
                            
                Republika Hrvatska 
                Općinski sud u Splitu 
           Dračevac, ex. vojarna Sv. Križ 
         OIB: 61980608934 
         Broj telefona: 021/755-706 
         Broj telefaksa: 021/755-762 
         Internet adresa: http://sudovi.pravosudje.hr/osst 
         Adresa elektroničke pošte: opcinski.sud @osst.pravosudje.hr 
 
                Ured predsjednice 
 
          Broj: 41 Su: 577/2021 
          Split, 30. travnja 2021. 
 
 
          Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 
120/16 i čl. 24. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (41 Su-
1259/2017 od 10. travnja 2017. godine) ovog suda, predsjednica Općinskog suda u 
Splitu donosi slijedeću: 
 

ODLUKU 
o poništenju postupka jednostavne nabave vozila 

 
 
1. Podaci o javnom naručitelju: 
  
Općinski sud u Splitu, Dračevac, ex. vojarna Sv. Križ, Split  
MB 03118665 
OIB 61980608934 
Odgovorna osoba naručitelja: Marina Boko, predsjednica suda 
 
2. Podaci o predmetu nabave: 
  
Nabava osobnog vozila putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci (5 
godina) sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima 
u ovom pozivu za dostavu ponude.  
 
3. Procijenjena vrijednost nabave:  
 
140.000,00 kuna bez PDV 
 
5. Obrazloženje razloga poništenja 
 
Naručitelj poništava postupak jednostavne nabave nakon isteka roka za dostavu 
ponuda jer u zadanom roku nije pristigla niti jedna ponuda. 
 
Za isti predmet nabave  bit će pokrenut novi postupak. 
 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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7. Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. 
 

                                                                                                 Predsjednica suda 
 

                                                                                                               Marina Boko 
 
 

Dna: 
 

 pozvanim ponuditeljima 
 objaviti na web stranicama OSST-a 
 u spis 

 
 
  



Broj zapisa: eb2fa-69019

Kontrolni broj: 0127d-607df-6afcc

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=MARINA BOKO, L=SPLIT, O=OPĆINSKI SUD U SPLITU, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja
prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Splitu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
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