
 

 

 

PRIJEDLOG 

 

  Na temelju članka 14. stavka 1. podstavka 2. i stavka 2. Zakona o 

strateškim robnim zalihama (Narodne novine, br. 87/02 i 14/14) Vlada Republike 

Hrvatske je na sjednici održanoj dana __________2018. godine donijela 

 

 

O D L U K U 

o prijenosu bez naknade dizel goriva iz  

strateških robnih zaliha Ministarstvu obrane 

 

 

I. 

 

  Odobrava se Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvu 

za robne zalihe prijenos bez naknade 1.339 litara dizel goriva (EURO V) s plaćenom 

trošarinom, preostalog od opskrbe operativnih snaga u vrijeme prihvata migranta, na 

Ministarstvo obrane. 

II. 

 

  Vrijednost dizel goriva iz točke I. ove Odluke iznosi 11.488,62 kuna.  

 

III. 

 

  Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva 

i obrta – Ravnateljstvo za robne zalihe i Ministarstvo obrane. 

 

 

IV. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

        

 

 

KLASA:             PREDSJEDNIK  

URBROJ:       

Zagreb, _________ 2018.                mr.sc. Andrej Plenković 

    

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za robne zalihe na 

temelju zahtjeva Državne uprave za zaštitu i spašavanje u periodu od listopada 2015. do 

ožujka 2016. godine izvršilo je više isporuka eurodizel goriva D-2 za potrebe opskrbe 

vozila operativnih snaga koje su bile angažirane u prihvatu migranata u Zimskom 

prihvatno-tranzitnom centru na Bjelišu. 

 

Nakon zatvaranja Centra, prema obavijesti MO Oružane snage RH, Zapovjedništvo za 

potporu, Opslužna bojna, Opslužništvo vojarne 3. gardijske brigade „Kune“, Đakovo u 

rezervoaru je preostalo 1.339 litara dizel goriva koje nije utrošeno i koje je potrebno 

otpremiti iz rezervoara jer nije u vlasništvu Ministarstva obrane. Financijska 

protuvrijednost navedene količine goriva je 11.488,62 kn.  

 

Prelokacija dizel goriva u neko drugo skladište za Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za robne zalihe iziskivalo bi dodatne troškove 

prijevoza, manipulacije te osiguranja skladišnog prostora. 

 

Budući da, sukladno članku 14. Zakona o strateškim robnim zalihama, Vlada Republike 

Hrvatske odlučuje o prijenosu strateških robnih zaliha, Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta predlaže Vladi Republike Hrvatske da donese Odluku kojom bi se 

1.339 litara dizel goriva prenijelo u vlasništvo Ministarstva obrane bez naknade. 

 

 

 

 


