
PRIJEDLOG 

 

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 

15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09 i 139/10), 

članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu ("Službene novine 

Primorsko-goranske županije'' broj 43/18 i 24/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (''Službene 

novine Primorsko-goranske županije'' broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće 

Grada Krka na sjednici održanoj _________________ 2019. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o II izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za  

financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta 

Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka (''Službene novine Primorsko-

goranske županije'' broj 25/18 i 18/19 u članku 2. riječi ''Rok korištenja: 31.12.2019.'' zamjenjuju 

se riječima ''Rok korištenja: 31.03.2020.''  

 

Članak 2. 

 

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske 

županije". 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Krk,   

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 

 

Predsjednik: 

Josip Brusić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

Na temelju Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje 

projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka (''Službene novine 

Primorsko-goranske županije'' broj 25/18) od 6. kolovoza 2018. godine Gradsko vijeće Grada 

Krka prihvatilo je zaduživanje Grada Krka kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje u 

tekstu: HBOR-a) sukladno  ponuđenim uvjetima kreditora. Odluka o zaduživanju je izmijenjena 

na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 11. srpnja 2019. i rok korištenja kredita je od 

31.07.2019. izmijenjen na 31.12.2019. 

 

S obzirom da je za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za projekt Modernizacije postojeće javne 

rasvjete u dijelu grada Krka  postupak velike nabave, nakon provedenog prethodnog savjetovanja 

u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, dovršen u studenom 2019. 

potrebno je prolongirati rok korištenja kredita do 31. ožujka 2020. godine.  

 

Po usvajanju izmjene odluke o zaduživanju izvijestiti će se i Vlada Republike Hrvatske 

(posredstvom Ministarstva financija) koja je dala suglasnost za predmetno zaduživanje Gradu 

Krku. 

 

Nakon donošenja Odluke o izmjeni odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i 

razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka 

uslijedit će potpis Aneksa ugovora o krediti s HBOR-om  stoga se u izmjeni odluke dodaje 

stavak članku 5. kojim se ovlašćuje Gradonačelnik za potpis istog. Nova Suglasnost Vlade 

Republike Hrvatske nije potrebna jer rok korištenja u važećoj  nije naveden, a ostali uvjeti se ne 

mijenjaju. 

 

Svi ostali uvjeti u Odluci o zaduženju ostaju nepromijenjeni. 

 

Na Kolegiju gradonačelnika od 02. prosinca 2019. utvrđen je prijedlog Odluke o II izmjeni 

Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta 

Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka te se isti upućuje Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 

 

GRADONAČELNIK 
 

 

 

PRILOG: 

- Ugovor o kreditu broj: ESJR-18-1100290 sklopljen između Grada Krka i HBOR-a 


