
          PRIJEDLOG 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE                           

        

   

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 

136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________________ 2018. 

godine donijela  

 

 

O D L U K U 

 

o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Općini Brinje za zaduženje kod 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

 

I. 

  
 
 U Odluci o davanju suglasnosti Općini Brinje za zaduženje kod Hrvatske banke za 

obnovu i razvitak, KLASA: 022-03/18-04/112, URBROJ: 50301-25/06-18-2 od 24. svibnja 

2018. godine, u točki I. stavku 1. brojka „2,5“ zamjenjuje se brojkom „1,75“. 

 

 U stavku 2. iza riječi „godine“ dodaju se riječi: 

 

 „te Odluci o izmjeni Odluke o zaduženju, KLASA: 405-05/17-01/04, URBROJ: 

2125/04-18-10 od 25. kolovoza 2018. godine.“ 

 

II. 

 

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

     

KLASA: 

URBROJ:   

 

Zagreb,               

PREDSJEDNIK 

 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE  

 

 

Općina Brinje je dopisom KLASA: 450-05/17-01/04, URBROJ: 2125/04-18-11 od 30. 

kolovoza 2018. godine podnijela Ministarstvu financija zahtjev za izmjenom i dopunom 

Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Općini Brinje za zaduženje kod 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak KLASA: 022-03/18-04/112, URBROJ: 50301-25/06-18-

2 od 24. svibnja 2018. godine, u iznosu od 1.760.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od 

deset godina, uključujući poček od dvije godine, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu 

godišnju kamatnu stopu od 2,50% i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,50% 

od iznosa kredita (za financiranje kapitalnih projekata: Izgradnja Tržnice, Nabava 

vatrogasnog vozila-cisterne, Nabava komunalne opreme-priključci za traktor, Kupnja 

zemljišta, Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete, Troškovi priključka električne 

energije za Reciklažno dvorište i Uređenje Vidikovca u Brinju). 

 

Po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Hrvatska banka za obnovu i razvitak 

Općini Brinje ponudila je povoljniju kamatnu stopu, odnosno smanjenje kamatne stope sa 

2,50% na 1,75%, uz nepromijenjene ostale uvjete. Sukladno tome, Općina Brinje donijela je 

Odluku o izmjeni Odluke o zaduženju, KLASA: 405-05/17-01/04, URBROJ: 2125/04-18-10 

od 25. kolovoza 2018. godine, te je zatražila suglasnost Vlade Republike Hrvatske za 

izmjenom i dopunom Odluke o davanju suglasnosti Općini Brinje za zaduženje kod Hrvatske 

banke za obnovu i razvitak.  

 

S obzirom na izneseno, Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje 

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Općini Brinje za zaduženje kod 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak. 
 


