
 

 

PRIJEDLOG 
  

Na temelju članka 1. stavka 2., članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi 

Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16) Vlada Republike Hrvatske 

je na sjednici održanoj ________2017. godine donijela 

 

 

O D L U K U 

 

o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o preuzimanju duga i uređenju međusobnih 

odnosa između Ministarstva financija, Vrhbosanske nadbiskupije i Hrvatske banke za 

obnovu i razvitak  

 

I. 

 Vlada Republike Hrvatske suglasna je da Ministarstvo financija u ime Republike 

Hrvatske, Vrhbosanska nadbiskupija iz Sarajeva (u daljnjem tekstu: Vrhbosanska 

nadbiskupija) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) potpišu 

Ugovor o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa kojim će Republika Hrvatska 

preuzeti dug koji Vrhbosanska nadbiskupija iz Sarajeva ima prema HBOR-u temeljem 

Ugovora o kreditu broj KK-16/07 potpisanog 15. listopada 2007., Dodatka I Ugovora o 

kreditu od 27. studenog 2007., Dodatka II Ugovora o kreditu od 14. siječnja 2008., Dodatka 

III Ugovora o kreditu od 9. lipnja 2009., Dodatka IV Ugovora o kreditu od 15. srpnja 2010., 

Dodatka V Ugovora o kreditu od 10. rujna 2012., Dodatka VI Ugovora o kreditu od 9. 

listopada 2013. i Dodatka VII Ugovora o kreditu od 4. prosinca 2014. 

 

 Ovlašćuje se ministar financija dr. sc. Zdravko Marić da u ime Republike Hrvatske s 

Vrhbosanskom nadbiskupijom i HBOR-om potpiše Ugovor o preuzimanju duga i uređenju 

međusobnih odnosa iz stavka 1. ove točke. 

 

II.  

 U Ugovoru o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa iz točke I. ove Odluke, 

Vrhbosanska nadbiskupija će HBOR-u prodati nekretninu upisanu kod Općinskog suda u 

Dubrovniku, zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik, kao kat. čestice 870/2 VRT, kat. čestice 872/5 

VRT – VINOGRAD (zk tijelo I) i kat. čestice ZGR. 342 ZGRADA (zk tijelo II), sve upisano 

u zk.ul. 468 k.o. Gruž (u daljnjem tekstu: Nekretnina) na kojoj je u korist HBOR-a upisano 

založno pravo te će za iznos od 1.088.350,00 EUR na ime kupoprodajne cijene biti smanjeno 

potraživanje HBOR-a temeljem Ugovora o kreditu broj KK-16/07 i njegovih dodataka iz 

točke I. ove Odluke, odnosno dug koji će u skladu s ovom Odlukom i Ugovorom o 

preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa iz točke I. ove Odluke preuzeti Ministarstvo 

financija u ime Republike Hrvatske.  

 

III. 

 Ministarstvo financija će u ime Republike Hrvatske u skladu s ovom Odlukom i 

Ugovorom o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa iz točke I. ove Odluke, 

preuzeti cjelokupan dug koji Vrhbosanska nadbiskupija ima prema HBOR-u temeljem 

Ugovora o kreditu broj KK-16/07 i njegovih dodataka iz točke I. ove Odluke, a čija glavnica 

iznosi 3.057.692,81 EUR uvećano za obračunatu kamatu na dan potpisivanja Ugovora o 

preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa iz točke I. ove Odluke te umanjeno za iznos 

od 1.088.350,00 EUR na ime kupoprodajne cijene u skladu sa točkom II. ove Odluke.  

 



 

 

IV.  

 Prijedlog Ugovora o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa iz točke I. ove 

Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio. 

 

V. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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mr. sc. Andrej Plenković 

 


