
Prijedlog 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 

87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike 

Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17), Vlada Republike Hrvatske je na 

sjednici održanoj _______________ 2018. godine donijela 

 

 

O D L U K U 

 

o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i 

razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje i 

opremanja 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 i opremanja 

nove građevine Opće bolnice Pula, klase: 022-03/14-04/240, urbroja: 50301-04/04-14-1 od 

18. lipnja 2014. godine i klase: 022-03/16-04/173, urbroja: 50301-04/12-16-2, od 6. srpnja 

2016. godine, točka III. mijenja se i glasi: 

   

"Jamstvo iz točke I. ove Odluke daje se pod sljedećim uvjetima: 

 

"- davatelj kredita: Hrvatska banka za obnovu i razvitak 

- korisnik kredita:  Opća bolnica Pula, Pula, Zagrebačka 30 

- namjena kredita:  financiranje izgradnje i opremanja nove građevine Opće bolnice 

Pula u Puli 

- iznos kredita: 300.000.000,00 kuna  

- krajnji rok korištenja: 31. prosinca 2019. godine 

- otplata kredita:   18 godina bez počeka (u 72 jednake tromjesečne rate) 

- dospijeće 1. rate:  31. ožujka 2020. godine 

- kamatna stopa: 2,50% godišnje, fiksna na iznos kredita iskazan u kunama, a 

obračunava se i naplaćuje tromjesečno 

- interkalarna kamata: u visini redovne kamate 

- naknada za obradu  

  zahtjeva: 0,2% jednokratno na iznos odobrenog kredita  

- zatezna kamata: u skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama Hrvatske 

banke za obnovu i razvitak, promjenjiva 

- naknada za rezervaciju  

  sredstava:   bez naknade 

- osiguranje povrata kredita: zadužnica korisnika kredita i jamstvo Republike Hrvatske na 

odobreni iznos kredita 

 

 



 

II. 

 

Izdavanje jamstva iz točke I. ove Odluke uvjetuje se sklapanjem ugovora između 

Ministarstva zdravstva, Opće bolnice Pula i Istarske županije, radi reguliranja obveza i 

odgovornosti, u svrhu redovite otplate kredita iz točke I. ove Odluke do njegove konačne 

otplate te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva.  

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

Zagreb, 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

Ministarstvo zdravstva svojim dopisom od 10. rujna 2018. godine dostavilo je Ministarstvu 

financija na nadležno postupanje Prijedlog Odluke o izmjenama  Odluke o davanju državnog 

jamstva u korist  Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice 

Pula, radi financiranja i opremanja nove građevine Opće bolnice Pula. 

 

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, koja je izmijenjena i 

dopunjena Odlukom 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 6. srpnja 2016. 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 i 

opremanja nove građevine Opće bolnice Pula, rok korištenja kredita do 30. lipnja 2018. 

godine, dospijeće prve rate kredita 30. rujna 2018. godine, kamatna stopa 4% godišnje, 

interkalarna kamata 4% godišnje, naknada za obradu zahtjeva 0,4% na iznos odobrenog 

kredita, naknada za rezervaciju sredstva 0,25% godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih 

sredstava.  

 

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, Vlada Republike Hrvatske osigurava 75%, a Istarska 

županija 25% iznosa sredstava za financiranje izgradnje i opremanja nove građevine Opće 

bolnice Pula sveukupne planirane vrijednost od 600.000.000,00 kuna.  

 

Na temelju Odluke 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, od 7. ožujka 2013. godine, izmijenjene i dopunjene Odlukom Vlade 

Republike Hrvatske  od 6. srpnja 2016. godine, Opća bolnica Pula sklopila je Aneks br. 01 

Ugovor o kreditu s Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Opće 

bolnice Pula, radi financiranja izgradnje i opremanja nove građevine Opće bolnice Pula u 

iznosu do 300.000.000,00 kuna.  

 

Slijedom navedenog, uzimajući u obzir iskorišten kredit od Erste & Steiermärkische Bank 

d.d., Rijeka, nove i povoljnije uvjete kreditiranja od Hrvatske banke za obnovu i razvitak, te 

da je donošenje predložene odluke neophodno kako bi se omogućilo daljnje financiranje 

izgradnje i opremanja Opće bolnice Pula, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje 



Odluke o izmjenama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i 

razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje i opremanja 

nove građevine Opće bolnice Pula, od 18. lipnja 2014 godine, i od 6. srpnja 2016. 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 30. lipnja 2018. godine, na 31. 

prosinac 2019. godine, kamatna stopa s 4% na 2,5% godišnje, rok dospijeća prve rate kredita s 

30. rujna 2018. godine, na 31. ožujka 2020. godine, naknada za obradu zahtjeva s 0,4% na 

0,2% na iznos odobrenog kredita, izmijeni naknada za rezervaciju sredstava s 0,25% na 0,0 % 

godišnje te izmjene instrumenti osiguranja povrata kredita s mjenica, zadužnica i jamstvo na 

zadužnica Korisnika kredita i jamstvo Republike Hrvatske na odobreni iznos kredita.  

 

 


