
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 44. stavka 2. Zakona o proračunu 
(Narodne novine, br. 87/2008 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske na sjednici 
održanoj ___________________ donijela je 

 
 
 
 

O D L U K U 
 

 o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa za preuzimanje obveza na 
teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2015. 

do 2028. godine, za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za 
potrebe pravosudnog područja Novi Zagreb 

 
 
 
 
I. 

Daje se suglasnost Ministarstvu pravosuđa za preuzimanje obveza na teret 
sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2015. do 2028. 
godine, za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe 
pravosudnog područja Novi Zagreb, u ukupnom iznosu do 62.842.500 kn, 
odnosno u 2015. godini s iznosom do 3.491.250 kn, u razdoblju od 2016. do 2027. 
godine s godišnjim iznosom do 4.655.000 kn i u 2028. godini s iznosom do 
3.491.250 kn. 

 
 
 

II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
KLASA:  
URBROJ: 
Zagreb, 
 
 
 P R E D S J E D N I K 
 
 
 Zoran Milanović 
 
 
 
 
 
 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa za 
preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike 
Hrvatske u razdoblju od 2015. do 2028. godine, za sklapanje ugovora o 

zakupu poslovnog prostora za potrebe pravosudnog područja Novi Zagreb 
   
 
Budući da, sukladno očitovanju Državnog ureda za upravljanje državnom 
imovinom, isti ne raspolaže poslovnim prostorom tražene veličine i stupnja 
opremljenosti za potrebe novog pravosudnog područja Novi Zagreb, Ministarstvo 
pravosuđa je započelo pregovarački postupak s trgovačkim društvom Hypo 
Galerija d.d. za poslovni prostor u Novom Zagrebu, Turinina 3. Sukladno nacrtu 
Ugovora datum početka zakupa je 1. travnja 2015., a predviđeno trajanje istoga je 
13 godina i 6 mjeseci. Mjesečni iznos zakupa je 40.464,05 eura bez PDV-a. 
 
Sredstva potrebna za plaćanje zakupa Ministarstvo pravosuđa ima osigurano na 
svojim pozicijama u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. i 
projekcijama za 2015. i 2016. godinu u okviru aktivnosti A629000 Administracija i 
upravljanje ministarstva.  
 
Člankom 44. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano je da proračunski korisnik 
može preuzeti obveze po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama uz 
suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija. 
 
Slijedom navedenog predlaže se davanje suglasnosti Ministarstvu pravosuđa za 
preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 
razdoblju od 2015. do 2028. godine za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog 
prostora za potrebe pravosudnog područja Novi Zagreb u ukupnom iznosu do 
62.842.500 kn, odnosno u 2015. godini s iznosom do 3.491.250 kn, u razdoblju od 
2016. do 2027. godine s godišnjim iznosom do 4.655.000 kn i u 2028. godini s 
iznosom do 3.491.250 kn. 
 


	O D L U K U

