
REPUBLIKA HRVATSKA 

VISOKI TRGOVAČKI SUD 
REPUBLIKE HRVATSKE 

ZAGREB 
URED PREDSJEDNIKA SUDA 

Broj: 17-Su-307/22-13 
Zagreb, 3. lipnja 2022. 

Na temelju članka 29. točka 1., 2., i 11. i članka 30. stavak 1. i 31. 
Zakona o sudovima („Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 
126/19). 130/20, 21/22) i članka 11. st. 3. Pravilnika o postupku jednostavne 
nabave u Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske (dalje u tekstu: 
Pravilnik), predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Ivica 
Omazić 3. lipnja 2022. donosi 

ODLUKU 
o poništenju u postupku jednostavne nabave 

osobnog vozila 
Evidencijski broj nabave: JEDN-roba 9/22 

Poništava se postupak jednostavne nabave jednog osobnog vozila 
putem financijskog leasinga od 16. svibnja 2022. 

O b r a z l o ž e n j e 

1. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske objavio je 16. svibnja 2022. 
na svojoj mrežnoj stranici poziv za dostavu ponude broj 17-Su-307/2022 od 
10. svibnja 2022. (evidencijski broj nabave: JEDN-roba 9/20) i istovremeno ga 
poslao elektroničkom poštom na adrese 13 elektroničkih adresa auto i leasing 
kuća. 

2. U roku za dostavu ponuda, do 27. svibnja 2022., do 12 sati 
zaprimljene su dvije ponude, međutim niti jedna ponuda nije odabrana. 

3. U pozivu za dostavu ponuda određeno je da na postupak provedbe 
nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelji nemaju pravo na 
pravni lijek te da Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u 
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bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih 
obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima. 

4. Slijedom svega naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci. 

Pouka o pravnom lijeku: 
Sukladno čl. 13. st. 8. Pravilnika o postupku jednostavne nabave u Visokom 
trgovačkom sudu Republike Hrvatske ponuditelji mogu uložiti prigovor 
predsjedniku sudu u roku od tri dana od primitka odluke. Predsjednik suda će 
o prigovoru odučiti u roku od osam dana. 

Dostaviti: 
1. BKS-leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, 
2. UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb, Ulica D. T. Gavrana 17, 
3. mrežna stranica suda, radi objave 

O tome obavijest: 
Računovodstvo suda 

Nacrt odluke izradila: 
Jasna Švigir, ravnateljica sudske uprave 


