


PRIJEDLOG 13. studenog 2017.  

 

Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj:17/09. 4/13. i 

23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana         2017. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice Pula 

 

 

Članak 1.  

Prihvaća se prijedlog Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove 

Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarske županije, KLASA: 402-07/16-

01/03, URBROJ: 2163/1-6/1-16-02 od 7. studenoga 2016. godine, koji predstavlja sastavni dio ove Odluke.  

Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove 

Opće bolnice u Puli, KLASA: 402-07/16-01/03, URBROJ: 2163/1-02/19-16-38, ukupne vrijednosti 

sufinanciranja od 2.480.383,62 kuna (slovima:dvamilijunačetristosamdesettisućatristoosamdesettrikune i 

šezdestdvije lipe), koji predstavlja sastavni dio ove Odluke.  

 

Članak 2.  

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić za potpisivanje Sporazuma iz stavka 1. 

članka 1. ove Odluke. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić za potpisivanje Ugovora iz stavka 2. članka 

1. ove Odluke. 

 

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.    

 

KLASA: 

URBROJ: 

Pazin, 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

          

   Predsjednik  

          Gradskog vijeća 

          Davor Sloković 

 

 

             

 

 

 

 

 

 
 



Obrazloženje 

Prijedloga Odluke o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice Pula 

Istarska županija je sukladno Sporazumu s Vladom Republike Hrvatske prihvatila sufinanciranje 

izgradnje Opće bolnice u Puli u visini 25% ukupne cijene realizacije bolnice. Opća bolnica Pula je sukladno 

navedenom Sporazumu i Odlukama Vlade Republike Hrvatske i Istarske županije, pristupila zaduživanju u 

visini od 300 milijuna kuna od Erste&Steiermarkische bank i 300 milijuna kuna od Hrvatske banke za obnovu 

i razvitak, oba kredita na rok od 18 godina. 

Na sastancima Koordinacije gradonačelnika i načelnika dogovoreno je da će otplatu trećine kreditne 

obveze Istarske županije, a radi se o 50 milijuna kuna, odnosno 70.078.912,34 kuna zajedno s kamatama, 

sufinancirati gradovi i općine s područja Istarske županije. 

Gradonačelnici i načelnici usuglasili su se oko prijedloga parametara za raspodjelu navedene obveze: 

visina proračuna  70%,  broj stanovnika 20%, broj noćenja 10%. 

Grad Pazin, po izračunu na kojeg su primijenjeni gore navedi parametri bio bi dužan u razdoblju od 

2018. do 2036. godine uplatiti ukupno 2.480.383,62 kune; godišnji iznosi plaćao bi se kvartalno, a prva obveza 

dospijeva 30.06. 2018. godine. Prema prijedlogu dostavljenog sporazuma, odnosno ugovora, u svrhu 

osiguranja naplate tražbine, Grad Pazin dužan je Istarskoj županiji dostaviti 19 zadužnica na iznos viši od 

godišnje obveze za svaku godinu sukladno tablici u Ugovoru. 

Sredstva za ostvarenje predložene Odluke planirat će se u Proračunu Grada Pazina za 2018. godinu te 

sve do 2036. godine u sljedećim iznosima: 

 

GODINA UKUPNI IZNOS 

2018. 75.712,26 

2019. 191.465,56 

2020. 185.359,92 

2021. 179.967,37 

2022. 174.666,05 

2023. 169.364,71 

2024. 164.132,49 

2025. 158.762,07 

2026. 153.759,24 

2027. 148.159,41 

2028. 142.905,06 

2029. 137.556,75 

2030. 132.255,42 

2031. 126.954,10 

2032. 121.528,38 

2033. 86.530,23 

2034. 54.034,57 

2035. 52.016,87 

2036. 25.253,18 

UKUPNO 2.480.383,62 

 

Budući se radi o realizaciji najznačajnijeg projekta iz područja zdravstvene skrbi na području Istarske 

županije koji je od iznimnog značaja za život svih stanovnika Istarske županije, uključujući i građane Grada 

Pazina, predlaže se Gradskom vijeću Grada Pazina donošenje Odluke o sufinanciranju dijela kreditne obveze 

za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj županiji u 

predloženom tekstu. 

 

                                                                       

       Upravni odjel za gospodarstvo,  

                                                                                            financije i proračun 




































