
Prijedlog  
 
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_______________ godine donijela 
 
 

 
O D L U K U 

  
o prihvaćanju Prijedloga dodatka I. Sporazuma o sufinanciranju 

izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli 
 
 
 

I. 
 

  Prihvaća se Prijedlog dodatka I. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove 
građevine Opće bolnice u Puli, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo zdravlja aktom, klase: 
011-02/15-01/231, urbroja: 534-02-1-2/1-16-18, od 12. svibnja 2016. godine. 
 

II. 
 

  Tihomir Orešković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, potpisat će, u ime 
Vlade Republike Hrvatske, Dodatak I. Sporazuma iz točke I. ove Odluke. 
 

III. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
Klasa:  
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Tihomir Orešković 
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Obrazloženje 
 
Vlada Republike Hrvatske, Istarska županija i Opća bolnica Pula (u nastavku teksta: 
sporazumne strane) sklopili su 28. srpnja 2011. godine, Sporazum o sufinanciranju izgradnje 
nove građevine opće bolnice u Puli, Klasa: 510-05/11-01/01, Urbroj: 5030104-11-12 (u 
daljnjem tekstu: Sporazum). 
 
Prema Sporazumu vrijednost investicije iznosi 800.000.000,00 kuna, a radovi se financiraju 
na način da Vlada Republike Hrvatske u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske 
osigurava 75% iznosa, a Istarska županija 25% iz proračuna Istarske županije, a planirana 
vrijednost opreme od 200.000.000,00 kuna sufinancirala bi se iz strukturnih fondova 
Europske unije u 2014. godini.  
 
Radi provedbe navedenog Sporazuma te slijedom Odluke 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) od 27. listopada 2011. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je 
dvije odluke o davanju državnog jamstva: 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, od 7. ožujka 2013. godine u iznosu od 300.000.000,00 kuna i Odluku 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, 
KLASA: 022-03/14-04/240; URBROJ: 50301-04/04-14-1 od 18. lipnja 2014. godine, u 
iznosu od 300.000.000,00 kuna. 
 
U točki III. Odluke o davanju državnog jamstva u korist Erste & Steiermärkische Bank d.d., 
Rijeka, (u daljnjem tekstu: Odluka) propisani su uvjeti pod kojima se korisniku kredita Općoj 
bolnici Pula, daje državno jamstvo na način da je utvrđena namjena kredita: financiranje 
izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula, a kao krajnji rok korištenja kredita do 31. 
prosinca 2015. godine, te otplata kredita u 60 tromjesečnih rata. 
 
Opća bolnica Pula potpisala je Ugovor o kreditu s Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka 
broj: 5108578427 od 14. svibnja 2013. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor) u kojem je 
ugovorena namjena kredita: financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula, krajnji 
rok korištenja kredita: do 31. prosinca 2015. godine te otplata kredita: u 60 jednakih 
tromjesečnih rata s dospijećem prve rate 31. ožujka 2016. godine. 
 
Slijedom provedenog postupka javne nabave sklopljeni su sljedeći ugovori: 
- Ugovor o javnim radovima za građenje, rekonstrukciju i dogradnju postojećih zgrada unutar 
kompleksa Opće bolnice Pula, s izvođačem ZAGREBGRADNJA d.o.o., s cijenom od 
351.969.889,59 kuna s PDV-om,  
- Ugovor o javnim uslugama stručnog nadzora nad građenjem, rekonstrukcijom i dogradnjom 
postojećih zgrada unutar kompleksa Opće bolnice Pula, sa Zajednicom ponuditelja 
Investinženjering d.o.o. Zagreb, Urbis d.o.o. Pula i Učka-Konzalting Pazin, za cijenu od 
5.600.000,00 kuna s PDV-om,  
- Ugovor o javnim uslugama projektantskog nadzora nad izvođenjem radova, građenja, 
rekonstrukcije i dogradnje postojećih zgrada unutar kompleksa Opće bolnice Pula, Pula, 
Zagrebačka 30., s pružateljem usluga URBIS 72 d.d., za cijenu od 2.132.000,00 kuna s PDV-
om. 
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- Ugovor o javnoj nabavi broj: 76/15MV o pružanju konzultantskih usluga tijekom izgradnje 
Opće bolnice Pula, a izvršiteljem TGI d.o.o., za cijenu od 585.000,00 kuna s PDV-om. 
 
S obzirom da je izvođač radova ZAGREBGRADNJA d.o.o., uveden u posao i da je početak 
izvođenja radova bio dan 19. siječnja 2015. godine a ugovoreni rok završetka radova 36 
mjeseci, potrebno je sklopiti aneks osnovnom Ugovoru o kreditu s Erste&Steiermärkische 
Bank d.d. Rijeka, na način da se izmjeni – produlji krajnji rok korištenja kredita s 31. prosinca 
2015. godine na 30. lipnja 2018. godine, te izmijeni rok dospijeća prve rate kredita s 31. 
ožujka 2016. godine na 30. rujna 2018. godine. 
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku 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, KLASA: 022-03/14-04/240; URBROJ: 50301-
04/04-14-1 od 18. lipnja 2014. godine, u iznosu od 300.000.000,00 kuna. 
 
Opća bolnica u Puli u postupku je sklapanja Ugovora o kreditu za financiranje izgradnje nove 
bolnice u Puli sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 300.000.000,00 kuna, 
slijedom navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist 
Hrvatske banke za obnovu i razvitak. 
 
Opća bolnica Pula dostavila je Ministarstvu zdravlja Zahtjev i Odluke Upravnog vijeća Opće 
bolnice Pula Broj: UV-el.3 /16 od 12. svibnja 2016. godine za pokretanje postupka za 
donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluka o davanju državnog jamstva za kreditno 
zaduženje Opće bolnice Pula, donesenih od Vlade Republike Hrvatske, sklapanja aneksa 
ugovora o kreditu s Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, sklapanja ugovora o kreditu s 
HBOR te poduzimanja svih potrebnih radnji za ishođenje navedenih dokumenata. 
 
Uzimajući u obzir gore navedeno, te činjenicu da se cjelokupni iznos oba kredita neće utrošiti 
za izgradnju, već bi se mogao koristiti i za nabavu medicinske i nemedicinske opreme za 
potrebe stavljanja u funkciju nove građevine Opće bolnice Pula, potrebno je prije pokretanja 
postupka sklapanja aneksa osnovnom Ugovora o kreditu, sklopljenog između 
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka i Opće bolnice Pula, predložiti Vladi Republike 
Hrvatske donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u 
korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, 
kojom će se dopuniti uvjet Odluke na način da je namjena kredita financiranje izgradnje "i 
opremanje" nove građevine Opće bolnice Pula te izmijeniti rok korištenja kredita i datum 
dospijeća prve rate kredita. Također Vladi Republike Hrvatske predložiti će se donošenje 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke 
za obnovu i razvitak, kojom će se dopuniti uvjet jamstva na način da je namjena kredita uz 
financiranje izgradnje "i opremanje" nove građevine Opće bolnice Pula.  
 
Slijedom navedenog, Ministarstvo zdravlja predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje 
odluke kojom se prihvaća sklapanje Dodatka I. Sporazumu o sufinanciranju izgradnje nove 
građevine Opće bolnice u Puli, iz razloga jer je isti preduvjet za predlaganje Vladi Republike 
Hrvatske donošenja Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju državnog jamstva u 
korist Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, od 7. ožujka 2013. godine, ishođenja 
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za sklapanje aneksa osnovnom ugovoru o kreditu s 
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, te Odluke o dopuni Odluke o davanju državnog 
jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 18. lipnja 2014. godine. 
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Donošenje predložene Odluke te sklapanje Dodatka I. Sporazuma ima za posljedicu 
smanjenje planirane vrijednosti izgradnje jer radovi uključivo stručni nadzor nad izvođenjem 
radova, projektantski nadzor i konzalting, iznose 400.000.000,00 kuna umjesto dosadašnjih 
600.000.000,00 kuna, a planirana vrijednost opreme 200.000.000,00 kuna, stoga se radi o 
smanjenju rashoda za Državni proračun Republike Hrvatske.  
 



Prijedlog 
 
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, koju zastupa Tihomir Orešković, predsjednik Vlade 
Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), 
 
ISTARSKA ŽUPANIJA, Flanatićka 29, Pula, koju zastupa župan mr. sc. Valter Flego (u 
daljnjem tekstu: Županija), 
 
OPĆA BOLNICA PULA, koju zastupa v.d. ravnatelj doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med., (u 
daljnjem tekstu: OB Pula),  
 
u daljnjem tekstu: sporazumne strane, sklapaju dana ________________ 2016. godine  
 
 

DODATAK I. SPORAZUMA 
 

O SUFINANCIRANJU IZGRADNJE NOVE GRAĐEVINE 
OPĆE BOLNICE U PULI 

 
 

Članak 1. 
 
 U Sporazumu o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli, klase: 
510-05/11-01/01, urbroja: 5030104-11-12, od 28. srpnja 2011. godine, članak 2. mijenja se i 
glasi: 
 
 "Sveukupna planirana vrijednost investicije izgradnje i opremanja nove građevine OB 
Pula iznosi 600.000.000,00 kuna (slovima: šesto milijuna kuna). 
 
 Izgradnja i opremanje nove građevine OB Pula financiraju se na sljedeći način: 
 
- Vlada sudjeluje u financiranju izgradnje i opremanja u visini od 75% 
- Županija sudjeluje u financiranju izgradnje i opremanja u visini od 25%. 
 
 Planirana vrijednost izgradnje - radovi uključivo stručni nadzor nad izvođenjem 
radova, projektantski nadzor i konzalting, iznosi 400.000.000,00 kuna (slovima: četristo 
milijuna kuna). 
 
 Planirana vrijednost opreme iznosi 200.000.000,00 kuna (slovima: dvjesto milijuna 
kuna). 
 
 Vlada i Županija, u dijelu svoga sudjelovanja u financiranju izgradnje i opremanja 
bolnice, sudjeluju i u financiranju kamata i ostalih pripadajućih troškova i naknada vezano za 
odobrenje kredita. 
 
 Vlada i Županija suglasne su da mogu zajednički aplicirati prema strukturnim 
fondovima Europske unije u razdoblju 2016. - 2017. godine za financiranje dijela opreme, a s 
kojim financijskim sredstvima se može smanjiti iznos korištenja ugovorenih kredita kod Erste 
& Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.". 
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Članak 2. 

 
 Ovaj Dodatak I. Sporazuma stupa na snagu danom potpisa svih sporazumnih strana.  
 

Članak 3. 
 
 Ovaj Dodatak I. Sporazuma sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih 
svaka strana zadržava po dva primjerka. 
 
 
 
 
  KLASA: KLASA: 
 Broj: URBROJ: URBROJ:  
 
 Pula, Pula, Zagreb, 
 
 
 
 
 Za OB Pula Za Istarsku županiju Za Vladu Republike Hrvatske 
 
 
 v.d. ravnatelj Župan Predsjednik  
 
 
 
 
 doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med. Valter Flego Tihomir Orešković 
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