
 
REPUBLIKA   HRVATSKA 

   OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU 
OIB: 29399232217 
Stjepana Radića 81  
URED PREDSJEDNIKA 
Broj: 41– Su 982/2022-05 
Šibenik, 03. svibnja 2022. 
      
 
Predsjednik  Općinskog suda u Šibeniku na temelju članka 31. Zakona o sudovima 
(28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016, 67/2018, 126/2019, 130/20, 21/22), članka 15 
stavak 2 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/2016) te u svezi  odredbi 
Pravilnika o provođenju postupka jednostavne javne nabave broj 17 Su-785/2022,  
od 01. travnja  2022.godine Općinskog suda u Šibeniku, donosi: 
 
 

O D L U K U 

o poništenju postupka jednostavne nabave  

 

Poništava se postupak jednostavne nabave za nabavu tonera, 
objavljen  27. travnja 2022.godine na mrežnoj stranici pod poslovnim 
brojem 41 Su 982/2022-2. 

O b r a z l o ž e n j e 

Općinski sud u Šibeniku dana 27. travnja 2022. godine uputio je poziv trima  
gospodarskim subjektima i to tvrtki Narodne novine, Birodom  i Microteam te svim 
ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima za davanje ponuda  za nabavu 
tonera koji će se naručivati  periodu 2022/2023  godine. Navedeni poziv objavljen je i 
putem mrežne stranice ovog suda, dana 27. travnja 2022. godine. 

Kako su nakon objave poziva za davanje ponuda uočene  pogreške u 
troškovniku, a koje se odnose na pogrešne procjene vrsta kao i okvirnih količina 
artikala koji se planiraju nabavljati kroz 2022/2023 godine,   odlučeno je da će se isti 
postupak poništiti. 

 

     PREDSJEDNIK  SUDA 

                      Mirko Škarica 

 

Na znanje: Dalmat; Kingoffice; Narodne novine, Birodom, Microteam; 

https://informator.hr/nnsl_items/9297
https://informator.hr/nnsl_items/9298
https://informator.hr/nnsl_items/9299
https://informator.hr/nnsl_items/262292
https://informator.hr/nnsl_items/267792
https://informator.hr/nnsl_items/338091
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