
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U PAZINU  
 
URED PREDSJEDNIKA SUDA 
Broj: 41 Su-140/22-7 
Pazin,  23. svibnja 2022. 
 
  Na temelju članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave  u 
Trgovačkom sudu u Pazinu, te članaka 30., 31. i 34. Zakona o sudovima („Narodne 
novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20)  predsjednica 
Trgovačkog suda u Pazinu donosi  slijedeću 
 
 

ODLUKU - OBAVIJEST 
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

 
u postupku nabave osobnog vozila srednje klase putem financijskog leasinga  

na rok od pet godina za potrebe 
Trgovačkog suda u Pazinu 

 
 
  I. U postupku jednostavne nabave osobnog vozila putem financijskog 
leasinga u Trgovačkom sudu u Pazinu, evidencijskog broja 005/22-jn, odabrana je 
ponuda ponuditelja PBZ-LEASING d.o.o. PODRUŽNICA PULA, 52100 Pula, 
Šijanska cesta 1B. Vrijednost ponude bez PDV-a, PPMV-a i drugih troškova i 
davanja iznosi 106.715,16 kn, mjesečna rata iznosi 2.468,89 kn, otkupna rata iznosi 
2.468,89 kn, kamatna stopa 3,8%, te ukupna vrijednost ponude s PDV-om, PPMV, 
troškovima i davanjima iznosi 148.133,40 kn.  
 
  II.  Ukupna plaćanja temeljem sklopljenog ugovora o financijskom leasingu 
ne smiju prelaziti cijenu iz točke I. Odluke (ukupna vrijednost ponude). 
 
  III.  Odluka iz točke I. postaje izvršna danom njezinog donošenja te se 
temeljem nje može odmah pristupiti sklapanju ugovora o financijskom leasingu. 
 
  IV. Odluka o odabiru dostavlja se ponuditelju i objavljuje na mrežnoj 
stranici  Trgovačkog suda u Pazinu. 
 
  V. Protiv ove odluke ponuditelji nemaju pravo na pravni lijek. 
 
  



O b r a z l o ž e nj e 
 

U postupku jednostavne nabave osobnog vozila putem financijskog leasinga, 
evidencijski broj 005/22-jn, naručitelj Trgovački sud u Pazinu, Dršćevka 1, 52000 
PAZIN, matični broj: 4344677, OIB: 46543732715, objavio je dana 13. svibnja 2022. 
na mrežnim stranicama suda Poziv za dostavu ponude oznake 41 Su-140/22-2. 

 
Rok za dostavu podataka bio je 20. svibnja 2022. do 12,00 sati. U roku za 

dostavu ponuda zaprimljena je jedna ponuda ponuditelja:  PBZ-LEASING d.o.o. 
PODRUŽNICA Pula. 
 

Nakon otvaranja ponuda dana 20. svibnja 2022., te pregleda i ocjene ponude, 
sukladno kriteriju za odabir glede traženih tehničkih karakteristika osobnog vozila i 
troškovnika, a uzimajući u obzir kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, utvrđeno je 
da ponuda ponuditelja PBZ-LEASING d.o.o. PODRUŽNICA PULA, zaprimljena 
17. svibnja 2022. u 09:10 sati, ispunjava sve tražene tehničke karakteristike i 
ekonomski je najpovoljnija ponuda. Vrijednost ponude bez PDV-a i PPMV-a i drugih 
troškova i davanja iznosi 106.715,16 kn, mjesečna rata iznosi 2.468,89 kn, otkupna 
rata iznosi 2.468,89 kn, kamatna stopa 3,8%, te ukupna vrijednost ponude s PDV-
om, PPMV, troškovima i davanjima iznosi 148.133,40 kn. 

 
Slijedom navedenog, odlučeno kao izreci ove Odluke. 
 
 

Predsjednica suda 
 

Adrijana Labinjan Skok 
 



Broj zapisa: eb30c-7630d
Kontrolni broj: 02319-95bee-52f68

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=ADRIJANA LABINJAN SKOK, L=PAZIN, O=TRGOVAČKI SUD U PAZINU, 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 Pazinu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/?brojZapisa=eb30c-7630d&kontrolniBroj=02319-95bee-52f68

		2022-05-23T06:25:16+0000
	ADRIJANA LABINJAN SKOK




