
               
REPUBLIKA HRVATSKA 
TRGOVAČKI SUD U PAZINU 
 
 
URED PREDSJEDNIKA SUDA 
 
Broj: 41 Su-74/22-22 
Pazin, 12. svibnja 2022. 
 
 
 Na temelju članka 5. stavka 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 
nabave u Trgovačkom sudu u Pazinu (Broj: Su-173/18 od 17. rujna 2018.; dalje u tekstu: 
Pravilnik), predsjednica Trgovačkog suda u Pazinu izdaje slijedeću 

 
O D L U K U  

o poništenju postupka javne nabave službenog vozila  
putem financijskog leasinga 

  
 
 Poništava se postupak jednostavne nabave osobnog vozila srednje klase putem 
financijskog leasinga na rok od pet godina za potrebe Trgovačkog suda u Pazinu, 
objavljen 1. ožujka 2022. na web stranicama Trgovačkog suda u Pazinu.  
 

 
Obrazloženje 

 
Trgovački sud u Pazinu (dalje u tekstu: Naručitelj) proveo je, u skladu sa 

Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave u Trgovačkom sudu u Pazinu, 
postupak jednostavne nabave osobnog vozila srednje klase putem financijskog 
leasinga na rok od pet godina za potrebe Trgovačkog suda u Pazinu, evidencijski broj 
nabave 005/22-jn. 
 

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Naručitelja: 
https://sudovi.hr/hr/tspa/javna-nabava/javna-nabava, dana 1. ožujka 2022.  
 

Rok za dostavu ponuda bio je 14. ožujak 2022. do 12:00 sati. 
 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 140.000,00 kuna sa PDV-om. 
 

Dana 21. ožujka 2022. donesena je Odluka – obavijest o odabiru najpovoljnije 
ponude PBZ-LEASING d.o.o., Podružnica Pula. 
 

PBZ-LEASING d.o.o., Podružnica Pula je 12. svibnja 2022. dostavio izjavu u 
kojoj navodi kako otkazuje prijavu na natječaj od 21. ožujka 2022. zbog nemogućnosti 
isporuke automobila KIA koji je odabran na natječaju. 

 

https://sudovi.hr/hr/tspa/javna-nabava/javna-nabava


S obzirom na navedeno, na temelju članka 5. stavka 3. Pravilnika o provedbi 
postupaka jednostavne nabave u Trgovačkom sudu u Pazinu, valjalo je poništiti 
postupak jednostavne nabave osobnog vozila srednje klase putem financijskog 
leasinga na rok od pet godina za potrebe Trgovačkog suda u Pazinu.  
 
 

 
 

      Predsjednica suda 
 

                                                     Adrijana Labinjan Skok 
 
 
DNA: 
- ponuditeljima putem web stranica Trgovačkog suda u Pazinu 
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