
P R I J E D L O G 

Na temelju članka 86.a Zakona o Proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 48 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) Općinsko Vijeće Općine Donji 

Kraljevec je na ………….sjednici održanoj dana………………………………….2019. godine 

donijelo 

 

ODLUKU 
o ugovaranju dobavljačnog faktoringa sa Erste bankom 

 
 
 

Članak 1. 
Iz razloga premošćenja neusklađenosti naplaćenih prihoda i dospjelih obveza, Općina Donji 
Kraljevec pristupa sklapanju ugovora o dobavljačkom faktoringu. 
Pružatelj usluge je Erste banka, u kojoj općina Donji Kraljevec ima otvoreni poslovni račun. 
 
 

Članak 2. 
Dobavljački faktoring odnosi se na podmirenje nedospjelih situacija u iznosu do 1.000.000,00 
kn za radove na dječjem vrtiću „Ftiček“ Donji Kraljevec, prema izvođačima „Artis construkt“, 
„Mala Mima“  i „Brid Extra“. 
 
Članak 3. 
Predviđeni uvjeti na temelju ponude Erste banke su slijedeći: 

- Naknada  iznosu 0,600% od iznosa Potraživanja 
- Kamata obračunata po godišnjoj stopi od 3,500%  
- Instrument osiguranja – zadužnica 
- Rok otplate 30.06.2019. 

 
Članak 4. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Donji Kraljevec da sukladno Zakonu o Proračunu zaključi 
Ugovor o dobavljačkom faktoringu i o tome obavijesti Općinsko vijeće. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 
 
 
 
       Predsjednik Općinskog vijeća 
       Zoran Strahija 
       ____________________________ 
 
 
 
Klasa: 450-01/19-01/1 

Ur.broj: 2109-06-19-01 
Donji Kraljevec,  
 
 

 



Obrazloženje: 

 Pravni temelj Ugovora o dobavljačkom faktoringu je članak 11. Zakona o faktoringu 

(NN 94/14, 85/15, 41/16) 

 Dobavljački faktoring posebna je vrsta faktoringa u kojem pružatelj usluga, odnosno, 

u ovom slučaju Erste banka i Općina Donji Kraljevec ugovaraju plaćanje obveze Općine 

Donji Kraljevec prema dobavljačima na način da Erste banka podmiri obvezu prema 

dobavljačima prije dospijeća ili o dospijeću predmeta fatoringa, nakon čega će Općina Donji 

Kraljevec podmirivati svoje obveze prema banci sukladno ugovoru. 

 Faktoring se uzima iz razloga jer se financiranje do kraja mora izvršiti kako bi bio 

završeni projekt. Tek nakon završetka projekta općina se može kandidirati za novu mjeru 

7.4.1. Dječji vrtić „Ftiček“ Hodošan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


