
Prijedlog 
 
 
 
 
 
  Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 
87/2008 i 136/2012) i članka 32. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine, br. 152/2013 i 39/2014), Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godine donijela 

 
 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, 
za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje 

nove građevine Opće bolnice Pula 
 
 
 
 
 
 

I. 
 

  Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a 
ministar financija potpiše ispravu o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, u iznosu od 300.000.000,00 
kuna, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula. 

 
 

II. 
 

  Jamstvo iz točke I. ove Odluke daje se u korist Hrvatske banke za obnovu i 
razvitak, za financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula, a sukladno Odluci o 
namjeri davanja državnog jamstava u korist poslovnih banaka, za kreditno zaduženje Opće 
bolnice Pula, klase: 510-05/11-01/01, urbroja: 5030104-11-6, od 27. listopada 2011. godine, 
te Sporazumu o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli, sklopljenog 28. 
srpnja 2011. godine između Vlade Republike Hrvatske, Istarske županije i Opće bolnice Pula. 
 
  Temeljem članka 2. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine 
Opće bolnice u Puli, Vlada Republike Hrvatske osigurava 75%, a Istarska županija 25% 
iznosa sredstava za financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula. 
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III. 

 
  Jamstvo iz točke I. ove Odluke daje se pod sljedećim uvjetima: 
 
- davatelj kredita: Hrvatska banke za obnovu i razvitak; 
- korisnik kredita: Opća bolnica Pula, Pula, Zagrebačka 30; 
- namjena: financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula 
 u Puli; 
- iznos kredita: 300.000.000,00 kuna; 
- rok korištenja: 31. prosinca 2017. godine; 
- otplata kredita: 18 godina bez počeka (u 72 jednake tromjesečne rate); 
- dospijeće 1. rate: 31. ožujka 2018. godine; 
- kamatna stopa: 4% godišnje; 
- interkalarna kamata: 4% godišnje; 
- naknada za obradu zahtjeva: 0,4% na iznos odobrenog kredita; 
- zatezna kamata: 12% godišnje; 
- naknada za rezervaciju sredstava: 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih  
 sredstava HBOR-a, počevši po proteku 30 dana od 
 datuma Ugovora o kreditu; 
- osiguranje povrata kredita: mjenice i zadužnica korisnika kredita, te jamstvo 
 Republike Hrvatske na odobreni iznos kredita. 
 

IV. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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OBRAZLOŽENJE 

 
 
Sukladno sklopljenom Sporazumu od 28. srpnja 2011. godine, Vlada Republike Hrvatske i 
Istarska županija zajednički pristupaju financiranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u 
Puli. Planirana vrijednost radova iznosi 600.000.000,00 kuna, a radovi se financiraju na način 
da Vlada Republike Hrvatske osigurava 75% iznosa, a Istarska županija 25%. 
 
Vlada Republike Hrvatske će 75% iznosa sredstava planirati u okviru državnog proračuna 
Republike Hrvatske, a Istarska županija 25% iznosa planirati u okviru proračuna Istarske 
županije. 
 
Vlada Republike Hrvatske je radi provedbe Sporazuma od 28. srpnja 2011.godine, donijela 
27. listopada 2011. godine Odluku o namjeri davanja državnog jamstva u korist poslovnih 
banaka, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula (Klasa: 510-05/11-01/01, Urbroj: 5030104-
11-6), kojom se određuje da će nakon provedenog postupka javne nabave financijskih 
sredstava za financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula, Vlada Republike 
Hrvatske donijeti odluku o davanju državnog jamstva.  
 
U navedenoj Odluci određeno je kako će, nakon provedenog postupka javne nabave 
financijskih sredstava za financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula, Vlada 
Republike Hrvatske donijeti odluku o davanju državnog jamstva. 
  
Opća bolnica Pula provela je otvoreni postupak javne nabave za nabavu dugoročnog 
novčanog kredita za financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli. 
 
Dana 16. studenoga 2012. godine donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 
ponuditelja Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka za davanje kredita od 300.000.000,00 
kuna s rokom korištenja do 31. prosinca 2015. godine i otplatom u šezdeset tromjesečnih rata 
od kojih prva dospijeva 31. ožujka 2016. godine, zadnja 31.prosinca 2030. godine, a sve 
prema otplatnom planu iz Ponude Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka. 
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je 7. ožujka 2013. godine Odluku o davanju državnog 
jamstva u korist Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Opće 
bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula, Klasa: 022 -
03/13-04/70, Urbroj: 50301-04/04-13-2, nakon koje je Opća bolnica Pula potpisala Ugovor o 
kreditu s Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka. 
 
Opća bolnica Pula podnijela je 4. lipnja 2014. godine zahtjev za pokretanje postupka 
izdavanja državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno 
zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula u 
preostalom iznosu od 300.000.000,00 kuna. 
 
Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak na sjednici održanoj 4. lipnja 2014. 
godine donio je pozitivnu Odluku o odobrenju kreditiranja Opće bolnice Pula u iznosu od 
300.000.000,00 kuna. Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak može se 
sklopiti tek nakon davanja državnog jamstva Vlade Republike Hrvatske. 


