
PRIJEDLOG

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 dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Našicama za 
zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar

I.

U Odluci o davanju suglasnosti Gradu Našicama za zaduženje kod OTP banke 
Hrvatska d.d., Zadar, KLASA: 022-03/15-04/209, URBROJ: 50301-05/16-15-2 od 3. lipnja 
2015., u točki I. stavku 2. briše se točka iza posljednje riječi ,,godine“ i dodaje se tekst: „te za 
izgradnju Reciklažnog dvorišta, Kmdijska bb, Našice sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada 
Našica KLASA: 403-01/16-01/01, URBROJ: 2149/01-01-16-02, od 18. srpnja 2016. 
godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE

Grad Našice je dopisom od 25. srpnja 2016. (KLASA: 403-01/16-01/01, URBROJ: 2149/01- 
02-16-03) podnio Ministarstvu financija zahtjev za dobivanje suglasnosti Vlade Republike 
Hrvatske za prenamjenu dijela kredita odobrenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske o 
davanju suglasnosti Gradu Našieama za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar, od 3. 
lipnja 2015. godine.

Grad Našiee u 2015. godini zadužio se kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar, kunskim 
kreditom u iznosu od 5.500.000,00 kuna za fmaneiranje kupnje nekretnine u vlasništvu Marca 
Pejacsevicha, k.č. broj 1712/3 u k.o. Našiee, u Z.K. ulošku 5111, označenu kao „Dvorac 
Pejačevićev trg“.

Ugovor o prijenosu vlasništva za navedenu nekretninu s prodavateljem sklopljen je 25. 
veljače 2015. godine u iznosu od 720.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama po srednjem 
tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Prvi obrok u iznosu od 500.000,00 eura 
(3.770.547,50 kuna) prodavale Iju je isplaćen nakon realizaeije kredita. Iznos od 220.000,00 
eura Grad Našice je bio dužan platiti u tri jednaka obroka i to u 2016., 2017. i 2018. godini. 
Sukladno Dodatku br. 1 Ugovora o prijenosu vlasništva od 22. srpnja 2015. Grad Našice 
umjesto predviđenih obročnih otplata, izvršio je jednokratnu uplatu u iznosu od 200.000,00 
eura (1.515.179,80 kuna), čime je ostvareno pravo na umanjenje ukupnog iznosa naknade od 
20.000,00 eura. Radi jačanja kune u odnosu na euro i umanjenja kupoprodajne eijene ostalo je 
neutrošeno 214.272,70 kuna.

Sukladno Odluei Gradskog vijeća Grada Našica od 18. srpnja 2016. (KLASA: 403-01/16- 
01/01, URBROJ: 2149/01-01-16-02), neutrošena sredstva kredita u navedenom iznosu koristit 
će se za izgradnju Reciklažnog dvorišta, Kmdijska bb, Našice.

Slijedom navedenog, Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje 
odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Našieama za zaduženje kod OTP banke 
Hrvatska d.d., Zadar.


