
         
     REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU 
      URED PREDSJEDNIKA 
 
Broj 41 Su-207/2022 
Dubrovnik, 31. svibnja 2022. 
 

U skladu s odredbom članka 24. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne 
nabave broj 41 Su-342/21 od 18. veljače 2021., na temelju rezultata pregleda i ocjene 
ponuda Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave 
osobnog vozila putem financijskog leasinga (dalje: Stručno povjerenstvo), Općinski 
sud u Dubrovniku, po predsjednici suda donosi: 
 
 

ODLUKU 
 

o odabiru najpovoljnije ponude 
 

I. 
U postupku jednostavne nabave osobnog službenog vozila putem financijskog 

leasinga Općinskog suda u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23 Dubrovnik, evidencijski 
broj nabave 1/22, odabrana je ponuda ponuditelja OTP leasing d.d.  

Vrijednost ponude vozila bez PDV-a i PPMV-a iznosi 140.776,60 kuna, 
vrijednost ponude s PDV-om i PPMV-om iznosi 177.120,75 kuna, mjesečna rata iznosi 
3.297,86 kune, otkupna rata iznosi 3.297,86 kuna, kamatna stopa je 4,45%, te ukupna 
vrijednost ponude iznosi 197.871,60 kuna. 

 
II. 

Ukupna plaćanja na temelju 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 na temelju nje 

može odmah pristupiti ishođenju suglasnosti ministra financija za višegodišnje 
zaduživanje u skladu s odredbom članka 20. Zakona o izvršavanju Državnog 
proračuna u 2022. godini ("Narodne novine" 140/21), koju suglasnost će ishoditi 
Ministarstvo pravosuđa i uprave na temelju podataka o provedenom postupku 
jednostavne nabave, a prije sklapanja ugovora o financijskom leasingu. 
 

IV. 
 Odluka o odabiru dostavlja se ponuditeljima i objavljuje na mrežnoj stranici 
Općinskog suda u Dubrovniku. 
 

V. 
 Protiv ove odluke ponuditelji nemaju pravo na pravni lijek. 
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Obrazloženje 

 
Općinski sud u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, OIB: 48074464528, je na 

internetskoj stranici https://sudovi.hr/hr/osdu/javna-nabava/objavljeni-postupci-javne-
nabave 3. svibnja 2022. objavio Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne 
nabave službenog osobnog vozila putem financijskog leasinga, evidencijski broj 
nabave 1/22, koji je poziv isti dan upućen trima ponuditeljima putem e-pošte: 
 
1. IMPULS-LEASING d.o.o, Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik 

 
2. OTP LEASING d.d., Vukovarska 26, Dubrovnik 
 
3. AGRAM-LEASING d.o.o., Dr. Ante Starčevića 20, Dubrovnik 

 
 Rok za dostavu ponuda bio je 15. travnja 2022. U roku za dostavu ponude 
zaprimljene su dvije ponude sljedećih ponuditelja: 

 
1. AGRAM-LEASING d.o.o., Dr. Ante Starčevića 20, Dubrovnik, OIB 48922277230 
 
2. OTP LEASING d.d., Vukovarska 26, Dubrovnik, OIB 23780250353 
 
 O pregledu i ocjeni pristiglih ponuda sastavljen je zapisnik 19. svibnja 2022. u 
kojem je Stručno povjerenstvo utvrdilo da su zaprimljene ponude pravovremene i da 
sadržavaju sve stavke iz poziva: popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik, popunjen, 
potpisan i ovjeren Ponudbeni list, popunjenu, potpisanu i ovjerenu tablicu Tehnička 
specifikacija vozila, te katalog odnosno prospekt, te da niti jedna od zaprimljenih 
ponuda ne ispunjava uvjet iz poziva za dostavu ponuda u kojem je traženo da vozilo 
bude crne boje. 
 
 Nakon obavljenog pregleda i ocjene pristiglih ponuda Stručno povjerenstvo je 
predložilo izabrati ponuditelja OTP leasing d.d. Dubrovnik s cijenom ponude u iznosu 
od 140.776,60 kuna bez PDV-a, odnosno s cijenom ponude u iznosu od 177.120,75 
kuna s PDV-om i PPMV-om, navodeći da, iako su obje ponude pravovremene, po 
obliku, sadržaju i cjelovitosti ispunjavaju uvjete iz dokumentacije o nabavi, ponuđene 
cijene su niže od procijenjene vrijednosti nabave i ne postoje razlozi za isključenje, 
razlozi koji idu u prilog predloženoj ponudi i daju joj prednost je rok isporuke vozila. 
Naime, prema ponudbenom listu  Agram Leasing d.o.o. Dubrovnik rok isporuke vozila 
je 90 dana od otvaranja ponude, dok je isporuka vozila prema ponudbenom listu OTP 
leasing d.d. 45 dana od dana otvaranja ponude, što je za naručitelja od iznimne 
važnosti budući ranije ugovoreni leasing ističe u roku od 30 dana od otvaranja ponude, 
te je vozilo neophodno do navedenog dana. 
 
 Prije sklapanja ugovora o financijskom leasingu, naručitelj će pristupiti ishođenju 
suglasnosti ministra financija za preuzimanje obveze po ugovorima koji zahtijevaju 
plaćanje u slijedećim godinama, u skladu s člankom 20. Zakona o izvršavanju 
Državnog proračuna u 2022. godini ("Narodne novine" 140/21), a koju suglasnost će 
ishoditi Ministarstvo pravosuđa i uprave na temelju podataka o provedenom postupku 
jednostavne nabave. 
 

https://sudovi.hr/hr/osdu/javna-nabava/objavljeni-postupci-javne-nabave
https://sudovi.hr/hr/osdu/javna-nabava/objavljeni-postupci-javne-nabave
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 Slijedom prethodno navedenog, a osobito uzimajući u obzir traženi rok isporuke 
vozila od 45 dana od obostranog potpisa ugovora te da je riječ o ponuditelju čija je 
ponuda ocijenjena prihvatljivom, a ponuđena cijena niža od procijenjene vrijednosti 
nabave, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
 

           
              Predsjednica suda 
 
             Marijana Capurso Kulišić 
 
 
 
 
 
DNA: 
 

1. OTP leasing d.d. 20000 Dubrovnik, Vukovarska 26 
2. AGRAM-LEASING d.o.o. 20000 Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 20 
3. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Glavno Tajništvo, Zagreb, putem e-mail: 

ivana.gregurin@mpu.hr uz presliku otplatnog plana 
4. Računovodstvo   
5. Mrežne stranice https://sudovi.hr/hr/osdu/javna-nabava/javna-nabava  
6. Arhiva Su 
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