
               
     Republika Hrvatska 
  Trgovački sud u Osijeku  
  Ured predsjednika suda 
    Osijek, Zagrebačka 2   
 

 
     Broj: 41-Su-73/2022-6 
     U Osijeku 22. travnja 2022. 

 
 

    Temeljem članka 31. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 
28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22), a u svezi članka 10. 
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave broj: 41-Su-25/2022-4 od 7. 
ožujka 2022., odnosno članka 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“ broj 120/16; dalje ZJN 2016), predsjednica Trgovačkog suda u 
Osijeku Nada Roso, donosi  
 
 

O D L U K U 
o poništenju postupka jednostavne nabave  

uredskog i tiskanog materijala 
 
 

I. Poništava se postupak jednostavne nabave uredskog i tiskanog materijala u 
ukupno procijenjenoj vrijednosti od 57.000,00 kuna bez PDV-a, evidencijskog broja 
nabave 1/2022. 

 
II. Novi poziv za dostavu ponuda objavit će se po osiguranju financijskih 

sredstava. 
 

 
Obrazloženje 

 
Stručno povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave uredskog i 

tiskanog materijala evidencijski broj nabave 1/2022, dostavilo je 28. veljače 2022. 
Uredu predsjednika suda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 25. ožujka 2022. 

 
Iz zapisnika proizlazi kako je u otvorenom roku, pristigla jedna ponuda od 

strane trgovačkog društva OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., 
Osijek, Kneza Trpimira 4, OIB: 90649953509, s ponuđenom cijenoM od 87.916,67 
kuna bez PDV-a, odnosno 109.895,84 kuna s PDV-om. 

 
Budući je ponuđena cijena veća od procijenjene vrijednosti nabave, a nema 

osiguranih financijskih sredstava za odabir ponude, stručno povjerenstvo je dalo 
prijedlog predsjednici suda da se predmetni postupak poništi. 

 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=6716
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=6718
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=12089
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17377
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31237
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42527
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46345
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=51574
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Slijedom navedenog, budući je ponuđena cijena veća od procijenjene 

vrijednosti nabave, a Trgovački sud u Osijeku nema osiguranih financijskih sredstava 
za odabir ponude, takva ponuda je neprihvatljiva. 

 
U skladu sa navedenim, a temeljem članka 298. stavka 1. točke 9. ZJN 2016., 

odlučeno je kao u izreci. 
 

 
U Osijeku 22. travnja 2022. 

 
   

Predsjednica suda: 
                Nada Roso 



Broj zapisa: eb30a-cb0ad
Kontrolni broj: 04a61-673e0-86ee3
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