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Na temelju članka 17. stavka 2 Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne 
novine, br. 87/2002 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

2015. godine donijela 

O D L U K U 
o nabavi roba strateških robnih zaliha koje 

nisu predviđene Bilancom strateških robnih zaliha 
radi potreba interveniranja na poplavljenim područjima 

i zaštite od poplava te povrata Republici Sloveniji 

I. 

Odobrava se Ministarstvu gospodarstva - Ravnateljstvu za robne zalihe da 
izvrši nabavu roba koje nisu predviđene Bilancom strateških robnih zaliha radi 
potrebe interveniranja na poplavljenom području Istočne Slavonije i zaštite od 
poplava te povrata Republici Sloveniji i to: 

1. Lož ulje extra lako 20.000 lit 
2. Zaštitna oprema: 

kombinezon za jednokratnu upotrebu 
Tyvek TYCHEM F- standard 3.500 kom 
kombinezon za jednokratnu upotrebu Tyvek Pro.tech 
Classic 200 kom 
rukavice 620 pari 
respirator 4.000 kom 

3. Stroj za punjenje vreća s pijeskom 30 kom 

u financijskoj protuvrijednosti od 5.000.000,00 kuna. 

II. 

Roba iz točke I. podtočka 1. nabavlja se za potrebe osiguranja grijanja i tople 
vode stanovništvu s poplavljenog područja koji su smješteni u Hostelu Borovo u 
Vukovaru. 

Oprema iz točke I. podtočka 2. nabaviti će se radi povrata Republici Sloveniji, 
koju je Državna uprava za zaštitu i spašavanje primila kao posudbu od Uprave za 
zaštitu i spašavanja Republike Slovenije u svibnju 2014. godine, radi intervencije na 
poplavljenom području, a uz obvezu vraćanja Republici Sloveniji. 

Roba iz točke l. podtočke 3. nabaviti će se radi osiguranja bržeg punjenja 
vreća s pijeskom za izradu nasipa u slučajevima obrane od poplava. 

III . 

Roba iz točke l. ove Odluke nabaviti će se postupcima javne nabave sukladno 
Zakonu o javnoj nabavi. 



IV. 

Nabava robe iz točke 1. ove Odluke u ukupnoj financijskoj vrijednosti 
5.000.000,00 kuna izvršiti će se na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, s pozicije Ministarstva 
gospodarstva, Ravnateljstva za robne zalihe s kapitalnog projekta K561026 Sanacija 
šteta od poplava. 

V. 

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe za 
provedbu ove Odluke. 

VI 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 



OBRAZLOŽENJE 

Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe zaprimilo je zahtjev 
Ministarstva socijalne politike i mladih za žurnom nabavkom lož ulja extra lakog za 
potrebe grijanja i tople vode u hostelu „Borovo" u Borovu naselju(Vukovaru) gdje je 
smješten dio obitelji s poplavljenog područja. Temeljem članka 36. stavak 3 Zakona o 
saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko - srijemske županije 
Ravnateljstvo za robne zalihe pokrenulo je odmah postupak nabave roba, ali budući 
da lož ulje extra lako nije predviđeno Bilancom strateških robnih zaliha, predlažemo 
Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o nabavi lož ulja extra lakog. 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje također je Ministarstvu gospodarstva -
Ravnateljstvu za robne zalihe uputila zahtjev za nabavu zaštitne opreme koju je u 
vrijeme katastrofalnih poplava u svibnju 2014. godine primila na posudbu od Uprave 
za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije, Zaštitna oprema korištena je za potrebe 
osiguranja zaštite pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja na poplavljenom 
području Županjske Posavine. Tražena zaštitna oprema također nije predviđena 
Bilancom strateških robnih zaliha, pa je za njezinu nabavu potrebno donijeti Odluku, 

Također je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, temeljem iskustva iz 
prošlogodišnjih katastrofalnih poplava, uputila prijedlog Ministarstvu gospodarstva -
Ravnateljstvu za robne zalihe da zbog potreba prilagođavanja Bilance strateških 
robnih zaliha, ali i sve većeg broja i intenziteta poplava u Republici Hrvatskoj, izvrši 
nabavu strojeva za punjenje vreća s pijeskom za potrebe izrade nasipa za obranu od 
poplava. Strojevi također nisu predviđeni Bilancom strateških robnih zaliha te je za 
potrebe nabave istih potrebna Odluka Vlade Republike Hrvatske. 

Ukupna vrijednost nabave lož ulja extra lakog, zaštitne opreme i strojeva za punjenje 
vreća s pijeskom iznosi 5.000.000,00,kn, a sredstva su osigurana u Državnom 
proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu, razdjelu 049 Ministarstvo 
gospodarstva glava 10 Ravnateljstvo za robne zalihe, na kapitalnom projektu 
K561026 Sanacija šteta od poplava. 

Na predloženu Odluku Ministarstvo gospodarstva zatražilo je mišljenje Ureda za 
zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Ministarstva 
vanjskih i europskih poslova, Ministarstva socijalne politike i mladih i Državne uprave 
za zaštitu i spašavanje te nije bilo primjedbi. 


