Na temelju članka 44. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) i članka 61.
Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 7/09 i 16/09) i članka 5. Odluke o
izvršavanju proračuna Grada Pule za 2011. godinu (“Službene novine” Grada Pule br. 14/10),
Gradonačelnik Grada Pule dana 15. lipnja 2011. godine, donosi
ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA
PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET PRORAČUNA GRADA PULE
Članak 1.
Daje se suglasnost Upravnom odjelu za financije i opću upravu Grada Pule za
preuzimanje obveza na teret sredstava Proračuna Grada Pule za razdoblje od 2012.-2015.
godine po godinama i u iznosima kako slijedi, a za nabavu računala i računalne opreme
putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za potrebe upravnih tijela Grada Pule:
GODINA

Iznos u EUR

2012.
2013.
2014.
2015.

13.563,63
13.563,63
13.563,63
6.781,82

Iznos preračunat u kn na
dan 10.06.2011. prema
srednjem tečaju HNB
101.049,04
101.049,04
101.049,04
50.524,55

Članak 2.
Preuzete obveze iz članka 1. Ove Odluke, Upravni odjel za financije i opću upravu
Grada Pule mora kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva,
na poziciji razdjela 2, Zakupnine i najamnine-Najamnine za opremu.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/11-01/677
Urbroj:2168/01-02-04-00-0265-11-2
Pula, 15. lipnja 2011. .
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE
Grad Pula-Pola, Upravni odjel za financije i opću upravu proveo je otvoreni postupak javne
nabave za nabavu usluge najma računala i računalne opreme s uključenim održavanjem putem
operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od
četiri godine, Ev.br. nabave 05/2011, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod
brojem N-02-V-112523-280311. Planira se nabava računala i računalne opreme u dva navrata: prvi
dio planira se nabaviti u 2011. godini na temelju 1. ugovora na 36 mjeseci; drugi dio se planira
nabaviti u 2012. godini na temelju 2. ugovora na 36 mjeseci.
Osnovni smisao navedene nabave putem operativnog leasinga je korištenje opreme u
ugovorenom roku, s uključenim održavanjem, bez stjecanja vlasništva nad opremom, istekom roka
povrat opreme leasing kući i uzimanje nove, tehnološki suvremene opreme. Za navedenu nabavu
procijenjena vrijednost iznosi 425.000,00 kn bez PDV-a. Kao najbolje ocijenjena ponuda u
otvorenom postupku javne nabave odabrana je ponuda ponuditelja i4next leasing Croatia d.o.o.
Zagreb, Sarajevska 62, OIB:05273526923, s kojim društvom će se sklopiti okvirni sporazum te
temeljem okvirnog sporazuma dva pojedinačna ugovora o javnoj nabavi. Ukupna cijena ponude u
eurima iznosi 54.254,53 EUR, preračunato u kunama iznosi 399.114,77 kn, prema srednjem tečaju
HNB na dan javnog otvaranja ponuda odnosno 19.04.2011.godine.
Sukladno odredbi članka 44. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) koja je
sadržana i u članku 5. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pule za 2011. godinu, proračunski
korisnici jedinice lokalne samouprave mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju
plaćanje u sljedećim godinama, uz suglasnost gradonačelnika.
Slijedom navedenome, predlaže se Gradonačelniku Grada Pule da odobri preuzimanje
obveza na teret proračuna sljedećih godina temeljem Ugovora o operativnom leasing računala i
računalne opreme koji će se sklopiti sa izabranim ponuditeljem, društvom i4next leasing Croatia
d.o.o. Zagreb.
Pripremila:
Voditelj Odsjeka za opće poslove
Ardena Duras., v.r.

PROČELNIK
Danijel Ferić, v.r.

