
NEKLASIFICIRANO 

  PRIJEDLOG 

 

 

 

 VLADA REPUBLIKE  HRVATSKE 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

broj 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ 

godine, donijela 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

1. Odobrava se Ministarstvu unutarnjih poslova nabava vozila s dizalicom (pauka), u 

ukupnoj vrijednosti od 87.500,00 kuna s PDV-om, za službene potrebe. 

 

2. Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova za provedbu postupka nabave vozila iz 

točke 1. ovog Zaključka, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 

120/16).  

 

  

 

KLASA:  

URBROJ: 

 

Zagreb,  

 

 

 

                              PREDSJEDNIK  

 

                              Andrej Plenković 

 



NEKLASIFICIRANO 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

Ovim prijedlogom Zaključka odobrava se Ministarstvu unutarnjih poslova nabava 

odnosno otkup vozila s dizalicom (pauka), za službene potrebe, u ukupnoj vrijednosti od 

87.500,00 kuna sa PDV-om. 

 

Navedeno vozilo koristilo se na temelju ugovora o leasingu, te se i nadalje namjerava 

koristiti, u operativne svrhe, primjerice, za podizanje i prijevoz službenih vozila, podizanje i 

prijevoz vozila pri kriminalističkom istraživanju, podizanje i prijevoz vozila pri prometnim 

nezgodama s posljedicama teških tjelesnih ozljeda i smrti, kao i u druge svrhe. 

 

S obzirom da je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 031-11/09-01-01, 

URBROJ: 5030102-09-6, od 11. srpnja 2009. godine, korisnicima sredstava državnog 

proračuna zabranjena nabava novih automobila za službene potrebe, izrađen je predmetni 

Prijedlog Zaključka, kojim bi se Ministarstvu unutarnjih poslova odobrila nabava navedenog 

vozila. 

 

Napominje se da su financijska sredstva za nabavu predmetnog vozila osigurana u 

Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. g. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, 

Razdjel 040, Glava 05 Ministarstva unutarnjih poslova, u okviru projekta K553009 Policijska 

oprema na skupini računa 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Ministarstvo unutarnjih poslova koristilo je vozilo iz točke 1. ovog Zaključka na temelju 

ugovora o operativnom leasingu koji je istekao, a s obzirom da se radi o namjenskom vozilu, 

predlaže se otkup navedenog vozila te da postupak nabave vozila provede Ministarstvo 

unutarnjih poslova, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ br. 

120/16). 


