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PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008,
136/2012 i 15/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj________________
2016. godine donijela

ODLUKU

0 davanju suglasnosti Gradu Jastrebarskom za 
zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

I.

Daje se suglasnost Gradu Jastrebarskom za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i 
razvitak u iznosu od 5.000.000,00 kuna s rokom otplate kredita od osam godina, u 32 jednake 
uzastopne tromjesečne rate od kojih prva dospijeva na naplatu 31. ožujka 2019., uz 
promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u 
visini 0,8% iznosa odobrenog kredita.

Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija i izgradnja 
ulica u gradu" sukladno Odluci Gradskog vijeća o zaduženju Grada Jastrebarskog, KLASA: 
021-05/16-01/03, URBROJ: 238/12-01-16-10 od 28. travnja 2016. godine.

II.

Radi ostvarenja zaduženja iz točke I. ove Odluke, zadužuje se Grad Jastrebarsko da 
izradi planove proračunske potrošnje za godine u kojima treba planirati sredstva za otplatu 
kredita.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,
PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković



OBRAZLOŽENJE

Grad Jastrebarsko podnio je Ministarstvu financija zahtjev KLASA: 403-01/16-01/02 
URBROJ: 238/12-02-16-8 od 4. svibnja 2016. godine za dobivanje suglasnosti Vlade 
Republike Hrvatske za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 
5.000.000,00 kuna uz valutnu klauzulu u eurima po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, 
s rokom otplate kredita od osam godina, u 32 jednake uzastopne tromjesečne rate od kojih 
prva dospijeva na naplatu 31. ožujka 2019., uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 4,00% 
i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita.

Obzirom da je Hrvatska banke za obnovu i razvitak u tijeku svibnja izmijenila uvjete pod 
kojima kreditira jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi 
na visinu kamate (kamata smanjena s 4% na 3% godišnje), dijelu koji kredit veže uz valutnu 
klauzulu (krediti se odobravaju u kunama bez valutne klauzule) i ukida se naknada za 
rezervaciju sredstava, gradonačelnik Grada Jastrebarsko je svojim dopisom od 24. lipnja 
2016. godine zatražio da suglasnost Vlade Republike Hrvatske bude donesena prema 
izmijenjenim uvjetima koje nudi Hrvatske banke za obnovu i razvitak budući su puno 
povoljniji za Grad Jastrebarsko.

S obzirom na izneseno. Ministarstvo financija napravilo je Prijedlog odluke o davanju 
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske Gradu Jastrebarskom za zaduženje kod Hrvatske banke 
za obnovu i razvitak u skladu s novim uvjetima Hrvatske banke za obnovu i razvitak te 
predlaže da Vlada Republike Hrvatske na svoja radna tijela stavi tako izmijenjeni prijedlog 
odluke odnosno donese odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Grada Jastrebarskog u 
skladu s novim prijedlogom odluke.


