
 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 214-01/18-01/07 
URBROJ: 2103/01-01-18-4 
Bjelovar, 12. studenoga 2018.  

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Javnoj 

vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara za nabavu vatrogasnog navalnog vozila na 
financijski leasing           
           
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o davanju 
suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara za nabavu vatrogasnog 
navalnog vozila na financijski leasing i u povodu toga donio sljedeći  

 
 
      ZAKLJUČAK  

 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj 

postrojbi Grada Bjelovara za nabavu vatrogasnog navalnog vozila na financijski 
leasing kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
privremena pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće 
poslove Jasna Grgić Škaurin.  
 
 

 

                GRADONAČELNIK 
 
                            Dario Hrebak 

 

 
 
 
 
 



 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 Upravni odjel za kulturu, zdravstvo,  

socijalnu skrb i opće poslove 
 
 
KLASA: 214-01/18-01/07 
URBROJ: 2103/01-04/1-18-3 
Bjelovar, 7. studenoga 2018. 
 
                 Gradonačelnik Grada Bjelovara 

      Dario Hrebak 
 
 
 
 
 PREDMET: Nacrt odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi Grada Bjelovara za nabavu vatrogasnog navalnog vozila na 
financijski leasing 
 
 
 Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt odluke o davanju 
suglasnosti za nabavu vatrogasnog navalnog vozila na financijski leasing, utvrdi ga 
kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 
 
 
             v.d. PROČELNICA 
 
       Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc. radnica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE 
 

NACRT 
Temeljem članka 90. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 

136/12, 15/15) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na__. 
sjednici održanoj __. studenoga 2018. donijelo je 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara za nabavu 

vatrogasnog navalnog vozila na financijski leasing 
                                                                 
                                                                   I. 

 
 Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara za nabavu 
vatrogasnog navalnog vozila na financijski leasing u iznosu cca 2.000.000,00 kuna 
sa PDV-om . 
                                                                      
                                                                   II. 
 

Financijski uvjeti  leasinga kao što su rok otplate, dinamika otplate, broj 
mjesečnih leasing naknada, iznos mjesečne bruto leasing naknade itd., posebno će 
se urediti Ugovorom o financijskom leasingu.  

  
                                                                   III. 

 
Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara obvezna je provesti  postupak 

javne nabave za kupnju navalnog vatrogasnog vozila.   
 

IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“. 
 
KLASA: 214-01/18-01/07 
URBROJ: 2103/01-04-18-2 

Bjelovar, __. studenoga 2018. 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

           Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 
 
 
 
 

 



OBRAZLOŽENJE 
 

Pravni temelj za izradu Nacrta ove odluke je članak  90. stavak 1. Zakona o 
proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15) i članak 31. stavak 1. točka 19. 
Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18). 

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara na svojoj 15. 
sjednici održanoj dana 30. listopada 2018. godine donijelo je Odluku o traženju 
suglasnosti osnivača za nabavu i financiranje vatrogasnog navalnog vozila. 

Financijska procijenjena vrijednost Vatrogasnog navalnog iznosi cca 
1.900.000,00 kuna na financijski leasing, na rok otplate 5 godina. Kamata i naknada 
za obradu kredita iznose cca 100.000,00 kuna, što ukupno iznosi cca 2.000.000,00 
kuna sa PDV-om.  

Učešće za financijski leasing od 20% od ukupnog procijenjenog iznosa iznosi 
380.000,00 kuna. Navedena sredstva višak su prihoda iz 2017. i 2018. godine i 
nalaze se na žiro računu Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara. Razliku 
sredstva od cca 1.619.017,10 kuna financirat će se iz financijskog leasinga prema 
obračunu banke, a iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara. Financijski leasing će se 
otplaćivati na razdoblje od 60 mjeseci ( šesdeset anuiteta), odnosno 5 godina, a na 
osnovu sklopljenog Ugovora o leasingu. 

 
 Stoga predlažemo da utvrdite Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na 
nabavu vatrogasnog navalnog vozila kao u tekstu Nacrta i uputite ga Gradskom 
vijeću na razmatranje i donošenje.  
 
      

    

             v.d. PROČELNICA 
       Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc.radnica 

 
 
 
 
 
 
 
 


