. Zakona o pproračunu („„Narodne
, br. 87/08, 136/12 i 15
5/15), Općinnsko vijeće Općine And
drijaševci naa svojoj 17.. sjednici
j dana 26. koolovoza 2015
5. godine, doonosi
ODLUKU
o davvanju suglasnosti
Članak 1.
Daje se suglaasnost Općin
ni Andrijaševvci na zadužiivanje putem
m uzimanja krredita, na način da
dopušteno preekoračenje po
p poslovnom
m računu IBA
AN:HR72234
4000918001 00004, koji se vodi
vredne bankee Zagreb d.d., Zagreb., doo iznosa od 600.000,00
6
ku
una, na rok ood 12 mjeseci.
Namjena korrištenja krediita - dopuštennog prekoraččenja po poslovnom račuunu je premo
ošćivanje
stalog zbog različite
r
dinam
mike priljevaa sredstava i dospijeća ob
bveza
Članak 2.
Uvjeti kreditta iz članka 1.
1 su:
kamatna stoppa: 6,15% godišnje,
g
kam
matna stopa je fiksna. Kamata
K
se obbračunava i naplaćuje
n
mjesečno, saamo na negattivni saldo i stvarni broj dana
d
korišten
nja dopuštennog prekoračenja,
naknada za odobrenje
o
i korištenje:
k
00,8% (minimalno 500,00 kuna), obraččunava se i naplaćuje
n
jednokratno,, nakon odob
brenja i prije korištenja krredita,
naknada za obradu zahttjeva: 0,2 % (minimalno
o 1.000,00 kuna),
k
obračuunava se i naplaćuje
n
jednokratno,, nakon odob
brenja i prije korištenja krredita,
naknada za rezervaciju
u: 0,25 % ggodišnje (m
minimalno 1.000,00 kunna), obračunava se i
naplaćuje kvvartalno,
instrumenti osiguranja:
o
mjenice
m
i zaddužnica.
Članak 3.
Daje se sugglasnost naččelniku Opććine Andrijaaševci za sk
klapanje uggovora pod uvjetima
im u članku 1. i 2. ove Odluke.
O
Članak 4.
Ova Odlukaa stupa na snagu
s
danom
m donošenjaa, a objavit će se u „SSlužbenom vjesniku“
v
rsko-srijemskke županije.
PREDSJE
EDNIK OPĆ
ĆINSKOG VIJEĆA
Zlatk
ko Kobaševiić, bacc. oec..

