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

 
     Broj: 41-Su-52/2022-10 
     U Osijeku 27. 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 7. 
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave broj: 41-Su-25/2022-4 od 7. 
ožujka 2022., odnosno članka 15. 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 produljenju roka za dostavu ponuda 

 
 

I. Prihvaća se zahtjev gospodarskog subjekta ANI d.o.o., Osijek, ul. kneza 
Trpimira 26, za produljenje roka za dostavu ponuda za nabavu službenog vozila 
putem financijskog leasinga evidencijskog broja: 3/2022 te se određuje novi rok za 
dostavu ponuda sa 6. svibnja 2022. do 13:00 sati. 

 
II. Izmijenjeni Poziv za dostavu ponuda u skladu sa točkom I. ove odluke, 

objavit će se odmah 
 

Obrazloženje 
 

Gospodarski subjekt ANI d.o.o., Osijek, ul. kneza Trpimira 26, dostavio je 27. 
travnja 2022. putem elektroničke pošte zahtjev za produljenje roka za dostavu 
ponuda za nabavu službenog vozila putem financijskog leasinga evidencijskog broja: 
3/2022, koji rok je određen do 3. svibnja 2022. 13:00 sati, navodeći da nije u 
mogućnosti predati ponudu u navedenom roku. 

 
S obzirom da produljenje roka kako je određeno točkom I. ove odluke unutar 

roka propisanog člankom 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 
Trgovačkog suda u Osijeku, odlučeno je kao u izreci. 
 

U Osijeku 27. travnja 2022. 
   

Predsjednica suda: 
                Nada Roso 
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Broj zapisa: eb30b-1394d
Kontrolni broj: 02ef6-f2734-0708c

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.

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