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

     Broj: 41-Su-52/2022-7 
     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  

službenog vozila putem financijskog leasinga 
 
 

I. Poništava se postupak jednostavne nabave službenog vozila putem 
financijskog leasinga evidencijskog broja nabave 3/2022 u ukupno procijenjenoj 
vrijednosti od 124.800,00 kuna bez PDV-a. 

 
II. Novi poziv za dostavu ponuda objavit će se sa promijenjenim uvjetima u 

skladu sa stanjem na tržištu. 
 

Obrazloženje 
 

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave službenog 
vozila putem financijskog leasinga evidencijskog broja nabave 3/2022, dostavilo je 
21. travnja 2022. Uredu predsjednika suda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 
20. travnja 2022. 

 
Iz zapisnika proizlazi kako je Poziv za dostavu ponuda upućen na adrese 

elektroničke pošte osam gospodarskih subjekata-leasing društava i istovremeno 
objavljen na mrežnim stranicama suda, ali da u otvorenom roku za dostavu ponuda 
nije pristigla nijedna ponuda. 

 
Slijedom navedenog, a temeljem članka 298. stavka 1. točke 3. ZJN 2016., 

odlučeno je kao u izreci. 
 

U Osijeku 22. travnja 2022. 
   

Predsjednica suda: 
                Nada Roso 
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Broj zapisa: eb30a-cb16d
Kontrolni broj: 099be-e72e1-42000

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=NADA ROSO, L=OSIJEK, O=TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, 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.
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