
             
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO 
                   U SPLITU 
  
Broj: A-49/2021 
Split, 20. travnja 2021. 
BP/MKC 
 
 Temeljem članka 54. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne 
novine broj 67/2018) u vezi članka 4. stavka 7. Pravilnika o provedbi postupka 
jednostavne nabave u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu broj: A-47/2020 od 
24. veljače 2020. općinska državna odvjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u 
Splitu Biljana Puharić, kao odgovorna osoba naručitelja donosi 
 

O D L U K U 
 

 U postupku jednostavne nabave vozila putem financijskog leasing-a, 
evidencijski broj nabave JN-9/2021-jn odabrana je ponuda ponuditelja: UniCredit 
leasing Croatia d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 17, Zagreb, OIB: 
18736141210. 
 

Obrazloženje 
 
 Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, kao naručitelj, na temelju Odluke 
općinske državne odvjetnice u Splitu broj: A-49/2021 od 6. travnja 2021. provelo je 
postupak jednostavne nabave osobnog vozila putem financijskog leasinga, 
evidencijski broj nabave JN-9/2021-jn, procijenjene vrijednosti nabave 106.000,00 kn 
bez PDV-a, na temelju odredbi Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u 
Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu broj: A-47/2020 od 24. veljače 2020. 
 
 Naručitelj je izradio dokumentaciju o nabavi, pozvao četiri gospodarska 
subjekta na dostavu ponude na temelju pripremljene dokumentacije, te javno objavio 
poziv za dostavu ponuda na internetskoj stranici http://www.dorh.hr/Obavijesti07. 
 
 U otvorenom roku do 19. travnja 2021. do 12,00 sati zaprimljena je jedna 
ponuda i to ponuditelja UniCredit leasing Croatia d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića 
Gavrana 17, Zagreb što je zabilježeno u Upisniku o zaprimanju ponuda i Zapisniku o 
pregledu i ocjeni ponude od 19. travnja 2021. 
 
 Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda  sukladno točki C 5. 
Poziva za dostavu ponuda za nabavu osobnog vozila putem financijskog leasinga, 
evidencijski broj nabave JN-9/21-jn od 6. travnja 2021. 
 
 Pregledom i ocjenom ponude, sukladno kriteriju za odabir ponude te traženim 
tehničkim karakteristikama vozila utvrđeno je da ponuda ponuditelja UniCredit 
leasing Croatia d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 17, Zagreb udovoljava 

http://www.dorh.hr/Obavijesti07


svim traženim uvjetima i da u cijelosti ispunjava svrhu nabave. Cijena ponude bez 
PDV-a i bez PPMV-a iznosi 96.500,00 kn, dok ukupna vrijednost nabave vozila iznosi 
131.815,20 kn. 
 
 Sukladno članku 18. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine broj 135/2020) prije zaključivanja ugovora 
o financijskom leasingu naručitelj je u obvezi pribaviti suglasnost ministra financija za 
preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama.   
 
 Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 

      OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA 
    Biljana Puharić 

 
  
 
 
 
 
 


		2021-04-21T12:43:45+0200
	BILJANA PUHARIĆ




