
            
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ 
URED PREDSJEDNIKA 
 
Broj: 41 Su-132/2021-14 
Makarska, 23. ožujka 2022. god. 
 
 

 
  Na temelju članka 5. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" br. 37/14, 49/14, 
8/15, 123/15, 45/16, 2/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 
47/20, 138/20, 14/20, 70/21, 99/21, 145/21, 23/22), te Pravilnika o provođenju  
postupaka jednostavne nabave posl. broj 20 Su-71/2019 od 24. siječnja 2019. godine, 
sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Makarskoj 
donosi 

 

O D L U K U  
o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave osobnog vozila  

putem financijskog leasinga 
 
 
 

 I. U postupku jednostavne nabave osobnog vozila putem financijskog leasinga 
Općinskog suda u Makarskoj, evidencijski broj nabave: 2/2022,  odabrana je ponuda 
ponuditelja UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Samoborska cesta 145, Zagreb, OIB: 
18736141210. Vrijednost ponude bez PPMV-a, PDV-a i kamata iznosi  97.192,60 
kuna, odnosno ukupna vrijednost ponude je 131.956,20 kuna sa PPMV-om, PDV-om 
i pripadajućom kamatom 2,95%, te mjesečna rata iznosi 2.199,27 kuna. 
 
 II. Ukupna plaćanja temeljem sklopljenog ugovora o financijskom leasingu ne  
smiju prelaziti cijenu iz točke I. Odluke (ukupna vrijednost 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 slijedećim godinama sukladno članku 
20. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. (Narodne 
novine broj 140/21), a koju suglasnost će ishoditi Ministarstvo pravosuđa i uprave 
temeljem podataka o provedenom postupku jednostavne nabave, a prije sklapanja 
ugovora o financijskom leasingu. 
 
 IV. Ova Odluka dostavlja se svim ponuditeljima i objavit će se na službenim 
stranicama Općinskog suda u Makarskoj. 

 



 V. Protiv ove Odluke ponuditelj nema pravo na pravni lijek. 

 

      SUTKINJA OVLAŠTENA ZA OBAVLJANJE
                 POSLOVA SUDSKE UPRAVE 
 
        Marijana Visković  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Dostaviti: 

1. Ponuditeljima putem dostavljenih adresa e-pošte, 
2. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Glavno tajništvo, Zagreb, putem e-maila: 

ivana.gregurin@mpu.hr uz otplatni plan, 
3. računovodstvo, 
4. objavom na službenim stranicama https://sudovi.hr/hr/osma,  
5. u spis. 
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