
OBRAZLOŽENJE 
 

UZ NACRT PRIJEDLOGA 
 

ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU KAMATNE STOPE KORISNICIMA KREDITA  
 S PODRUČJA GRADA DONJEG MIHOLJCA U KREDITNOJ LINIJI 

ZAGREBAČKE BANKE D.D. ZAGREB ZA KREDITIRANJE  
SJETVE I STOČARSKE PROIZVODNJE  

 
 

PRAVNI TEMELJ DONOŠENJA ODLUKE 
 

Zaključivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb za 
kreditiranje proljetne sjetve i stočarske proizvodnje, Osječko-baranjska županija osigurala je 
povoljna financijska sredstva za poljoprivrednike, a to je jedan od bitnih čimbenika za njihovo 
poslovanje, kao i za mogućnost njihovog daljnjeg rasta i razvitka. 
 

KORISNICI SUBVENCIJE, VRSTA I IZNOS KREDITA 
 

Korisnici kredita mogu biti fizičke osobe - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u 
sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su upisani u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili prebivalištem na području Osječko-baranjske 
županije, odnosno poljoprivredna proizvodnja mora se odvijati na području Osječko-
baranjske županije. 
 

Ovisno o vrsti namjene krediti mogu biti kratkoročni ili dugoročni. Kratkoročni krediti 
namijenjeni su za nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), 
zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu, za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih 
subjekata i za nabavu grla za tov svinja. Dugoročni krediti namijenjeni su za nabavu 
rasplodnih junica i za nabavu grla za tov junadi. Ukupni kreditni potencijal prema predloženoj 
kreditnoj liniji je 5.000.000,00 kuna. 
 

Najniži iznos pojedinačnog kredita je 5.000,00 kuna, a najviši iznos pojedinačnog kredita je 
1.000.000,00 kuna. Krediti se odobravaju u kunama.  
 

ROK ZA KORIŠTENJE KREDITA 
 

Rok za korištenje kredita može biti do 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o kreditu s 
korisnikom kredita za kratkoročne kredite i do 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu 
s korisnikom kredita za dugoročne kredite. 
 

Redovna kamatna stopa otplate kredita je trezorski zapis na 91 dan plus 5,0 postotni poen 
godišnje, promjenjiva. Vrijednost trezorskih zapisa na 91 dan ostvarena na posljednjoj aukciji 
prije početka kvartala primjenjuje se u tom kvartalu. Osječko-baranjska županija uključuje se 
u subvencioniranje redovne kamatne stope s dva postotna poena uz mogućnost uključivanja 
jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije u dodatno 
subvencioniranje kamatne stope korisnicima kredita s njihovog područja sukladno njihovoj 
procjeni i odluci. Korisnik kredita podmiruje razliku do visine ukupne redovne kamatne stope. 
 

Donošenjem Odluke o subvencioniranju kamatne stope korisnicima kredita u kreditnoj liniji 
Zagrebačke banke d.d., Zagreb za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje od strane 
Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, Grad Donji Miholjac se uključuje u 
subvencioniranje kamatne stope korisnicima kredita s područja grada Donjeg Miholjca, u 
visini jednog postotnog poena, s maksimalnim iznosom do 50.000,00 kuna. 
 
 
 



FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 
 

Za provođenje ove Odluke osigurana su potrebita financijska sredstva u Proračunu Grada 
Donjeg Miholjca.  
 

JAVNI POZIV 
 

Javni poziv sa svim uvjetima za kreditiranje objavljen je na internetskoj stranici Osječko-
baranjske županije i vrijedi do iskorištenja sredstava. Zahtjeve za kredite razmatra za to 
posebno imenovano Povjerenstvo Osječko-baranjske županije, a kada se odlučuje o zahtjevu 
korisnika s područja grada Donjeg Miholjca, u radu Povjerenstva i odlučivanju, sudjeluje i 
predstavnik Grada.  
 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU 
 

Predmetni dokument se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“, broj: 25/13. i 85/15.) donosi i usvaja na način propisan člankom 11. istoga Zakona. 
Spomenuti članak propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne 
provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili 
planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.  
Savjetovanje s javnošću provodi se internetskom objavom Nacrta prijedloga Odluke na 
službenoj web stranici Grada Donjeg Miholjca www.donjimiholjac.hr. 
 

Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću i izrade izvješća o provedenom 
savjetovanju, nadležno upravno tijelo predlaže Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca 
donošenje Odluke o subvencioniranju kamatne stope korisnicima kredita s područja grada  
Donjeg Miholjca u kreditnoj liniji Zagrebačke banke d.d., Zagreb za kreditiranje sjetve i 
stočarske proizvodnje u tekstu koji prileži ovome obrazloženju i čini njegov sastavni dio. 

 
                                                                         

Materijal izradio: 
 

Upravni odjel za komunalne, 
                                                                                   gospodarske, društvene djelatnosti   

i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca 
 


