
 

Na temelju članka 8. i članka 31. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 
broj: 150/2011. i 119/2014.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
___________________donijela 

ODLUKU 

o ustupanju na korištenje službenih automobila Ministarstvu obrane 

I. 

Ovom Odlukom uređuje se ustupanje na korištenje Ministarstvu obrane službenih 
automobila marke Audi A6 3,0 TDI quatrro S tronic sljedećih registarskih oznaka: 

-  ZG-9450 FF, broja šasije WAUZZZ4G9EN120587,  
-  ZG-9436 FF, broja šasije WAUZZZ4G9EN120546 i  
-  ZG-5315 FF, broja šasije WAUZZZ4G9EN117406. 

Službene automobile iz stavka 1. ove točke je koristilo Ministarstvo unutarnjih 
poslova na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o ustupanju na korištenje službenih 
automobila, klasa: 022-03/14-04/106, urbroja: 50301-09/09-14-4 od 3. travnja 2014. 

II.  

Ministarstvo pravosuđa, kao središnje tijelo državne uprave za čije je potrebe 
nabavljen službeni automobil registarskih oznaka ZG 9450 FF iz točke I. ove Odluke, će: 

 
- zatražiti od davatelja operativnog leasinga suglasnost za ustupanje službenog  

automobila na korištenje Ministarstvu obrane, 
- zaključiti s Ministarstvom obrane sporazum o ustupanju službenog automobila na 

privremeno korištenje. 
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao središnje tijelo državne uprave za čije 

je potrebe nabavljen službeni automobil registarskih oznaka ZG-9436 FF iz točke I. ove 
Odluke, će: 

 
- zatražiti od davatelja operativnog leasinga suglasnost za ustupanje službenog  

automobila na korištenje Ministarstvu obrane, 
- zaključiti s Ministarstvom obrane sporazum o ustupanju službenog automobila na 

privremeno korištenje. 
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, kao središnje tijelo državne uprave 

za čije je potrebe nabavljen službeni automobil registarskih oznaka ZG-5315 FF iz točke I. 
ove Odluke, će: 

 
- zatražiti od davatelja operativnog leasinga suglasnost za ustupanje službenog  

automobila na korištenje Ministarstvu obrane, 
- zaključiti s Ministarstvom obrane sporazum o ustupanju službenog automobila na 

privremeno korištenje. 



Ministarstvo unutarnjih poslova predat će službene automobile iz točke I. ove Odluke 
Ministarstvu obrane. Kod predaje službenih automobila iz točke I. ove Odluke Ministarstvo 
unutarnjih poslova predat će Ministarstvu obrane dokumentaciju i isprave koje se odnose na 
službene automobile koji su predmet ustupanja. 

     Radnje iz stavaka 1. do 4. ove točke provest će se u roku od 30 dana od dana stupanja 
na snagu ove Odluke.    

III. 

Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo 
pomorstva, prometa i infrastrukture, kao središnja tijela državne uprave za čije su potrebe 
službeni automobili iz točke I. ove Odluke nabavljeni, sukladno zaključenim Ugovorima o 
operativnom leasingu plaćat će mjesečne leasing rate trgovačkom društvu Porsche leasing 
d.o.o. iz Zagreba. 

Ministarstvo obrane, za službene automobile koji su mu ustupljeni na korištenje, 
plaćat će troškove održavanja koji nisu ugovoreni ugovorima o operativnom leasingu i 
troškove goriva.   

IV. 

Zaključenjem sporazuma iz točke II. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke prestaje važiti 
Sporazum o ustupanju službenog vozila na privremeno korištenje zaključen dana 27. lipnja 
2014. godine između Ministarstva pravosuđa i Ministarstva unutarnjih poslova. 

 
Zaključenjem Sporazuma iz točke II. stavka 2. podstavka 2. ove Odluke prestaje važiti 

Sporazum o ustupanju službenog vozila na privremeno korištenje zaključen dana 2. lipnja 
2014. godine između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva unutarnjih 
poslova. 

 
Zaključenjem Sporazuma iz točke II. stavka 3. podstavka 2. ove Odluke prestaje važiti 

Sporazum o ustupanju službenog vozila na privremeno korištenje zaključen dana 8. svibnja 
2014. godine između Ministarstva pomorstva, promet i infrastrukture i Ministarstva 
unutarnjih poslova. 

V.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa:  
 
Urbroj:  
 
Zagreb,  

Predsjednik 

Zoran Milanović 



 

OBRAZLOŽENJE 
 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. travnja 2014. godine donijela 
Odluku o ustupanju na korištenje službenih automobila klasa: 022-03/14-04/106, urbroja: 
50301-09/09-14-4. od 3. travnja 2014. godine. 

 
Navedenom Odlukom Vlade Republike Hrvatske uređuje se, radi racionalnijeg 

korištenja, ustupanje na korištenje službenih automobila marke Audi A6, 3.0 TDI quattro S 
tronic između središnjih tijela državne uprave i to: Ministarstva vanjskih i europskih poslova, 
Ministarstva pravosuđa, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 
Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva 
pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma, 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva branitelja, Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta i Ministarstva unutarnjih poslova. 

 
Navedeni službeni automobili nabavljeni su u postupku javne nabave od strane 

Državnog ureda za središnju javnu nabavu na temelju kojeg je sklopljen Okvirni sporazum 
broj: 2/2013-1 za nabavu motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti 
od 25. studenoga 2013. godine s ponuditeljem Porsche leasing d.o.o.   

Ovim prijedlogom Odluke Vlade Republike Hrvatske uređuje se ustupanje na 
korištenje Ministarstvu obrane tri službena automobila marke Audi A6 3,0 TDI quatrro S 
tronic registarskih oznaka: ZG-9450 FF, broja šasije WAUZZZ4G9EN120587, ZG-9436 FF, 
broja šasije WAUZZZ4G9EN120546 i  ZG-5315 FF broja šasije WAUZZZ4G9EN117406, a 
koja je na temelju navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske o ustupanju na korištenje 
službenih automobila koristilo Ministarstvo unutarnjih poslova.  

Ovim prijedlogom Odluke zadužuje se Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo vanjskih 
i europskih poslova i Ministarstvo pomorstva, promet i infrastrukture, kao središnja tijela 
državne uprave za čije su potrebe nabavljeni navedeni službeni automobil, da zatraže od 
davatelja operativnog leasinga suglasnost za ustupanje službenog automobila na korištenje 
Ministarstvu obrane te da s Ministarstvom obrane zaključe sporazum o ustupanju službenog 
automobila na privremeno korištenje. 

 
Također, ovim prijedlogom Odluke zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova, 

kojem je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 3. travnja 2014. godine ustupljen na 
korištenje navedeni službeni automobil, da Ministarstvu obrane preda navedene službene 
automobile, kao i svu dokumentaciju i isprave koje se odnose na službene automobile koji su 
predmet ustupanja.   
 

Ovim prijedlogom Odluke određuje se da će Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, kao središnja 
tijela državne uprave za čije potrebe su službeni automobili nabavljeni, plaćati mjesečne 
leasing rate trgovačkom društvu Porsche leasing d.o.o. iz Zagreba, sukladno zaključenim 
Ugovorima o operativnom leasingu, dok će Ministarstvo obrane za službene automobile koji 
su mu ustupljeni na korištenje plaćati troškove održavanja koji nisu ugovoreni ugovorom o 
operativnom leasingu te troškove goriva.   

 



Također, ovim prijedlogom Odluke određeno je da zaključenjem sporazuma o 
ustupanju službenog vozila na privremeno korištenje između Ministarstva pravosuđa i 
Ministarstva obrane, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva obrane te 
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstva obrane prestaje važiti 
Sporazum o ustupanju službenog vozila na privremeno korištenje zaključen dana 27. lipnja 
2014. godine između Ministarstva pravosuđa i Ministarstva unutarnjih poslova, Sporazum o 
ustupanju službenog vozila na privremeno korištenje zaključen dana 2. lipnja 2014. godine 
između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva unutarnjih poslova te 
Sporazuma o ustupanju službenog vozila na privremeno korištenje zaključen dana 8. svibnja 
2014. godine između Ministarstva pomorstva, promet i infrastrukture i Ministarstva 
unutarnjih poslova. 


