REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/17-01/5
URBROJ: 2186/026-01-17-1
Varaždinske Toplice,
2017.
Na temelju odredaba članka 90. i 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj:
87/2008., 136/2012., 15/2015.), članka 15. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja
jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“,
broj. 55/2009., 139/2010.), članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih
Toplica za 2017. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 37/2017.), članka 31.
Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 7/13., 26/13.,
38/13.) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“, br. 7/13., 26/13.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na
sjednici održanoj dana
2017. g., donosi sljedeću
ODLUKU
o suglasnosti za dugoročno zaduživanje
trgovačkog društva FORUM TOPLICE d.o.o. i izdavanju jamstva Grada Varaždinskih Toplica
u svrhu provedbe investicije
Članak 1.
Utvrđuje se da je Odlukom o suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva
FORUM TOPLICE d.o.o. u svrhu provedbe investicije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“,
broj: 47/2017.) izdana suglasnost trgovačkom društvu FORUM TOPLICE d.o.o. sa sjedištem u
Varaždinskim Toplicama, Ulica kralja Tomislava 19, OIB: 42654992187, a u kojem je Grad
Varaždinske Toplice jedini član s poslovnim udjelom koji čini 100% temeljnog kapitala društva,
za dugoročno zaduživanje putem financijskog leasinga u svrhu provedbe investicije i to nabave
opreme: motornog vozila traktora s odgovarajućim priključcima čija procijenjena vrijednost iznosi
do 130.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema prodajnom tečaju ovlaštene financijske
institucije na dan plaćanja.
Ovom se Odlukom, sukladno članku 5. Odluke o suglasnosti za dugoročno zaduživanje
trgovačkog društva FORUM TOPLICE d.o.o. u svrhu provedbe investicije („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“, broj: 47/2017.) potonja Odluka odgovarajuće dopunjuje i mijenja te se
ovime izdaje suglasnost trgovačkom društvu FORUM TOPLICE d.o.o. sa sjedištem u
Varaždinskim Toplicama, Ulica kralja Tomislava 19, OIB: 42654992187, a u kojem je Grad
Varaždinske Toplice jedini član s poslovnim udjelom koji čini 100% temeljnog kapitala društva,
za dugoročno zaduživanje u svrhu provedbe investicije i to nabave opreme: motornog vozila
traktora s odgovarajućim priključcima (prednji traktorski utovarivač, traktorska prikolica, traktorski
malčer, traktorski snježni plug te traktorski rotacijski posipač) čija procijenjena vrijednost iznosi
do 130.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan
korištenja i to na temelju kredita ovlaštene financijske institucije, prema uvjetima iz članka 2. ove
Odluke.
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Ovom se Odlukom daje jamstvo Grada Varaždinskih Toplica za ispunjenje obveze
trgovačkog društva FORUM TOPLICE d.o.o. s osnova dugoročnog zaduživanja, u svrhu
provedbe investicije iz stavka 2. ovog članka.
Članak 2.
Sukladno članku 1. stavku 2. i 3. ove Odluke, daje se suglasnost za zaduživanje
trgovačkom društvu FORUM TOPLICE d.o.o. te se daje jamstvo Grada Varaždinskih Toplica za
ispunjenje obveze trgovačkog društva FORUM TOPLICE d.o.o. prema sljedećim uvjetima:
Naziv kreditora:

Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Jelačića
10, Zagreb, OIB: 92963223473

Iznos kredita:

130.000,00 EUR u protuvrijednosti
srednjem tečaju HNB na dan korištenja

Osiguranje kredita:

zadužnica Grada Varaždinskih Toplica

Rok otplate kredita:

7 godina

Način otplate kredita:

mjesečne rate

Iznos efektivne kamate u %:

2,68% godišnje

Iznos nominalne kamate u %:

2,50% godišnje, fiksna

Iznos kamate u kn:

86.241,21

Naknada za obradu kredita u %:

0,5% na iznos kredita

Naknada za obradu kredita u kn:

4.875,00

Iznos kredita s glavnicom,
kamatom i naknadom:

1.061.241,21 kn.

HRK

po

Prijedlog ugovora s uvjetima kreditiranja te plan otplate kredita sa svim uvjetima (iznos
kredita, rok otplate, kamatna stopa, razdoblje počeka, sredstva osiguranja i naknada za obradu)
čini prilog ove Odluke.
Članak 3.
Utvrđuje se da zaduživanje te davanje jamstva iz članka 2. ove Odluke ulazi u opseg
mogućeg zaduživanja Grada Varaždinskih Toplica.
Članak 4.
Grad Varaždinske Toplice je obvezan obavijestiti Ministarstvo financija Republike
Hrvatske o danoj suglasnosti na zaduživanje u smislu odredbe članka 2. ove Odluke, u roku od
osam dana od njenog donošenja.
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Grad Varaždinske Toplice je obvezan, prije davanja jamstva iz članka 2. ove Odluke
ishoditi suglasnost ministra financija Republike Hrvatske.
Članak 5.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica na sklapanje ugovora o
jamstvu i izdavanju jamstva potpisom zadužnice o osiguranju kredita iz članka 2. ove Odluke
pod uvjetom stjecanja suglasnosti te nakon stjecanja suglasnosti iz članka 4. ove Odluke.
Članak 6.
Grad Varaždinske Toplice će izvijestiti Ministarstvo financija Republike Hrvatske o
sklopljenom ugovoru o zaduživanju i ugovoru o jamstvu, odnosno izdavanju jamstva potpisom
zadužnice, i to u roku od osam dana od dana sklapanja tih pravnih poslova i izdavanja jamstva
potpisom zadužnice.
Grad Varaždinske Toplice će, unutar proračunske godine, izvještavati Ministarstvo
financija Republike Hrvatske, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje
o otplati na temelju ugovora o zaduživanju te o stanju aktivnih jamstava iz članka 2. ove Odluke.
U svrhu pripreme izvještaja iz prethodnog stavka ovog članka, trgovačko društvo
FORUM TOPLICE d.o.o. se obvezuje izvještavati Grad Varaždinske Toplice, tromjesečno, do
05. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju iz
čl. 2. ove Odluke.
Članak 7.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica za provođenje nadzora nad
sklapanjem ugovora o kreditu između trgovačkog društva FORUM TOPLICE d.o.o. i Zagrebačke
banke d.d. Zagreb
te ispunjenju obveze prema navedenom ugovoru o kreditu.
Administrativna provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Varaždinskih Toplica.
Članak 8.
Ovom se Odlukom ukida odredba članka 2. Odluke o suglasnosti za dugoročno
zaduživanje trgovačkog društva FORUM TOPLICE d.o.o. u svrhu provedbe investicije („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ broj: 47/2017.).
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na
snagu prvog dana od dana objave.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec
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