
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

  
ŽUPAN 

 
KLASA: 510-01/19-01/18 
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 
Pula, 23. rujna 2019. 
  

      SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 

     n/p predsjednika Valtera Drandića 

       Dršćevka 3,  
52 000 Pazin 

 
 
PREDMET: Zaključak o prihvaćanju Dodatka II. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje 

nove građevine Opće bolnice u Puli 
 
 
 
Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske 
županije dana _23. rujna 2019. godine, donosi slijedeći  

 

ZAKLJUČAK 

 
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Dodatka II. Sporazuma o 

sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli. 
 

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske 
županije na razmatranje i usvajanje. 

 
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se pročelnica 

Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Sonja Grozić-Živolić. 
 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 

 



 

 

Temeljem članka  i  članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije" br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), Skupština Istarske županije na sjednici 
održanoj dana __________ godine, donosi 
 
 

Zaključak 

o prihvaćanju Dodatka II. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje  
nove građevine Opće bolnice u Puli 

 

 

Članak 1. 
Prihvaća se tekst Dodatka II. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće 
bolnice u Puli, koji sklapaju Vlada Republike Hrvatske, Opća bolnica Pula i Istarska županija.  

 

Članak 2. 
Ovlašćuje se zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije da u ime 
Istarske županije potpiše Dodatak II. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine 
Opće bolnice u Puli. 
 

Članak 3. 
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula broj 92el19/7 od 19. rujna 
2019. i ovlašćuje ravnateljica Opće bolnice Pula na sklapanje Dodatka II. Sporazuma o 
sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli 

 

Članak 3. 

Tekst Dodatka II. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli i 
Odluka Upravnog vijeća Opće bolnice Pula broj 92el19/7 od 19. rujna 2019. čine sastavni dio 
ovog Zaključka. 

 

Članak 4. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od objave u "Službenim novinama Istarske 
županije". 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Pazin, 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE  

 
Predsjednik 

 
Valter Drandić 

 
 
Dostaviti: 

1. Uredu državne uprave – Službi za opću upravu i društvene djelatnosti 
2. Županu Istarske županije 

3. Općoj bolnici Pula 

4. Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb 

5. Upravnom odjelu za financije i proračun 

6. Objava 

7. Pismohrana, ovdje.  



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 

 

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je sadržan u odredbama članka 43. i 84. Statuta 
Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 
2/18) 
 

 

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I FINANCIJSKA 

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 

 

Istarska županija, Opća bolnica Pula i Vlada Republike Hrvatske sklopili su Sporazum  o 
sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli (Vlada: KLASA: 510-05/11-01/01; 
URBROJ: 5030104-11-12, Istarska županija: KLASA: 510-01/04-01/11; URBROJ: 2163/1-
02/1-11-81) od 28. srpnja 2011., koji je izmijenjen Dodatkom I. Sporazuma o sufinanciranju 
izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli (Vlada: KLASA: 02203/16-04/02, URBROJ: 
50301-04/04-16-5, Istarska županija: KLASA: 510-01/04-01/11; URBROJ: 2163/1-02/1-11-
81) od 31. svibnja 2016. 
 

Sukladno Sporazumu i Dodatku I, sveukupna planirana vrijednost investicije izgradnje i 
opremanja nove građevina Opće bolnice Pula iznosila je 600.000.000,00 (šestomilijuna) kuna. 
Izgradnja i opremanje financiranju se na način da Vlada sudjeluje u financiranju izgradnje i 
opremanja u visini od 75%, a Županija u visini od 25%.  
 
Kako je u tijeku gradnje bolnice došlo do niza promjena uzrokovanih uglavnom izmjenama 
zakona kojima se definira gradnja, ili onih kojima se utvrđuju uvjeti u zdravstvenim 
ustanovama, osigurana sredstva više nisu dostatna za potpuno dovršenje investicije. Naime, 
zbog unaprjeđenja projektnih rješenja i prihvaćanja najsuvremenijih tehnologija u medicini, 
potrebno je osigurati dodatnih 150 milijuna kuna. 
 
Stoga je potrebno sklopiti novi Dodatak II. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove 
građevina Opće bolnice u Puli između Istarske županije, Opće bolnice Pula i Vlade Republike 
Hrvatske, kojim će se izmijeniti odredba o sveukupnoj planiranoj vrijednosti investicije 
izgradnje i opremanja nove građevine Opće bolnice Pula, tako da se ista poveća za 150 
milijuna kuna te iznosi 750.000.000,00 (sedamstopedesetmilijuna) kuna. Također, navedenim 
Dodatkom II. se uređuje da se dosadašnji model financiranja (Vlada sudjeluje u financiranju 
izgradnje i opremanja u visini od 75%, a Županija u visini od 25%) odnosi na sveukupnu novu 
planiranu vrijednost investicije u iznosu od 750 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. 
 
Dosad je 600.000.000,00 kn za financiranje izgradnje i opremanja osigurano iz ugovorenih 
kredita kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, 
dok će dodatnih 150.000.000,00 kn za financiranje izgradnje biti osigurano ugovaranjem 
novog kredita, a koji će ugovoriti Opća bolnica Pula. 
 
 
 

 



 

Opća bolnica Pula je dana 19. rujna 2019. donijela Odluku Upravnog vijeća kojom se odlučuje 
o sklapanju Dodatka II Sporazuma o sufinanciranju izgradnje građevine nove Opće bolnice u 
Puli i ovlašćuje ravnateljica za sklapanje Dodatka II. Sporazuma. Obzirom da Opća bolnica 
Pula potpisom preuzima obvezu da bude nositelj kreditne obveze za dodatnih 150 milijuna 
kuna, zatražila je suglasnost Istarske županije kao osnivača na predmetnu Odluku. Članom 
15. Statuta Opće bolnice Pula propisano je da Upravno vijeće ravnatelju daje prethodnu 
suglasnost za zaključivanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 400.000,00 kuna, bez 
uključenog PDV-a, uz suglasnost osnivača. Slijedom navedenog, predlaže se da se ovim 
Zaključkom također daje suglasnost Općoj bolnici Pula na predmetnu Odluku i ovlasti 
ravnateljica Opće bolnice Pula na potpisivanje Dodatka II Sporazuma o sufinanciranju 
izgradnje građevine nove Opće bolnice u Puli. 
 
 
III. TEKST NACRTA ZAKLJUČKA 

 

Prijedlog Zaključka s obrazloženjem sastavni je dio ovog akta. 
 
 
 

 











                       

 

 Prijedlog 

 
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, koju zastupa mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade 
Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), 
 
ISTARSKA ŽUPANIJA, Flanatićka 29, Pula, koju zastupa zamjenik župana koji obnaša 
dužnost župana Fabrizio Radin (u daljnjem tekstu: Županija), 
 
OPĆA BOLNICA PULA, koju zastupa ravnateljica doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med., (u 
daljnjem tekstu: OB Pula),  
nastavno u tekstu: (sporazumne strane) sklapaju dana  ________________ 2019. 
 

DODATAK II.  SPORAZUMA 

 

O SUFINANCIRANJU IZGRADNJE NOVE GRAĐEVINE 

OPĆE BOLNICE U PULI 

 
 

Članak 1. 

 
U Sporazumu  o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli, 

KLASA: 510-05/11-01/01; URBROJ: 5030104-11-12 od 28. srpnja 2011., koji je izmijenjen 
Dodatkom I. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli 
KLASA: 02203/16-04/02, URBROJ: 50301-04/04-16-5  od 31. svibnja 2016., članak 2. mijenja 
se i glasi: 
 
"Sveukupna planirana vrijednost investicije izgradnje i opremanja nove građevine OB Pula 
iznosi 750.000.000,00 kuna  (slovima: sedamstopedesetmilijuna kuna). 
 
Izgradnja i opremanje nove građevine OB Pula financiraju se iz kreditnih sredstava. Nositelj 
kreditne obveze je OB Pula, a Vlada i Županija sudjeluju u financiranju na slijedeći način: 
- Vlada sudjeluje u financiranju u visini od 75% 
- Županija sudjeluje u financiranju u visini od 25%. 
 
Planirana vrijednost izgradnje - radovi uključivo stručni nadzor nad izvođenjem radova, 
projektantski nadzor i konzalting, iznosi 550.000.000,00 kuna (slovima: petsopedesetmilijuna 
kuna).          
Planirana vrijednost opreme iznosi 200.000.000,00 kuna (slovima: dvjestomilijuna 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 suglasno utvrđuju da je 600.000.000,00 kn za financiranje izgradnje i 
opremanja osigurano iz ugovorenih kredita kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i 
Hrvatske banke za obnovu i razvitak. 
Vlada i Županija suglasno utvrđuju da će 150.000.000,00 kn za financiranje izgradnje biti 
osigurano ugovaranjem novog kredita.“. 
 



 
Članak 2. 

 

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

Članak 3. 
 

Ovaj Dodatak II. 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 
 
 
Ravnateljica           Zamjenik župana koji    Predsjednik  

obnaša dužnost Župana                   
 
 
doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr, med.           Fabrizio Radin      mr. sc. Andrej Plenković
                     
              
 

 
 
 
 
 


















