PRIJEDLOG
Na temelju 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
ODLUKU
o davanju suglasnosti za jednokratnu isplatu dospjelog kredita HSBC Bank plc iz Londona, kojim
je financirana kupnja rezidencije Veleposlanstva Republike Hrvatske
u Londonu
I.
Daje se suglasnost Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za jednokratnu isplatu dospjelog
kredita HSBC Bank plc iz Londona u visini preostale glavnice od 1.342.202,24 GBP s pripadajućom
kamatom po stopi od 2,5% u iznosu od 3.033,74 GBP i troškovima temeljem Ugovora o kreditu od 6.
ožujka 2003. godine i 20. srpnja 2011. godine s HSBC Bank plc iz Londona, te dodatku tom ugovoru od
19. srpnja 2014. godine kojim je rok otplate produžen do 27. srpnja 2017. godine, zbog ne postojanja
mogućnosti novog produženja, a sve u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne
banke na dan isplate.
II.
Ukupna vrijednost preostalog duga po kreditu u iznosu od 1.345.235,98 GBP u kunskoj
protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, financirat će se iz
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu na pozicijama Ministarstva vanjskih i
europskih poslova, aktivnost A777000 Administracija i upravljanje, izvor financiranja 7 – Prihodi od
prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja.
III.
Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da provede postupak jednokratne isplate
dospjelog kredita HSBC Bank plc iz Londona sukladno važećem Ugovoru o kreditu i dodatka tom
ugovoru od 19. srpnja 2014. godine, radi provedbe točke II. ove Odluke.
IV.
Ovlašćuje se izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Ujedinjenoj
Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske za zastupanje Republike Hrvatske u svim pravnim i drugim
poslovima vezanim za provedbu ove Odluke i za potpisivanje akata HSBC Bank plc iz Londona, koji iz
ove Odluke proizlaze.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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