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GRADSKO VIJEĆE
GRADA BUZETA

Predmet:   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela 
                  kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli 
                  od strane općina i gradova u Istarskoj županiji,
                  - dostavlja se.

Na  temelju  odredbe  članka  33.  Statuta  Grada  Buzeta  ("Službene  novine
Grada  Buzeta,  broj  3/13.  -  pročišćeni  tekst),  prihvaća  se  prijedlog  Odluke  o
prihvaćanju  Sporazuma  o  preuzimanju  dijela  kreditne  obveze  za  izgradnju  i
opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj županiji.
Predmetna odluka  dostavlja  se  Gradskom vijeću Grada Buzeta  na razmatranje  i
prihvaćanje.

Odluku  o  prihvaćanju  Sporazuma o  preuzimanju  dijela  kreditne  obveze  za
izgradnju  i  opremanje  nove  Opće  bolnice  u  Puli  od  strane  općina  i  gradova  u
Istarskoj  županiji  obrazložit  će  predsjenik  Upravnog  vijeća  Opće  bolnice  Pula  g.
Valerio Drandić.

S poštovanjem,

                           GRADONAČELNIK
  Siniša Žulić







OBRAZLOŽENJE

1. Pravna osnova za donošenje Odluke

Pravna  osnova  za  donošenje  predložene  Odluke  je  članak  19.  Statuta  Grada  Buzeta

(''Službene  novine  Grada  Buzeta'',  broj  3/13  –  pročišćeni  tekst)  kojim  je  određeno  da

Gradsko vijeće, između ostalih poslova taksativno navedenih u ovom članku, donosi odluke i

druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada.

2. Ocjena stanja

Istarska županija, zastupana po županu Valteru Flego, dostavila je gradonačelniku Grada

Buzeta prijedlog Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje

nove Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj županiji (u daljnjem tekstu:

Sporazum), te prijedloge akata potrebnih za proceduru usvajanja Sporazuma i potpisivanja

Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice

u  Puli  (u  daljnjem  tekstu:  Ugovor)  na  Gradskom  vijeću  Grada  Buzeta.  Uz  zahtjev  je

dostavljena i  Tablica T1 financijskih obaveza Grada Buzeta i  ostalih gradova i  općina na

području Istarske županije. 

U  obrazloženju  molbe navodi  se  da je  za  realizaciju  projekta  nove  Opće bolnice  u  Puli

Istarska županija, sukladno potpisanom Sporazumu s Vladom Republike Hrvatske, prihvatila

sufinanciranje izgradnje na razini 25% ukupne cijene realizacije bolnice. Opća bolnica u Puli

je  sukladno  navedenom  Sporazumu  i  Odlukama  Vlade  Republike  Hrvatske  i  Istarske

županije pristupila zaduživanju, te je za tu potrebu uzela dva kredita i to 300 milijuna kuna od

Erste&Steiermarkischebank i 300 milijuna kuna od Hrvatske banke za obnovu i razvitak, oba

kredita  na  rok  od  18  godina.  Kroz  nekoliko  sastanaka  –  koordinacija  gradonačelnika  i

načelnika dogovoreno je da će trećinu obaveze koje je Istarska županija preuzela, preuzeti

gradovi i općine. Radi se o 50 milijuna kuna koji s pripadajućom kamatom dosežu iznos od

70.078.912,34  kune.  Načelnici  i  gradonačelnici  su  smatrali  da  se  raspodjela  navedene

obaveze treba temeljiti  na  više  parametara,  među kojima je najvažniji  proračun pojedine

jedinice lokalne samouprave, ali i broj stanovnika, te broj turističkih noćenja na određenom

području. Sukladno takvom stajalištu izrađen je prijedlog koji se temelji na parametrima u

kojima proračun utječe 70%, broj stanovnika 20%, a broj noćenje 10% na formiranje obveze

za preuzimanje dijela kredita. Bazna godina na temelju koje je obračun izvršen je 2015.,

odnosno godina u kojoj je započela izgradnja bolnice.

3. Osnovna pitanja koja treba urediti Odlukom

Slijedom navedenoga predlaže se Gradskom vijeću donijeti  predloženu Odluku kojom se

prihvaća  Sporazum  i  ovlašćuje  gradonačelnika  za  potpisivanje  Sporazuma  i  Ugovora.

Temeljem  ovih  akata  Grad  Buzet  preuzima  obvezu  sufinancirati  dio  kreditne  obveze  u

ukupnom iznosu od 1.810.513,58 kuna u razdoblju  od 2018.  do 2036.  godine i  u  istom

razdoblju  u proračunu Grada planirati  potrebna sredstva,  dinamikom koja  je  određena u

Tablici T1, koja je sastavni dio Sporazuma, te člankom 2. predloženog Ugovora.



4. Cilj donošenja Odluke

Izgradnja  i  opremanje  nove  Opće  bolnice  u  Puli  predstavlja  realizaciju  najznačajnijeg

zdravstvenog projekta na području Istarske županije i od iznimnog je značaja za zdravstvenu

sigurnost njezinih građana i brojnih gostiju koji  u njoj  borave. Radi izgradnje i  opremanja

nove Opće bolnice, Istarska županija preuzela je dio kredita od 600 milijuna kuna u visini od

150  milijuna  kuna.  Jednu  trećinu  preuzetog  dijela  kredita,  odnosno  50  milijuna  kuna,  s

pripadajućim kamatama 70.078.912,34 kune, predloženim Sporazumom preuzimaju gradovi i

općine potpisnici Sporazuma. Navedeni iznos predstavlja procijenjenu vrijednost, s time da

će se konačni iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave, dovršenja izgradnje i

opremanja nove Opće bolnice u Puli, a temeljem okončanih obračuna za radove i opremanje

5. Sredstva potrebna za ostvarenje Odluke 

Za ostvarenje predložene Odluke u Proračunu Grada Buzeta za 2017. godinu nisu planirana

sredstva,  a  za  razdoblje  od 2018.  do  2036.  planirat  će  se sukladno  dinamici  određenoj

predloženim Sporazumom i Ugovorom.




































