Prijedlog

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.
87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17), Vlada Republike Hrvatske je na
sjednici održanoj 30. studenoga 2018. godine donijela

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke
za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o.,
radi financiranja projekata izgradnje državnih cesta

I.
U Odluci o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i
razvitak, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja projekata
izgradnje državnih cesta, klase: 022-03/15-04/413, urbroja: 50301-05/16-15-2, od 24. rujna
2015. godine, u točki II. podstavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:
„ rok i način otplate:

 kamatna stopa:

u 48 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata, koje
utvrđuje Hrvatska banka za obnovu i razvitak, a od
kojih prva dospijeva 31. ožujka 2022. godine;
2,5% godišnje, fiksna na iznos kredita iskazan u eurima,
a obračunava se i naplaćuje tromjesečno; kamate za
vrijeme počeka u visini redovne kamate obračunavaju
se i naplaćuju tromjesečno; na obračun se primjenjuje
proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina
ima 365 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se
prema kalendaru;“.

Iza podstavka 13. dodaje se podstavak 14. koji glasi:
„ zatezna kamata:

promjenjiva, u skladu s važećom odlukom o kamatnim
stopama Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a koja ne
može biti veća od zakonske zatezne kamate.“.

2
II.
Točka IV. mijenja se i glasi:
„Izdavanje jamstva iz točke I. ove Odluke uvjetuje se sklapanjem ugovora o izdavanju
jamstva između Ministarstva financija i društva Hrvatske ceste d.o.o., radi reguliranja obveza
i odgovornosti, u svrhu redovite otplate kredita i davanja jamstva iz točke I. ove Odluke do
njegove konačne otplate te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog
jamstva.“.
III.
Iza točke IV. dodaju se točke IV.a i IV.b koje glase:
„IV.a
Ugovor o izdavanju jamstva iz točke IV. ove Odluke u sebi obvezatno sadrži odredbe
kojima:
1.

Korisnik kredita obvezuje se da će u potpunosti i na vrijeme izvršavati sve svoje
ugovorne obveze prema davatelju kredita u skladu sa sklopljenim ugovorom o kreditu
i njemu pripadajućih dodataka. Pripadajući dodaci ugovora o kredita mogu se sklapati
isključivo ako su u skladu s odredbama važećeg zakona o izvršavanju državnog
proračuna Republike Hrvatske.

2.

Korisnik kredita obvezuje se koristiti kredit za ugovorenu namjenu i na način u skladu
sa sklopljenim ugovorom o kreditu i njemu pripadajućih dodataka.

3.

Korisnik kredita dužan je osigurati pravovremenu izradu i dostavu izvješća o
namjenskom trošenju sredstava iz ugovora o kreditu i njemu pripadajućih dodataka.
Izvješće o namjenskom trošenju sredstava izrađuje se sukladno sklopljenom ugovoru
o kreditu i njemu pripadajućih dodataka, a ukoliko istima nije određen nositelj,
odnosno obveznik izrade izvješća, izvješće je dužan izraditi korisnik kredita. Nositelj,
odnosno obveznik izrade izvješća, dostavlja izvješće nadležnom Ministarstvu mora,
prometa i infrastrukture i Ministarstvu financija, do 15. u mjesecu za prethodno
tromjesečje, a po potrebi i na zahtjev Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i
češće.

4.

Korisnik kredita obvezuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture omogućiti
provedbu tehničke i financijske kontrole, te provedbu općeg nadzora i namjenskog
trošenja sredstava iz ugovora o kreditu i njemu pripadajućih dodataka.

5.

Korisnik kredita obvezuje se izvijestiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i
Ministarstvo financija o nemogućnosti ispunjenja obveza za čije osiguranje
Ministarstvo financija izdaje jamstvo, najmanje 15 radnih dana prije roka u kojem
davatelj kredita može pozvati Ministarstvo financija na plaćanje temeljem izdanog
jamstva.
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6.

Ukoliko po izdanom jamstvu dođe do plaćanja iz sredstava državnog proračuna, tako
isplaćeni iznos smatra se dospjelim potraživanjem Ministarstva financija. Korisnik
kredita obvezan je odmah Ministarstvu financija izvršiti povrat isplaćenih sredstava iz
državnog proračuna, nakon izvršenog plaćanja, uvećano za zakonsku zateznu kamatu
sa svim pripadajućim troškovima.

7.

Korisnik kredita snosi i eventualne tečajne razlike nastale u razdoblju između dana
plaćanja obveza prema davatelju kredita i dana uplate pokrića.

8.

Korisnik kredita obvezuje se platiti i sve ostale troškove koji se mogu javiti u zemlji i
inozemstvu u vezi jamstva.

9.

Za osiguranje urednog izvršenja svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz
ugovora o kreditu i njemu pripadajućih dodataka, korisnik kredita je obvezan dostaviti
Ministarstvu financija:
- javnobilježnički ovjerovljenu ispravu (zadužnicu) kojom korisnik kredita daje
suglasnost da se radi naplate tražbina Republike Hrvatske zapljene svi njegovi
kunski i devizni računi kod svih pravnih osoba koje obavljaju platni promet po tim
računima, i to za cijeli iznos na kojeg glasi jamstvo uvećano za sve pripadajuće
redovne i zatezne kamate te troškove, a sve sukladno ugovoru o kreditu te njemu
pripadajućih dodataka, te ugovoru o izdavanju za uredno izmirenje dugoročnih
obveza, a sve sukladno članku 215. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12,
25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
- 10 komada vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica, s potpisanom
klauzulom ,,bez protesta“ i mjeničnim očitovanjem.
IV.b

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da, u suradnji s Ministarstvom
financija, osigura provedbu ove Odluke.“.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

30. studenoga 2018.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković
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Obrazloženje
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaprimilo je zahtjev društva Hrvatske ceste d.o.o.
za dobivanje suglasnosti na izmijenjene uvjete Ugovora o kreditu sklopljenog između
Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i društva Hrvatske ceste d.o.o. od dana 14.
listopada 2015. godine u iznosu od 720.964.705,00 kuna (95.194.087,93 eura, obračunato
prema srednjem tečaju HNB-a na dan 6. svibnja 2015. godine). Naime, zbog problema sa
izvođačima radova na pojedinim projektima koji se ovim kreditom financiraju, društvo
Hrvatske ceste d.o.o. neće biti u mogućnosti povući ukupan iznos kredita, do krajnjeg roka
povlačenja kredita koji je određen Ugovorom o kreditu. Stoga je, uzimajući u obzir dinamiku
izvršavanja projekata, koji se financiraju temeljem predmetnog kredita, društvo Hrvatske
ceste d.o.o. zatražilo još 11. travnja 2017. godine od Hrvatske banke za obnovu i razvitak,
izmjenu uvjeta iz Ugovora o kreditu u smislu smanjenja kamatne stope, povećanja broja
korištenja kredita te mogućnosti financiranja dodatnih projekata u cilju iskorištavanja
cjelokupnog ugovorenog iznosa kredita. Hrvatska banka za obnovu i razvitak u ožujku 2018.
godine donijela je odluku kojom je ponudila izmjenu uvjeta Ugovora o kreditu koji su
povoljniji za korisnika kredita i to u smislu povećanja broja korištenja kredita sa dosadašnjih
40 na 60 korištenja kao i smanjenje kamatne stope sa 4% (promjenjiva) na 2,5% godišnje
(fiksna). Također, prolongira se početak otplate kredita sa 31. ožujka 2019. godine na 31.
ožujka 2022. godine te se smanjuje broj rata sa 60 tromjesečnih na 48 tromjesečnih.
Predmetnim kreditom predviđeno je financiranje slijedećih projekata: Južna obilaznica
Osijeka, Virovitica-Suhopolje, Popovec - M. Bistrica - Zlatar Bistrica - Zabok, Zabok Krapina i podvožnjak ispod željezničke pruge u Slavonskom Brodu D423, a izmjenom uvjeta
kredita uz predviđene projekte financirali bi se i slijedeći projekti: Podvožnjak u Zemuniku,
Čvor Meterize, Otok Šolta - izgradnja spojne ceste trajektna luka D112, Tunel Učka - Matulji
D8, Rekonstrukcija D21 Vodnjan - Pula i Istočna obilaznica Vinkovaca D55.
Donošenje predmetnih Odluka neće imati utjecaj na rashode i izdatke Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2018. godinu. Mogući fiskalni učinak na Državni proračun Republike
Hrvatske nastao bi u slučaju neizvršavanja obveza od strane Hrvatske ceste d.o.o. prema
kreditoru, u iznosu visine jamstva uvećanog za kamate i troškove.

