Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

У складу с чланом 45 Пословника Скупштине Брчко дистрикта БиХ –
пречишћени текст («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 11/03) и
Предлогом одлуке градоначелника о задужењу Брчко дистрикта БиХ по
пројекту: пројектовање и изградња система за пречишћавање воде ријеке
Саве у воду за пиће капацитета 330 л/с по принципу „кључ у руке“ број: 01014-009011/06 од 11. 07. 2006. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на
35. сједници одржаној 19. јула 2006. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ ПО ПРОЈЕКТУ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ РИЈЕКЕ
САВЕ У ВОДУ ЗА ПИЋЕ
КАПАЦИТЕТА 330 л/с ПО ПРИНЦИПУ «КЉУЧ У РУКЕ»

Члан 1
Одобрава се задужење Брчко дистрикта БиХ по пројекту
“Пројектовање и изградња система прераде воде из ријеке Саве у питку
воду капацитета 330 л/с по принципу ‛кључ у руке’“ (у даљем тексту:
пројекат) у износу до 9.761.225,75 eвра, који се састоји од:
 soft loan кредита владе Републике Аустрије у износу од
4.961.978,86 евра;
 дугорочног кредита путем Hypo-Alpe-Adria Bank а. д. Бања Лука, у
износу до 4.799.246,89 евра,
а намијењена су за финансирање до 90% инвестиције по пројекту, чија је
цијена из уговора 10,845.806,39 евра.
Члан 2
Услови под којима ће се Брчко дистрикт БиХ задужити:
a) Soft loan кредит владе Републике Аустрије:
 вријеме и важност уговора – до 15 година;
 grace период – до 5,5 година од момента издавања употребне
дозволе;
 каматна стопа – 0,0 %;
 отплата – 20 једнаких полугодишњих рата;
 гарантована премија – 388.028,00 евра или 756.654,60 КМ;
 ОЕКБ – отплата на кварталној бази по каматној стопи 1,078 %;
 трошкови одобравања кредита – 0,375 % једнократно;
 остали трошкови – евра 15.000,00 једнократно;
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трошкови приправности кредита – 0,975 % плативо
полугодишње, декурзивно на преостали износ кредита за
период доступности;
b) Кредитна средства дугорочног кредита путем HYPO – ALPE ADRIA
BANK А. Д. Бања Лука:
 отплата кредита 15 година;
 рок коришћења 24 мјесеца;
 отплата у 180 једнаких, узастопних мјесечних ануитета. Први
ануитет доспијева након преузимања објекта – фабрике воде, у
складу са уговором о купопродаји, али у сваком случају
најкасније након 24 мјесеца по ступању на снагу уговора;
 каматна стопа: 6-мјесечни EURIBOR + каматна маржа од 2,6%
на годишњем нивоу, с тим да је обрачун камата мјесечни.
Камата у току коришћења је у висини редовне (EURIBOR
фиксиран са 31. 12. и 30. 06. за цијели 6-мјесечни период,
заокружен за наредну већу четвртину);
 накнада за обраду: 0,20 % фиксно, једнократно, с роком
плаћања од највише 30 дана од дана одобрења о задужењу
Скупштине Брчко дистрикта БиХ;
 накнада за неискоришћени дио кредита: без накнаде;
 могућност смањења комерцијалног кредита: без накнаде.


Члан 3
Период амортизације капиталне инвестиције која се финансира из
кредитних средстава је 30 (тридест) година.
Члан 4
До обезбјеђења soft loan кредита, а ради затварања финансијске
конструкције, градоначелник Брчко дистрикта БиХ има одобрење да
потпишe дугорочни кредит путем HYPO – ALPE ADRIA BANK А. Д. Бања
Лука, у износу од 9.761.225,75 евра, а након што soft loan кредит буде
расположив за инвестицију, да предузму радње за умањење комерцијалног
кредита за износ од 4.961.978,86 евра, колико износи SOFT LOAN
задужење.
Члан 5
Задужује се градоначелник да формира преговарачки тим који ће
учествовати у преговорима између Министарства финансија БиХ, које
заступа Савјет министара БиХ и Bank Austria Creditanstalt AG, Wien,
Аустрија, по питању потписивања Кредитног уговора SOFT LOAN кредита.
Члан 6
Градоначелник, по обезбјеђењу SOFT LOAN кредита, овлашћен је да
с Министарством финансија БиХ потпише супсидијарни споразум на основу
потписаног и ратификованог Уговора о спољном задужењу у парламенту
БиХ.
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Члан 7
Задужује се градоначелник да у року од тридесет (30) дана од дана
задужења прослиједи Скупштини Брчко дистрикта БиХ извјештај о
задужењу који дефинише стварне услове задужења.
Члан 8
За реализацију ове одлуке задужује се Влада Брчко дистрикта БиХ
(надлежна одјељења).
Члан 9
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
“Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ”.
Број: 0-02-022-104/06
Брчко, 19. јула 2006. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА
Проф. др Милан Томић
ДОСТАВЉЕНО:
1. Градоначелнику,
2. Предсједнику Скупштине,
3. Потпредсједнику Скупштине,
4. Директору Управе прихода;
5. Шефу Одјељења за комуналне послове;
6. Шефу Одјељења за буџет и финансије;
7. Стручној служби Владе;
8. Архиви.
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