
Republika Hrvatska
Županijski sud u Vukovaru

Vukovar, Županijska 33
URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 41 Su-135/2021
Vukovar, 13. rujna 2021.

Predsjednik Županijskog suda u Vukovaru Nikola Bešenski, na temelju članka 5.
stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj: 37/14., 49/14., 8115., 35/15., 
123/15.,45/16.,29/17.,33/17.,34/17.,57/17., 101/18., 119/18.,81/19., 128/19.,39/20., 
47/20., 138/20., 147/20. i 70121.) i članka 2. Pravilnika o provođenju postupaka
jednostavne nabave broj: 17 Su-137/2020 od 5. listopada2020., donosi

ODLUKU

o odabiru najpovoljnijeponude

I. U postupku jednostavne nabave osobnog službenog vozila putem financijskog
leasinga u Županijskom sudu u Vukovaru, Županijska 33, Vukovar, evidencijski
broj nabave 1/2021, odabrana je ponuda ponuditelja UniCredit Leasing Croatia
d.o.o., Samoborska cesta 145, 10 000 Zagreb. Vrijecjnost ponude bez PDV-a i
PPMV-a iznosi 113.780,00 kuna, vrijednost ponude s PDV-om i PPMV-om iznosi
145.000,00kuna, mjesečnarata iznosi2.602,14kuna,otkupna rata iznosi2.602,14
kuna, kamatna stopa 2,95% te ukupnavrijednost ponude iznosi 156.128,40kuna.

II. Ukupna plaćanja temeljem sklopljenog ugovora o financijskom leasingu ne smiju
prelaziti cijenu iz točke I. Odluke (ukupnavrijednost ponude).

III. Odluka iz točke I. postaje izvršna danom njenog donošenja te se temeljem nje
može odmah pristupiti ishođenju suglasnosti ministra financija za preuzimanje
obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, sukladno
članku 18. Zakona o izvršavanjuDržavnogproračunaRepublikeHrvatskeza 2021.
("Narodne novine" broj: 135/20.) a koju suglasnost će ishoditi Ministarstvo
pravosuđa i uprave temeljem podataka o provedenom postupku jednostavne
nabave, a prije sklapanja ugovorao financijskom leasingu.

IV. Odluka o odabiru dostavlja se ponuditeljima i objavljuje na mrežnoj stranici
Županijskog suda u Vukovaru.
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Obrazloženje

U postupku jednostavne nabave službenog osobnog vozila putem financijskog
leasinqa, evidencijski broj nabave 1/2021, naručitelj: Županijski sud u Vukovaru,
Zupanijska 33, Vukovar, 018:92599990351, na temelju prethodno objavljenog poziva
za dostayu ponuda od 23. kolovoza 2021., koji je istoga dana objavljen na mrežnoj
stranici Zupanijskog suda u Vukovaru, a istek kojeg je bio 6. rujna 2021. do 15.00
sati, dobio je ponudu 2 ponuditelja, i to od:

1. UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Zagreb
2. Porsche leasing d.o.o., Zagreb

O otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda sastavljen je zapisnik od 10.
rujna 2021. u kojem je interno povjerenstvo za nabavu utvrdilo da je ponuda
ponuditelja UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Zagreb, sukladno traženim kriterijima iz
Poziva, ekonomski najpovoljnija ponuda, da je ista prihvatljiva jer ne sadržava
odstupanja od traženih uvjeta iz Poziva, a ponuđena cijena je niža od procijenjene
vrijednosti nabave.

Naime, vrijednost ponude bez PDV-a i PPMV-a iznosi 113.780,00 kuna,
vrijednost ponude s PDV-om i PPMV-om iznosi 145.000,00 kuna, mjesečna rata
iznosi 2.602,14 kuna, otkupna rata iznosi 2.602,14 kuna, sve uz kamatnu stopu od
2,95%, dok ukupna vrijednost ponude iznosi 156.128,40 kuna.

Stoga je predsjedniku Županijskog suda u Vukovaru predloženo donošenje
odluke o odabiru tog ponuditelja.

Prije sklapanja ugovora o financijskom leasingu naručitelj će pristupiti
ishođenju suglasnosti ministra financija za preuzimanje obveza po ugovorima koji
zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, sukladno članku 18. Zakona o
izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. ("Narodne novine"
broj:135/20.), a koju suglasnost će ishoditi Ministarstvo pravosuđa i uprave temeljem
podataka o provedenom postupku jednostavne nabave, a prije sklapanja ugovora o
financijskom leasingu.

Slijedom prethodno navedenog, a osobito uzimajući u obzir da je ponuđena
cijena ponuditelja UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Zagreb niža od procijenjene
vrijednosti nabave radi čega je ekonomski najpovoljnija ponuda, odlučeno je kao u
izreci ove Odluke.
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Uputa o pravu na žalbu:
Sukladno članku 5. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave protiv
ove odluke žalba nije dopuštena.

DOSTAVITI:
1. UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Samoborska cesta 145 10 000 Zagreb,

putem e-maila:danijel.majsen@unicreditleasing.hr , uz zapisnik o pregledu i
ocjeni ponuda

2. Porsche leasing d.o.o. Zagreb, poslovnica Osijek, Sv. L. B. Mandića 22,
31 000 Osijek putem e-maila:info@porsche.hrimario.perkovic@porsche.hr.
uz zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

3. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Glavno tajništvo, Zagreb, putem e-maila:
Ana.vucak@mpu.hr uz presliku otplatnog plana

4. Računovodstvo suda, ovdje
5. Mrežna stranica - https:llsudovi.hr/hr/usos - objava 8 dana


