
Prijedlog 
 
 
 
 

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 
87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 148/14), Vlada Republike Hrvatske je na 
sjednici održanoj ______________ godine donijela 
 
 
 

O D L U K U 
 

o davanju državnog jamstva u korist OTP banke Hrvatska d.d., Zagreb, za kreditno 
zaduženje Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, radi financiranja  

izgradnje Jedinice pedijatrijske djelatnosti - dogradnja zgrade  
Opće Bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica 

 
 
 

I. 
 

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a 
ministar financija potpiše ispravu o davanju državnog jamstva u korist OTP banke Hrvatska 
d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, u iznosu 
od 20.000.000,00 kuna, radi financiranja izgradnje Jedinice pedijatrijske djelatnosti -
dogradnja zgrade Opće Bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica. 
 

II. 
 

Jamstvo iz točke I. ove Odluke daje se u korist OTP banke Hrvatska d.d., 
Zagreb, za financiranja izgradnje Jedinice pedijatrijske djelatnosti - dogradnja zgrade Opće 
Bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, a sukladno Odluci o davanju prethodne 
suglasnosti Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, za stjecanje nekretnine radi 
realizacije Projekta izgradnje Jedinice pedijatrijske djelatnosti - dogradnja zgrade Opće 
Bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, klase: 022-03/15-04/340, urbroja: 50301-04/04-
15-2, od 26. kolovoza 2015. godine. 
 

III. 
 

Jamstvo iz točke I. ove Odluke daje se pod sljedećim uvjetima: 
 
- davatelj kredita:   OTP banka Hrvatska d.d., Zagreb 
- korisnik kredita:   Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica 
- iznos kredita:   20.000.000,00 kuna 
- iznos jamstva:   20.000.000,00 kuna 
- namjena kredita:   izgradnja pedijatrije 
- krajnji rok korištenja kredita: 31. prosinca 2015. godine 
- rok i način otplate:   3 godine, u 12 tromjesečnih rata 
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- kamatna stopa:   promjenjiva, u visini 3M EURIBOR (na dan ponude, 6. 

svibnja 2015. godine, iznosi ukupno 2,09% godišnje)  
- obračun i naplata kamate:  tromjesečno, proporcionalnom metodom 
- način otplate glavnice:  tromjesečno u 12 tromjesečnih jednakih obroka, od kojih 

prvi dospijeva na naplatu nakon što se kredit iskoristi u 
cijelosti 

- instrument osiguranja:  100% državno jamstvo. 
 

IV. 
 

Davatelj kredita dužan je pravovremeno izvijestiti Ministarstvo financija o 
eventualnim poteškoćama u otplati kredita. 
 

V. 
 

U svrhu osiguranja povrata kredita, korisnik kredita će prije izdavanja 
državnog jamstva s Ministarstvom financija sklopiti ugovor kojim se određuju sve obveze 
korisnika kredita u svrhu redovite otplate kredita, kao i instrumenti osiguranja. 
 

VI. 
 

Sukladno Odluci iz točke II. ove Odluke, financijska sredstava iz točke I. ove 
Odluke planirana su u projekcijama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. i 2017. 
godinu, na Razdjelu 096 - Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo zdravlja će od 2018. godine, 
odnosno za cijelo vrijeme otplate kredita iz točke I. ove Odluke, planirati financijska sredstva 
na svojim pozicijama. 

 
VII. 

 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb,  
 

PREDSJEDNIK 
 
 

Zoran Milanović 
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 

 
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju prethodne suglasnosti Općoj bolnici 
«Dr. Tomislav Bardek» Koprivnica, za stjecanje nekretnine radi realizacije Projekta izgradnje 
Jedinice pedijatrijske djelatnosti-dogradnja zgrade Opće Bolnice «Dr. Tomislav Bardek» 
Koprivnica od 26. kolovoza 2015. godine 
 
Donošenjem predložene predmetne Odluke osigurala bi se financijska sredstva za financiranje 
izgradnje Jedinice pedijatrijske djelatnosti - dogradnja zgrade Opće Bolnice «Dr. Tomislav 
Bardek» Koprivnica 
 
Državno jamstvo predstavljao bi instrument osiguranja prema Ugovoru o kreditu koje se 
sastoji od sljedećih uvjeta: 
 

• davatelj kredita: OTP banka Hrvatska d.d, Zagreb 
• korisnik kredita: Opća bolnica «Dr. Tomislav Bardek» Koprivnica 
• iznos kredita: 20.000.000,00 kuna 
• iznos jamstva: 20.000.000,00 kuna 
• namjena kredita: izgradnja pedijatrije 
• krajnji rok korištenja kredita: 31.12.2015. godine 
• rok i način otplate: 3 godine, u 12 tromjesečnih rata 
• kamatna stopa: promjenjiva, u visini 3M EURIBOR (na dan ponude, 06. svibnja 2015. 

godine iznosi ukupno 2,09% godišnje)  
• obračun i naplata kamate: tromjesečno, proporcionalnom metodom 
• način otplate glavnice: tromjesečno u 12 tromjesečnih jednakih obroka, od kojih prvi 

dospijeva na naplatu nakon što se kredit iskoristi u cijelosti 
• instrument osiguranja: 100% državno jamstvo 

 
Opća bolnica «Dr. Tomislav Bardek» provela je otvorene postupke javne nabave za izgradnju 
Jedinice pedijatrijske djelatnosti -dogradnja zgrade Opće Bolnice «Dr. Tomislav Bardek» 
Koprivnica i za novčani kredit za financiranje izgradnje. Natječaji su objavljeni u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave.  
 
Natječaj za izgradnju pedijatrije objavljen je 13. travnja 2015. godine. Zapisnikom o pregledu 
i ocjeni ponuda od 08. lipnja 2015. godine, utvrđeno je, nakon provedenog postupka pregleda 
i ocjene ponuda te primjenom kriterija najniže cijene, da je ponuditelj Radnik d.d., Križevci, 
podnio najpovoljniju ponudu za izgradnju pedijatrije.  
 
Natječaj za kreditiranje objavljen je 30. ožujka 2015. godine. Zapisnikom o pregledu i ocjeni 
ponuda od 27. svibnja 2015. godine, utvrđeno je, nakon provedenog postupka pregleda i 
ocjene ponuda te primjenom kriterija najniže cijene, da je ponuditelj OTP banka Hrvatska 
d.d., Zagreb, podnijela najpovoljniju ponudu za kreditiranje pedijatrije.  
 
Sanacijsko vijeće Bolnice je dana 31. kolovoza 2015. godine donijelo Odluke o odabiru 
najpovoljnijih ponuda, odnosno Odluku o odabiru Radnika d.d., Križevci za izgradnju 
pedijatrije i OTP banke Hrvatska d.d., Zagreb, za kreditiranje izgradnje pedijatrije. 
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Ministarstvo financija će predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke, temeljem 
članka 44. Zakona o proračunu, radi ishođenja suglasnosti za preuzimanje obveza po 
ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama. 
 
Za realizaciju navedenih ugovora neophodno je jamstvo Vlade Republike Hrvatske u korist 
OTP banke Hrvatska d.d., Zagreb. 


