
Prijedlog 
 
 
 
 
 
  Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 
87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, broj 26/16), Vlada Republike Hrvatske je na 
sjednici održanoj __________________ godine donijela 

 
 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama Odluke 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. 
 

  U Odluci 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, klase: 022-03/14-04/240, urbroja: 50301-04/04-14-1, od 18. lipnja 2014. 
godine, u nazivu i točki I. iza riječi: "izgradnje" dodaju se riječi: "i opremanja". 
 

II. 
 
  U točki II. stavku 1. iza riječi: "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" dodaju se zarez i riječi: "Odluci o 
prihvaćanju Prijedloga dodatka I. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće 
bolnice u Puli, klase: 022-03/16-04/02, urbroja: 50301-04/12-16-3, od 18. svibnja 2016. 
godine i Dodatku I. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u 
Puli, koji je stupio na snagu 31. svibnja 2016. godine". 
 
  Stavak 2. mijenja se i glasi:  
 
  "Temeljem članka 2. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine 
Opće bolnice u Puli, izmijenjenog člankom 1. Dodatka I. Sporazuma o sufinanciranju 
izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli, Vlada Republike Hrvatske osigurava 75%, a 
Istarska županija 25% iznosa sredstava za financiranje izgradnje i opremanja nove građevine 
Opće bolnice Pula.". 
 
  Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
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  "Vlada Republike Hrvatske i Istarska 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.". 
 

III. 
 
  U točki III. podstavci 3., 5., 7. i 11. mijenjaju se i glase: 
 
"- namjena kredita:  financiranje izgradnje i opremanja nove građevine Opće bolnice 

Pula u Puli; 
- krajnji rok korištenja: 30. lipnja 2018. godine; 
- dospijeće 1. rate: 30. rujna 2018. godine; 
- zatezna kamata: sukladno važećoj Odluci o kamatnim stopama HBOR-a, 

promjenjiva;". 
 

IV. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Tihomir Orešković 
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OBRAZLOŽENJE 
 
 
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, od 18. lipnja 2014. godine (u daljnjem tekstu: 
Odluka).  
 
U točki III. Odluke 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, rok korištenja kredita do 31. prosinca 2017. godine, dospijeće 
prve rate kredita 31. ožujka 2018. godine te zatezna kamata 12% godišnje.  
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je na 23. sjednici održanoj 18. svibnja 2016. godine, 
Odluku o prihvaćaju Prijedloga dodatka I. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove 
građevine Opće bolnice u Puli. 
 
Na temelju članka 1. Dodatka I. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće 
bolnice u Puli od 24. svibnja 2016. godine, sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske, 
Istarske županije i Opće bolnica Pula, izmijenjen je članak 2. Sporazuma o sufinanciranju 
izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli, koji su Vlada Republike Hrvatske, Istarska 
županija i Opća bolnica Pula sklopili 28. srpnja 2011. godine, na način da se osim izgradnje 
financira i opremanje nove građevine Opće bolnice u Puli. Sukladno Dodatku I. Sporazuma 
Vlada Republike Hrvatske osigurava 75%, a Istarska županija 25% iznosa sredstava za 
financiranje izgradnje i opremanja nove građevine Opće bolnice Pula. Sveukupna planirana 
vrijednost investicije izgradnje i opremanja nove građevine Opće bolnice Pula iznosi 
600.000.000,00 kuna (slovima: šesto milijuna kuna) od toga radovi uključivo stručni nadzor 
nad izvođenjem radova, projektantski nadzor i konzalting, iznose 400.000.000,00 kuna 
(slovima: četiristo milijuna kuna) a planirana vrijednost opreme 200.000.000,00 kuna 
(slovima: dvjesto milijuna kuna), stoga se radi o smanjenju rashoda za Državni proračun 
Republike Hrvatske. 
 
Slijedom navedenoga, a s obzirom da je postupak donošenja predmetne Odluke započet 31. 
svibnja 2016. godine te da je donošenje iste neophodno kako bi se omogućilo daljnje 
financiranje izgradnje i opremanja Opće bolnice Pula, predlaže se Vladi Republike Hrvatske 
donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 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 od 18. lipnja 2014 godine, jer je ista 
preduvjet za sklapanje Ugovora o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, na način 
da se u Odluci izmjeni krajnji rok korištenja kredita s 31. prosinca 2017. godine, na 30. lipnja 
2018. godine, rok dospijeća prve rate kredita s 31. ožujka 2018. godine, na 30. rujna 2018. 
godine, te izmijeni zatezna kamata od 12% godišnje na zateznu kamatu sukladno važećoj 
Odluci o kamatnim stopama HBOR-a. 
 
Uzimajući u obzir navedeno, te činjenicu da se cjelokupni iznos 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 dopuniti i uvjet Odluke 
na način da je namjena kredita financiranje izgradnje "i opremanje" nove građevine Opće 
bolnice Pula. 


