Temeljem odredbe članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12
i 15/15) i članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana
18. travnja 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula
za izgradnju nove Opće bolnice u Puli

1. Daje se suglasnost Općoj bolnici Pula za zaduživanje u iznosu od
600.000.000,00 kuna i to za izgradnju nove Opće bolnice u Puli, sukladno
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 i to kod slijedećih kreditora:
1.1.

Naziv kreditora: 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. lipnja 2018. godine
 Kamatna stopa: 3% godišnje
 Otplata kredita: 18 godina, bez počeka (u 72 jednake tromjesečne rate)
 Dospijeće prve rate: 30. rujna 2018. godine
 Naknada za obradu zahtjeva: 0,4% jednokratno za iznos odobrenog
kredita
 Interkalarna kamata: 4% godišnje u razdoblju korištenja na iskorišteni
iznos kredita
 Naknada za rezervaciju kredita: 0,25% godišnje na neiskorišteni dio
kredita
 Osiguranje kredita: zadužnice i mjenice korisnika kredita i jamstvo
Republike Hrvatske.

1.2.

Naziv kreditora: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a,
Rijeka
 Iznos kredita: 300.000.000,00 kuna
 Namjena kredita: financiranje izgradnje i opremanja nove Opće bolnice u
Puli
 Korištenje kredita: do 30. lipnja 2018. godine
 Kamatna stopa: marža banke 5,30%+3M EUR (0,374%)=5,674%
 Otplata kredita: u 60 tromjesečnih rata
 Dospijeće prve rate: 30. rujna 2018. godine
 Naknada za obradu zahtjeva: 0,06%
 Interkalarna kamata: 5,674%

2. Stupanjem na snagu ovog Zaključka stavlja se van snage Zaključak o davanju
suglasnosti za zaduživanje OPĆE BOLNICE Pula za izgradnju nove Opće
bolnice u Puli KLASA: 510-01/16-01/07 URBROJ: 2163/1-01/4-16-3 od 23.
svibnja 2016. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u
„Službenim novinama Istarske županije“.

KLASA: 510-01/17-01/05
URBROJ: 2163/1-01/4-17-3
Pazin, 18. travnja 2017.
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