
 

 

 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

  ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN 

 
KLASA: 510-01/16-01/08 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 
Pula, 31. svibnja 2016. 
 
 

      SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
      n/r predsjednika Valtera Drandi ća 

      Dršćevka 3 
      52 000 PAZIN 

 
 

PREDMET:  Zaklju čak o prihva ćanju Informacije o u činku sanacijskog postupka na 
Opću bolnicu Pula 

 
 

Na temelju odredbe članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske 
županije br. 10/09 i 4/13) Župan Istarske županije dana 31. svibnja 2016. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o učinku 

sanacijskog postupka na  Opću bolnicu Pula, te isti čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

2. Prijedlog iz točke 1. ovoga Zaključka dostaviti će se Županijskoj skupštini Istarske 
županije, radi raspravljanja i odlučivanja. 

 
3. Za izvjestiteljicu po utvrđenom prijedlogu zaključka određuje se v.d.ravnateljica Opće 

bolnice Pula, doc.dr.sc.Irena Hrstić,dr.med. 
 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

      ŽUPAN 
mr.sc.Valter Flego 

 
 
 
  

 
 



Na temelju odredbe članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske 
županije br. 10/09 i 4/13) Županijska skupština  Istarske županije na sjednici održanoj 
dana ____________, donosi  

 
 

Z A K L J U ČA K  
 
 
 

1. Prihvaća se Informacije o učinku sanacijskog postupka na                                  
Opću bolnicu Pula  broj: 4663/16 od 31.05.2016. godine, te ista čini sastavni dio 
ovog Zaključka. 
 
 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim 
novinama Istarske županije. 

 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pazin,                                    
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 

Predsjednik 
Valter Drandić 

 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Županu Istarske županije 
2. Općoj bolnici Pula, Zagrebačka 30 
3. Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije 
4. Pismohrani, ovdje  

 
 
 
 

 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
I. PRAVNI TEMELJ 
  
 Odredbom članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 
br.10/09 i 4/13) propisana je nadležnost Županijske skupštine za donošenje predloženog 
zaključka. 
 
 
II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJU ČKA 
 
 Odlukom o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Pula  (Narodne novine br. 
33/16) osnivačka prava nad Općom bolnicom Pula vraćena su osnivaču, Istarskoj županiji.  
 U prijedlogu Informacije čije se prihvaćanje predlaže usporedit će se financijsko 
stanje na dan 31. srpanj 2013. godine i na dan 31. prosinac 2015. godine, a sve u cilju 
preciznijeg prikaza financijskog učinka postupka sanacije. 
 U trenutku početka postupka sanacije (31.07.2013.) ukupne obveze Bolnice 
iznosile su 205.841.427 kn, a ukupan iznos obveza bez kreditnih obveza iznosio je 
169.371.811 kn. Prema dospijeću struktura obveza bila je jako nepovoljna, tako da su 
dospjele obveze sa rokom plaćanja preko 365 dana iznosile 50.494.597 kn a sa rokom od 
181-365 dana 36.605.997 kn dok su ukupno dospjele obveze iznosile 145.122.858 kn. 
 U trenutku završetka postupka sanacije (31.12.2015.) ukupne obveze iznosile su 
145.339.392 kuna, a ukupan iznos obveza bez kreditnih obveza iznosio je 75.825.460 kn. 
Dospjele obveze po ročnosti daleko su povoljnije nego što su bile prije početka sanacije, 
tako da nema dospjelih obveza sa rokom plaćanja većim od 365 dana (izuzev jedne 
sporne obveze). Obveze sa rokom dospijeća od 181-365 dana iznosile su 10.343.822 kn. 
Do povećanja kreditnih obveza došlo je zbog korištenja kreditnih sredstava za izgradnju 
nove OB Pula. Ukupne dospjele obveze iznosile su 43.275.111 kn. 
 Iako je u periodu sanacije značajno poboljšana financijska situacija Opće bolnice 
Pula sanacija nije dovršena jer zaostaju nepodmirene dospjele obveze u iznosu od 
43.275.111 kuna. 
 

 
IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJU ČKA 
 
 Tekst prijedloga zaključka sastavni je dio ovoga obrazloženja. 

 
  
 
 
 
 














