Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13), čl. 39 Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine
Grožnjan broj 3/09 i 3/13) te Plana nabave Općine Grožnjan za 2013. godine, Općinski
načelnik Općine Grožnjan, dana 29.10. 2013 godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o početku postupka javne nabave za nabavu javnih usluga
nabave dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta
„Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Žavršje
sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (faza I i II)“
(evidencijski broj 1/13)
I.
Ovom Odlukom pristupa se provedbi otvorenog postupka javne nabave za javne usluge
nabave dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta „Izgradnja kanalizacijske
mreže naselja Žavršje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (faza I i II)“.
II.
Naručitelj radova iz toč. I ove Odluke je OPĆINA GROŽNJAN – COMUNE DI GRISIGNANA, sa
sjedištem U. Gorjana 3, 52429 GROŽNJAN – GRISIGNANA, OIB: 68316699336.
III.
Procijenjena vrijednost nabave iz toč. I. ove Odluke je 1.100.000,00 kn.
Planirana sredstva nabave osigurana su Proračunu Općine Grožnjan za 2014. godinu (pozicija
435, konto 42141).
IV.
Za provedbu nabave iz toč. I ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja, određuje se
Claudio Stocovaz, Općinski načelnik Općine Grožnjan.
V.
Kao ovlašteni predstavnici naručitelja zaduženi za pripremu dokumentacije za nadmetanje iz
ove odluke i komunikaciju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom
postupku javne nabave iz toč. I. ove Odluke imenuju se Emanuela Štokovac Viši stručni
suradnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan i Morena Brečević (osoba koja
posjeduje važeći certifikat u području javne nabave).
Kao ovlašteni predstavnici naručitelja za obavljanje formalnog otvaranja ponuda te za
pregled i ocjenu ponuda sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) i Uredbi o
načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN-10/12),
imenuju se Eda Antonac, referent za proračun, financije i isplate Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Grožnjan, Emanuela Štokovac Viši stručni suradnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Grožnjan i Morena Brečević (osoba koja posjeduje važeći certifikat u području
javne nabave).
Kao ovlašteni predstavnik Naručitelja za objavu potrebnih poziva i obavijesti u otvorenom
postupku javne nabave iz toč. I. ove Odluke, imenuje se Morena Brečević.

VI.
Iznos glavnice kredita: 4.000.000,00 kn
Namjena: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Završje sa uređajem za pročišćavanje
otpadnih voda (faza I i II)
Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit bez valutne klauzule
Način korištenja kredita: sukcesivno ovisno o zahtjevu naručitelja
Poček: 2 godine, nakon iskorištenja kredita
Povlačenje kredita: 12 mjeseci od sklapanja ugovora o kreditu,
Instrument osiguranja: zadužnica
Rok otplate: 10 godina (uključuje 2 godine počeka), način otplate glavnice u jednakim
tromjesečnim ratama. Broj rata 32 rate
Naknade i troškovi:
- Naknada za obradu kredita - jednokratno na iznos odobrenog kredita i naplaćuje se prije
ili istodobno s prvim korištenjem kredita
- Naknada za rezervaciju sredstava - na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava, počevši
po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu. Obračunava se kvartalno.
Kamatna stopa: Fiksna.
Metoda obračuna kamate: Proporcionalna metoda
Obračun kamate: tromjesečno tijekom cijelog vremena počeka i povrata kredita.
Dospijeće kamate: zadnjeg dana u tromjesečju, tijekom cijelog vremena počeka i povrata
kredita.
Plaćanje kamate: u roku 10 dana od dana dospijeća, a temeljem ispostavljenog obračuna.
Sva plaćanja glavnice i kamate vrše se u kunama.
PREDUVJET ZA SKLAPANJE UGOVORA O KREDITU:
Ugovor o kreditu zaključit će se nakon dobivanja suglasnosti za kreditno zaduženje od strane
Vlade Republike Hrvatske za zaduženje i pozitivne odluke o dodjeli IPARD sredstava za mjeru
301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ izdane od Agencije za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
VII.
Ugovor o kreditu će biti sačinjen u svemu prema uvjetima i zahtjevima iz ove Odluke i
dokumentacije te u skladu s konačnom ponudom odabranog ponuditelja.
Ugovor o kreditu zaključit će se odmah nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli IPARD
sredstava za mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“, ulaganja u sustav
kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda s Agencijom te dobivanje suglasnosti Ministarstva
financija za zaduženje.
Općina Grožnjan se obvezuje da će svim sredstvima dobivenim od IPARDA prijevremeno
zatvoriti glavnicu kredita, a ponuditelj se obvezuje da u tom slučaju neće obračunati i
naplatiti naknadu za prijevremeno zatvaranje glavnice kredita.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Grožnjan.
KLASA: 403-02/13-01/01
URBROJ: 2105/06-01-13-3
Grožnjan, 29.10.2013.
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