
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
Temeljem članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 
04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije na 
sjednici održanoj dana 30. rujna 2019. godine, donosi 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za 

izgradnju nove Opće bolnice u Puli I. 
 
 
I.  

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula broj 91/19-2 od 17. rujna 
2019. o sklapanju Anexa 1 Ugovora o kreditu broj KO-24/12 s Hrvatskom bankom za obnovu 
i razvitak te se u Zaključku o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za 
izgradnju nove Opće bolnice u Puli, KLASA: 510-01/18-01/05, URBROJ: 2163/1-01/4-18-07 
od 09. srpnja 2018. („Službene novine Istarske županije“, br. 14/18), mijenja točka 1.1. i glasi: 

 
„1.1. Naziv kreditora: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Strossmayerov 
trg 9, Zagreb 

 Iznos kredita: 300.000.000,00 kuna 

 Namjena kredita: financiranje izgradnje i opremanja nove Opće bolnice u Puli 

 Korištenje kredita: do 30. rujna 2020 

 Kamatna stopa: 2,5% godišnje (fiksna u kunama) 

 Otplata kredita: 18 godina, bez počeka (u 72 jednake tromjesečne rate) 

 Dospijeće prve rate: 31. prosinca 2020. 

 Naknada za obradu zahtjeva: 0,2% jednokratno za iznos odobrenog kredita 

 Interkalarna kamata: u visini nominalne 

 Naknada za rezervaciju kredita: bez naknade 

 Osiguranje kredita: zadužnica i jamstvo Republike Hrvatske.“ 
 

II. 
Ostale točke Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju 
nove Opće bolnice u Puli ostaju neizmijenjene. 
 
 

III. 
Ovlašćuje se ravnateljicu zdravstvene ustanove Opća bolnice Pula da zaključi Anex I Ugovora 
o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak sukladno odredbama ovog Zaključka. 

  
 

IV.  
Odluka Upravnog vijeća Opće bolnice Pula broj 91/19-2 od 17. rujna 2019. čini sastavni dio 
ovog Zaključka. 

 
V. 

Opća bolnica Pula dužna je nakon sklapanja anexa ugovora o kreditu sukladno danoj 
suglasnosti iz ovog Zaključka dostaviti isti Istarskoj županiji. 
 

 



 

VI. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske 
županije“. 
 
 
KLASA: 510-01/19-01/16 
URBROJ: 2163/1-01/4-19-03 
Pazin, 30. rujna 2019. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE  
 

Predsjednik 
 

Valter Drandić 
 
 
Dostaviti: 

1. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, Zagreb 

2. Uredu državne uprave – Službi za opću upravu i društvene djelatnosti 

3. Županu Istarske županije 

4. Općoj bolnici Pula 

5. Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije 

6. Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske županije 

7. Objava 

8. Pismohrana, ovdje. 
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