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R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 402-01/17-01/2 

URBROJ: 2186/026-01-17-2 

Varaždinske Toplice,  2017. 

 

 Na temelju odredaba članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/2008., 

136/2012., 15/2015.), 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 

 

O D L U K U 

o suglasnosti za dugoročno zaduživanje  

trgovačkog društva FORUM TOPLICE d.o.o. u svrhu provedbe investicije  

 

Članak  1. 

 

 Ovom se Odlukom 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, 

daje suglasnost za dugoročno zaduživanje 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. 

 

Članak 2.  

 

 Sukladno članku 1. ove Odluke, daje se suglasnost za zaduživanje kod ovlaštene 

financijske institucije korištenjem financijskog leasinga, pod sljedećim uvjetima: 

 

Vrijednost objekta leasinga:  najviše 130.000,00 EUR  

Trajanje financiranja:  najviše do 84 mjeseca (7 godina) 

Razdoblja plaćanja:  mjesečna 

Nominalna kamatna stopa: najviše do 4,7% fiksna 

Efektivna kamatna stopa: najviše do 4,80%  

 

 Trgovačko društvo FORUM TOPLICE d.o.o. obvezno je, prije zaključivanja ugovora o 

financijskom leasingu, provesti postupak predviđen mjerodavnim zakonskim i podzakonskim 

propisima kojima se uređuje javna nabava.  

 

Članak 3.  

 

 Utvrđuje se da zaduživanje iz članka 2. ove Odluke ulazi u opseg mogućeg zaduživanja 

Grada Varaždinskih Toplica obzirom da se suglasnost daje trgovačkom društvu u vlasništvu 
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Grada, a koje je društvo, u godišnjim financijskim izvješćima za godinu koja prethodi godini u 

kojoj se vrši zaduživanje, iskazalo gubitak.  

 

Članak 4.  

  

 Grad Varaždinske Toplice će izvijestiti Ministarstvo financija Republike Hrvatske o danoj 

suglasnosti na zaduživanje te sklapanju ugovora o zaduživanju, i to u roku od osam dana od 

dana izdavanja suglasnosti, odnosno od dana sklapanja pravnog posla.  

 

 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 iz čl. 2. ove Odluke. 

 

 U svrhu pripreme izvještaja iz prethodnog stavka, trgovačko društvo FORUM TOPLICE 

d.o.o. se obvezuje izvještavati Grad Varaždinske Toplice, tromjesečno, do 07. u mjesecu za 

prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju iz čl. 2. ove Odluke. 

 

Članak 5.  

 

 Ukoliko se pokaže potreba za time, ova će odluka biti odgovarajuće dopunjena i 

izmijenjena, nakon provedbe postupka javne nabave i utvrđivanja konačnih podataka o visini 

investicije i uvjetima zaduživanja. 

 

 Ovlašćuje se gradonačelnica na provođenje nadzora nad provedbom postupaka javne 

nabave iz odredbe članka 2. ove Odluke, dok se administrativna provedba Odluke povjerava 

Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica.  

  

Članak 6.  

 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na 

snagu osmog dana od dana objave.  

 

           PREDSJEDNIK 

  GRADSKOG VIJEĆA 

        

             Franjo Prstec 


