
 
 

PRIJEDLOG 
 
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 
150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______ 2015. godine 
donijela 

 
ODLUKU 

 
o racionalizaciji troškova mobilne telefonije i vozila  

za korisnike središnje javne nabave  
 

I. 
 

Državni ured za središnju javnu nabavu će prilikom provođenja postupka javne nabave u 
2015. godini za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim 
karticama za korištenje tih usluga (usluga mobilne telefonije) okvirne količine odrediti na sljedeći 
način: 
 

- količina mobilnih uređaja koji se nabavljaju za postojeće pretplatničke brojeve za koje 
korisnici već posjeduju uređaje ne smije prijeći broj od 10% postojećih pretplatničkih brojeva 
sa stanjem na dan 31. ožujka 2015. godine, a kako bi se korisnicima središnje javne nabave 
omogućila zamjena postojećih mobilnih uređaja samo u slučaju neispravnosti, 

- količina novih pretplatničkih brojeva i mobilnih uređaja za njihovo korištenje odredit će se 
tako da ne prelaze 10% postojećih pretplatničkih brojeva. 
 

II. 
 

Državni ured za središnju javnu nabavu će prilikom provođenja postupka javne nabave vozila 
putem operativnog leasinga u 2015. godini, količine vozila smanjiti za 20% u odnosu na broj vozila 
kojima istječe operativni leasing na sljedeći način:  
 

- neće se nabavljati nova vozila koja se odnose na prijevoz osoba iz Odluke o uvjetima 
korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, 
poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih 
putovanja (Narodne novine, br. 5/2012, 128/2012 i 24/2014), 

- u odnosu na iskazane potrebe korisnika, količine osobnih vozila koje će se nabavljati smanjuju 
se za 50%, osim količina Ministarstva unutarnjih poslova, koje ostaju na razini iskazanih 
potreba, s obzirom da su količine prilikom iskazivanja potreba već smanjene u odnosu na broj 
ranije nabavljenih vozila kojima istječe operativni leasing, 

- gospodarska vozila će se nabavljati u količinama kako su korisnici iskazali. 
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb,                         2015. godine 
 
 

PREDSJEDNIK 
 
Zoran Milanović          
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OBRAZLOŽENJE 

 
 

S ciljem daljnjih ušteda sredstava Državnog proračuna ovim Prijedlogom odluke se definira način 
određivanja količina u postupcima javne nabave koje u 2015. godini planira provesti Državni ured za 
središnju javnu nabavu za dvije nabavne kategorije: mobilnu telefoniju i nabavu vozila putem 
operativnog leasinga.  
 
 
Točka I. 
 
Državni ured za središnju javnu nabavi pripremio je postupak javne nabave za usluge u pokretnoj 
elektroničkoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim karticama za korištenje tih usluga 
(usluga mobilne telefonije) za 34 obveznika središnje javne nabave (Ured predsjednika RH, Hrvatski 
sabor, Vlada RH, uredi i stručne službe Vlade RH, središnja tijela državne uprave) te za dodatne 
korisnike sukladno Odluci Vlade RH o davanju ovlasti Državnom uredu za provedbu središnje javne 
nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu 
Državnog ureda, od 23. travnja 2015. (koji nisu korisnici središnje javne nabave). 
 
S obzirom na istek postojećeg okvirnog sporazuma, kako bi se osigurao kontinuitet predmetne usluge 
za 34 obveznika središnje javne nabave, a ujedno i ostvarile uštede u Državnom proračunu za sve 
korisnike središnje javne nabave, a također i za dodatne korisnike iz Odluke Vlade RH od 23. travnja 
2015. godine, predlaže se racionalizacija troškova mobilne telefonije prilikom provođenja postupka 
javne nabave.  
 
Postupak nabave usluge mobilne telefonije za navedena 34 obveznika središnje javne nabave Državni 
ured za središnju javnu nabavu proveo je 2011. i 2013. godine te su sklopljeni okvirni sporazumi na 
dvogodišnje razdoblje, čime su ostvarene značajne uštede.  
 
Analizom dosadašnjih postupaka utvrđeno je da je 2011. godine, prije pokretanja središnje javne 
nabave, prosječna mjesečna potrošnja po pretplatničkom broju iznosila oko 300 kn bez PDV-a, da bi 
se tijekom ugovornog razdoblja 2013. - 2015. godine (temeljeno na podacima za 18 mjeseci) prosječna 
mjesečna potrošnja smanjila na 55 kn bez PDV-a po pretplatničkom broju, uključujući cijenu uređaja. 
 
Slijedom ostvarenih učinaka, a s ciljem daljnjih ušteda, smanjenja troškova i optimizacije postupaka 
javne nabave, sukladno Odluci Vlade RH od 23. travnja 2015. godine, postupak središnje javne 
nabave za usluge mobilne telefonije proveo bi se i za dodatnih 567 javnih naručitelja (sudovi, agencije, 
uredi državne uprave, fakulteti, sveučilišta, muzeji, nacionalni parkovi, centri za socijalnu skrb, itd.). 
 
 
Točka II.  
 
Predmetni postupak javne nabave potrebno je provesti radi omogućavanja obavljanja djelatnosti 
korisnika, no uzimajući u obzir i potrebe za uštedama u Državnom proračunu. Prema prijedlogu iz 
Točke II. ove Odluke, broj vozila koji bi se nabavljao putem operativnog leasinga predstavlja 
smanjenje od 20% u odnosu na broj vozila kojima istječu ugovori o leasingu.  
 
Prema podacima iz važećeg okvirnog sporazuma, godišnji izdaci u odnosu na postojeća vozila za koja 
tijekom 2015. godine istječe leasing smanjili bi se za oko 10.100.000 kuna. 
 
 


