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Predsjednik Općinskog suda u Šibeniku u postupku jednostavne nabave 
pozivom za davanje ponude  trima gospodarskim subjektima temeljem članka 5. 
Pravilnika o provedbi postupka javna nabave roba i usluga jednostavne nabave od 
dana 21. veljače 2018. g. pod posl. br. 17 Su- 485/2018-3, donosi 

 
ODLUKU 

 
U postupku javne nabave za predmet nabave usluga zaprimanja, ispisa i 

kuvertiranja dokumenata, za naručitelja Općinski sudu u Šibeniku, odabire se ponuda 
ponuditelja: HP-Hrvatska pošta d.d.,Jurišićeva 13, Zagreb s kojom će se sklopiti 
Ugovor na 12 mjeseci.    
 

     Obrazloženje  
 

Općinski sud u Šibeniku, kao naručitelj, na temelju odluke predsjednika 
Općinskog suda u Šibeniku br. 41 Su-206/22-1 proveo je postupak jednostavne 
nabave za predmet nabave usluge: usluga zaprimanja, ispisa i kuvertiranja 
dokumenata, Ev. broj: 1/22, procijenjen vrijednosti nabave od 150.000,00 kn bez 
PDV-a, a na temelju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba i 
usluga jednostavne nabave od dana 21. veljače 2018. g. pod posl. br. 17 Su- 
485/2018-3.  

Naručitelj je izradio dokumentaciji o nabavi i pozvao troje gospodarskih 
subjekata i to HP-Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva  13, PRINT CENTAR KRAPINA 
d.o.o., Đurmanac 160 i GRAFO BIRO DOMINIĆ d.o.o., Ilica 470, 10000 Zagreb na 
dostavu ponude na temelju dostavljene dokumentacije te javno objavljenog poziva za 
dostavu ponuda na internetskoj stranici: https://sudovi.hr/hr/ossi. 

U otvorenom roku sva tri gospodarska subjekta dostavila su ponudu, a što je 
zabilježeno u spisu predmeta 41 Su-206/22 i Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni 
ponude od 18. veljače 2021.  

U postupku pregleda i ocjene ponuda ponuditelja, zabilježenog u Zapisniku 
komisije naručitelja od dana 18. veljače 2022. Koji čini sastavni dio ove odluke, 
ovlašteni članovi komisije utvrdili su na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda te 
provjere uvjeta osnova isključenja i uvjeta sposobnosti za ponuditelja da su obe 
dostavljene ponude valjane, a da je ponuda prihvatljiva i to ponude: HP-Hrvatska 
pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb.  
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Za valjanu ponudu ponuditelja po kriteriju odabira ponude-najniže cijene-

utvrđeno je da odgovora procijenjenoj vrijednosti nabave jer je niža od te vrijednosti 
utvrđene u dokumentaciji o nabavi.  

Obzirom na naprijed utvrđeno u provedenom postupku odabrana je ponuda 
ponuditelja: HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, koja je ponudila za 
cjelokupni predmet nabave ukupni iznos od: 146.600,00 kn bez PDV-a te će se s 
izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi robe sukladno ponudbenom 
troškovniku i dokumentaciji o nabavi. 

Protiv ove odluke nema pravnog lijeka i odluka postaje izvršna dostavom 
ponuditeljima.  
            

   
 PREDSJEDNIK SUDA 

 
                            Mirko Škarica 
Dostaviti Odluku sa zapisnikom: 
 
-ponuđačima 
-javna objava na web stranici Općinskog suda u Šibeniku 
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