


OBRAZLOŽENJE 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaprimilo je Izvješće o vođenim 
pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne 
banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za 
društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o.  i  Ugovora o zajmu između HŽ Putničkog prijevoza 
d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za financiranje Projekta održivih Hrvatskih 
željeznica u Europi koji će se financirati iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj 
temeljem Ugovora o zajmu. Ugovor o zajmu će sklopiti HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i 
Međunarodna banka za obnovu i razvoj prema uvjetima usuglašenima na pregovorima 
održanim 18. i 19. ožujka 2015. godine. 

Usuglašen je zajam u iznosu od 43.000.000,00 EUR te s obzirom da je društvo HŽ Putnički 
prijevoz d.o.o. u postupku prednotifikacije u postupku notifikacije će uskladiti iznose zajma u 
Programu restrukturiranja. 
 
Iznos vlastitog udjela društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o u ukupnom udjelu restrukturiranja 
ostati će 40%. 
 

Nastavno na navedeno, ovim Zaključkom Vlada Republike Hrvatske prihvaća predmetno 
Izvješće i odobrava postupak potpisivanja Ugovora o jamstvu. 

Donošenjem predmetnog Zaključka zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i 
infrastrukture i Ministarstvo financija za koordiniranje postupka potpisivanja Ugovora o 
jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje 
Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i 
Ugovora o zajmu između HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i 
razvoj, za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi te se zadužuje  
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, kao ministarstvo nadležno za  društvo  HŽ 
Putnički prijevoz d.o.o., da redovito obavještava Ministarstvo financija o provedbi Projekta 
održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o.. 

 



Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 
(Narodne novine, br. 28/96), nakon uspješno završenih pregovora izaslanstvo Republike 
Hrvatske podnosi Vladi Republike Hrvatske 

I Z V J E Š Ć E 

o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvačke i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih 
željeznica u Europi za društvo HZ Putnički prijevoz d.o.o. i Ugovora o zajmu između 
HZ Putnički prijevoz d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje 

Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi 

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora 
o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za 
financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HZ Putnički prijevoz 
d.o.o.(Klasa: 022-03/15-11/19, Urbroj:50301-05/18-15-2) od 18. ožujka 2015. godine i 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu 
između HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za 
financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi (Klasa: 022-03/15-11/19, Urbroj: 
50301-05/18-15-4) od 18. ožujka 2015. godine, ovlašteno izaslanstvo Republike Hrvatske 
obavilo je 18. i 19. ožujka 2015. godine pregovore s Međunarodnom bankom za obnovu i 
razvoj (u daljnjem tekstu: IBRD) o Ugovoru o jamstvu čije je potpisivanje i stupanje na snagu 
uvjet isplate zajma kojeg HŽ Putnički prijevoz d.o.o. planira osigurati sklapanjem Ugovora o 
zajmu sa IBRD-om koji je također, bio predmet pregovora. 

Pregovori za predloženi zajam od 43.000.000,00 EUR-a kojim se osiguravaju sredstva za 
financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi (u daljnjem tekstu: Projekt) 
vođeni su između predstavnika Republike Hrvatske (jamca), HZ Putničkog prijevoza d.o.o. 
(zajmoprimca) i IBRD-a (zajmodavca). 

Zajmom bi se osiguralo rješavanje Programa restrukturiranja i podrška strukturne reforme 
sektora u smjeru zbrinjavanja viška zaposlenih, investicija u mobilne kapacitete i IT sustava i 
projektne dokumentacije. 

Tijekom pregovora zajmoprimac i Međunarodna banka za obnovu i razvoj suglasili su se da 
će ime Projekta na engleskom jeziku biti „Sustainable Croatian Railways in Europe Project" i 
na hrvatskom jeziku „Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi". Sa Zajmoprimcem je 
razmotrena i raspravljena Izjava o odabranim uvjetima zajma od 18. ožujka 2015. Izaslanstvo 
je potvrdilo da se Zajmoprimac opredijelio za fleksibilni zajam od 43 milijuna EUR, uz 
kamatnu stopu jednaku referentnoj kamatnoj stopi za valutu zajma (EURIBOR) dodanu 
promjenjivoj kamatnoj marži. 



Usuglašen je zajam u iznosu od 43.000.000,00 EUR te s obzirom daje društvo HŽ Putnički 
prijevoz d.o.o. u postupku prednotifikacije u postupku notifikacije će uskladiti iznose zajma u 
Programu restrukturiranja. 

Usuglašeni tekst Zapisnika s pregovora od 18. i 19. ožujak 2015. godine, u izvorniku na 
engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, Ugovor o jamstvu između Republike 
Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i 
Ugovor o zajmu između HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i 
razvoj sastavni su dio ovog Izvješća. "" 

Izaslanstvo za vođenje pregovora predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Zaključka 
kojim se prihvaća Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između 
Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta 
održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Ugovora o 
zajmu između HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za 
financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi. Nacrt prijedloga Zaključka 
nalazi se u privitku. 

Potpisivanje Ugovora o jamstvu i Ugovora o zajmu predloženo je u svibnju 2015. godine, 
ovisno o prihvaćanju ovog Izvješća i raspoloživosti ovlaštenih potpisnika. 

VODITELJ IZASLANSTVA 
REPUBLIKE HRVATSKE 

Igor Cigula 
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