
     

               
     Republika Hrvatska 
  Trgovački sud u Osijeku  
   Ured predsjednika suda 
    Osijek, Zagrebačka 2   
 
Poslovni broj: 41 Su-73/2022-12 
U Osijeku 11. srpnja 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., predsjednica Trgovačkog suda u Osijeku, Nada Roso, donosi 
 
 

ODLUKU O ODABIRU 
 

I. U postupku jednostavne javne nabave uredskog i tiskanog materijala, 
evidencijskog broja 1/2022 prihvaća se ponuda društva OSJEČKA 
TRGOVINA PAPIROM export-import d.o.o., OsijeK, ul. Kneza Trpimira 4, OIB: 
90649953509, na iznos od 66.895,93 kuna bez PDV-a. 

  
II. U svrhu realizacije nabave, Naručitelj sa odabranim Ponuditeljem sklapa 

ugovor. 
 

 
Obrazloženje 

 
Trgovački sud u Osijeku kao naručitelj je na temelju članka 6. Pravilnika o 

provođenju postupka jednostavne nabave proveo ponovljeni postupak nabave tonera 
za pisaće objavom poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama suda. 
 

Do isteka roka za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda, a nakon 
otvaranja, pregleda i ocjene dostavljenih ponuda,  sukladno kriteriju za odabir, 
utvrđeno je da ponuda ponuditelja OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import 
d.o.o., OsijeK, ul. Kneza Trpimira 4, OIB: 90649953509, na iznos od 66.895,93 kuna 

bez PDV-a, prelazi procijenjenu vrijednost nabave, ali s obzirom da su navedena 
financijska sredstva osigurana, odlučeno je kao u točki I. ove Odluke. 

 
S odabranim Ponuditeljem sklopit će se ugovor koji će sadržavati elemente 

nabave kako je opisano Pozivom za dostavu ponuda od 20. lipnja 2022. 
 

U Osijeku 11. srpnja 2022. 
 

Predsjednica suda: 
Nada Roso 
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Broj zapisa: eb30e-db160
Kontrolni broj: 02883-9deec-73bd2

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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