
Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 

15/15), članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), 

Općinsko vijeće Općine Kloštar ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine 

donijelo je 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu  

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  

za dugoročno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost za zaduženje Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. 

putem dugoročnog financijskog kredita kod EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ 

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom za su-financiranje ulaganja u 

sklopu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i za 

su-financiranje investicija predviđenih u sklopu projekta „Projekt ulaganja u prikupljanje, 

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ pod sljedećim 

uvjetima: 

 Osnovni uvjeti 

Iznos i valuta Do 9 milijuna EUR podijeljeno u 2 tranše 

TRANŠA 1 u iznosu do 7 milijuna EUR za 

su-financiranje ulaganja u projekt 

Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke 

županije-Zagreb istok 

TRANŠA 2 u iznosu do 2 milijuna EUR za 

su-financiranje ulaganja u „Projekt ulaganja 

u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje 

otpadnih voda na području aglomeracije 

Vrbovec“ 

Vrsta kredita Kredit dugoročni - EUR 

Namjena kredita Sufinanciranje projekta "Regionalni 

vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – 

Zagreb istok – RVS" i "Projekt ulaganja u 

prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje 

otpadnih voda na području aglomeracije 

Vrbovec" 

Dinamika korištenja kredita Temeljem zahtjeva za isplatom i to: 

Iznosa ne manjim od 500.000 EUR za 

isplate Tranše 1. 

Iznosa ne manjim od 250.000 EUR za 

isplate Tranše 2. 

Ukupna kamatna stopa Šestomjesečni EURIBOR + 1,40% 

Rok i način otplate kredita 9 godina uključujući do 2 godine počeka u 

polugodišnjim anuitetima i to 20. ožujka i 

20. rujna svake godine do otplate 

Naknada za odobrenje 0,85% (76.500 EUR) 

 

Naknada za nepovučena a rezervirana 

sredstva 

0,1% tijekom prve godine, 0,5% nakon prve 

godine 

Naknada za prijevremenu otplatu Bez naknade 



 

Instrumenti osiguranja kredita Zalog nad bankovnim računom trgovačkog 

društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke 

županije d.o.o. 

Zadužnica 

Ugovor o osiguranju novčane tražbine 

ustupanjem tražbine po osnovi osiguranja 

 

Članak 2. 

Povrat kredita Tranša 1. za projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke 

županije - Zagreb istok“ osigurava se iz naknade za razvoj na cjelokupnom vodoopskrbnom 

području javnog isporučitelja Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. 

Povrat kredita Tranša 2. za projekt „Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ osigurava se iz naknade za 

razvoj Grada Vrbovca. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku Zagrebačke 

županije. 

 

KLASA: 325-01/19-01/01  

URBROJ: 238/14-01-19-7 

Kloštar Ivanić, 10.09.2019. 
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