ŽUPAN
KLASA: 510-01/18-01/05
URBROJ: 2163/1-01/8-18-02
Pula, 12. ožujka 2018.
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
n/p predsjednika Valtera Drandića
Dršćevka 3,
52 000 Pazin

PREDMET:

Zaključak o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula
za izgradnju nove 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), Župan Istarske županije dana 12. ožujka 2018. godine,
donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje
Opće bolnice Pula za izgradnju nove 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 izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Sonja Grozić
Živolić - pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Na temelju odredbe 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 i 2/18), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana
__________ 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. prosinca 2019.
· Kamatna stopa: 3% godišnje
· Otplata kredita: 18 godina, bez počeka (u 72 jednake tromjesečne rate)
· Dospijeće prve rate: 01. travnja 2020.
· Naknada za obradu zahtjeva: 0,4% jednokratno za iznos odobrenog kredita
· Interkalarna kamata: u visini nominalne
· 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. rujna 2018. godine
· Kamatna stopa: zbroj tromjesečnog EURIBOR-a i kamatne marže u iznosu od
4,3% godišnje, odnosno 3,5% godišnje
· Otplata kredita: u 60 tromjesečnih rata
· Dospijeće prve rate: 1. siječnja 2019. godine
· Naknada za obradu zahtjeva: 0,06%
· Interkalarna kamata: u visini nominalne

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: 510-01/17-01/05, URBROJ: 2163/1-01/4-17-3 od 18. travnja 2017. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu u roku od osam dana od dana 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. Opća bolnica Pula, Negrijeva 6, 52100 Pula
4. Ministarstvo financija
5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije
6. Objava
7. Pismohrana, ovdje.

OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA
Pravni temelj za donošenje ove Odluke je sadržan u odredbama članka 90. Zakona o
proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 163/12 i 15/15) kojim je propisano da se pravna osoba
u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice područne (regionalne samouprave)
može zadužiti samo uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača.
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) propisana je nadležnost Skupštine Istarske županije za
donošenje ovog zaključka.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM
Temeljem Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove OB u Puli, potpisanog u srpnju 2011.
godine, a kojim je utvrđeno da će se izgradnja financirati kreditom za kojeg će postupak javne
nabave provesti Opća bolnica Pula, istoj je potrebna Suglasnost osnivača – vlasnika za
zaduživanje.
Sukladno dogovoru s Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom financija Republike Hrvatske,
potrebna sredstva od 600 milijuna kuna osiguravaju se na način da se 50 posto, odnosno 300
milijuna kuna, osigura kreditom komercijalne banke, a preostalih 300 milijuna kuna kreditom
Hrvatske banke za obnovu i razvitak - HBOR-a. Kredit komercijalne banke već je nakon
odrađenog natječajnog postupka realiziran i to od Erste & Steiermarkische bank d.d. u
studenom 2012. godine, a za isti je donesena i Odluka o davanju državnog jamstva od strane
Vlade Republike Hrvatske.
HBOR je u studenom 2012. godine donio Odluku o odobrenju kredita od 300 milijuna kuna
prema uvjetima iz Programa – Infrastruktura. Istovremeno, započet je i postupak osiguranja
povoljnijih sredstva od Europske investicijske banke – EIB.
Ova se suglasnost izdaje budući da su se u odnosu na prethodnu suglasnosti izmijenili
ugovoreni uvjeti kreditiranja i to kako slijedi:
- u odnosu na kredit kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka mijenja se kamatna
stopa, koja se sastojala od zbroja marže banke u iznosu od 5,3% i tromjesečnog
EURIBOR-a, dok se sad smanjuje i iznosi zbroj tromjesečnog EURIBOR-a i marže u
iznosu od 4,3% godišnje, odnosno 3,5% godišnje uz uvjet da Opća bolnica Pula vodi
svoj platni promet preko računa otvorenih u Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka.
Također se obzirom na produljenje roka izvođenja radova na izgradnji nove Opće
bolnice u Puli produljuje rok iskorištenja kredita s 30. lipnja 2018. na 30. rujna 2018.
godine, i rok dospijeća prve rate s 30. rujna 2018. na 01. siječanj 2019. godine.
- u odnosu na kredit kod HBOR-a, obzirom na produljenje roka izvođenja radova na
izgradnji nove Opće bolnice u Puli produljuje se rok iskorištenja kredita s 30. lipnja
2018. na 30. prosinac 2019. godine, i rok dospijeća prve rate s 30. rujna 2018. na 01.
travanj 2020. godine.
Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće
bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli KLASA: 510-01/17-01/05, URBROJ:

2163/1-01/4-17-3 od 18. travnja 2017. godine, zbog izmijenjenih kreditnih uvjeta, a koji kredit
čine povoljnijim.
III.

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG ZAKLJUČKA

Za provedbu ovog akta nisu potrebna financijska sredstva iz Proračuna Istarske županije.

IV.

TEKST NACRTA ZAKLJUČKA

Prijedlog Zaključka s obrazloženjem sastavni je dio ovog akta.

