
   

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA KOPANICA 

               Povjerenstvo za prodaju vozila 

 

KLASA: 960-03/20-01/1 

URBROJ: 2178/12-02-20-01 

Velika Kopanica, 5.5.2020. godine. 

 

 Temeljem Odluke o prodaji komunalnih vozila u vlasništvu Općina Velika Kopanica 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 27/19), Povjerenstvo za prodaju vozila, 

objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ  

za prodaju komunalnih vozila u vlasništvu 

Općine Velika Kopanica 

 

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 

Predmet javnog natječaja je prodaja komunalnih vozila u vlasništvu Općine Velika Kopanica:  

1. STEYR 18 S 26,  godina proizvodnje 1999., motor diesel, snaga motora 191 kW, 

radni obujam 6.871 cm3, broj šasije VANL881221Y046507  

2. STEYER 26 S 27, godina proizvodnje 1995., motor diesel, snaga motora 200 kW, 

radni obujam 9.726 cm3, broj VAN2527Y33YY1108 

3. IVECO MP260E31YIPS EUROTECH, godina proizvodnje 2003., motor diesel, 

snaga motora 228 kW, radni obujam 7.798 cm3, broj šasije WJME2NN0004266440. 

 

Početna cijena za vozilo iz točke 1. je 44.724,60 kn. 

Početna cijena za vozilo iz točke 2. je 50.019,50 kn. 

Početna cijena za vozilo iz točke 3, je 44.922,94 kn. 

Početne cijene za vozila su utvrđene sukladno procjeni stalnog sudskog vještaka za cestovni 

promet i procjenu motornih vozila mr.sc. Mario Lovrić, dipl.ing prom.& dipl.ing.stroj.  

U početne cijene uračunat je PDV.  

 

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE 

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u 

Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 20% početne cijene na 

bankovni račun Općine Velika Kopanica HR19 2412 0091 8476 0000 2, model: HR68, poziv 

na broj: 9016 – OIB uplatitelja, opis plaćanja: jamčevina. 

Ponuditeljima čija ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija, jamčevina će se vratiti u roku 

od 30 dana od okončanja postupka natječaja. 

Ponuditeljima čija Ponuditeljima čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, jamčevina se 

uračunava u ponuđenu cijenu. 



Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija i naknadno odustane od zaključenja 

ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.  

 

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. 

Vozila se mogu pregledati radnim danom od 8,00 do 15,00h uz prethodnu najavu na broj 

telefona 035/477-465. 

 

Ponude će biti moguće dostaviti za svako vozilo pojedinačno i zajedno za sva vozila.  

 

Ponuditelj/kupac uz ugovorenu cijenu snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.  

 

III. SADRŽAJ PONUDE 

Pisana ponuda mora sadržavat: 

 ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe, adresu 

i OIB; 

 visinu ponuđene cijene u kunama 

 broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji 

ponuditelj; 

 kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne 

osobe; 

 dokaz o uplaćenoj jamčevini. 

 

Nepotpune prijave, ne će se razmatrati.  

 

IV. DOSTAVLJANJE PONUDA 

Pisane ponude, dostavit će se fizički (osobnom dostavom ili preporučenom poštom) u  prostorije 

Općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, s naznakom „Javni natječaj za 

prodaju komunalnih vozila u vlasništvu Općine Velika Kopanica u zatvorenoj omotnici u roku 

od 8 dana od objave javnog natječaja u tjednom glasilu Posavska Hrvatska.  

Javni natječaj će biti objavljen i na mrežnim stranicama Općine Velika Kopanica 

 

Prijave zaprimljene nakon roka, ne će se razmatrati. 

 

V. ODABIR PONUDITELJA 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se potpuna ponuda s najvišom ponuđenom 

kupoprodajnom cijenom.  

Ako dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom 

ponudom će se smatrat ona koja je zaprimljena ranije.  

Povjerenstvo će nakon pregleda prispjelih ponuda, predložiti Općinskom vijeću Odluku o 

odabiru najpovoljnije ponude.  

Općinsko vijeće zadržava pravo na poništenje javnog natječaja u cijelosti ili jednom dijelu, bez 

obrazloženja ponuditeljima, ukoliko procijeni da su okolnosti protivne interesu Općine Velika 

Kopanica.  

 

VI. OSTALE NAPOMENE 

Svi ponuditelji će o rezultatima provedenog javnog natječaja biti obavješteni u roku od 30 dana 

od okončanja postupka natječaja. 



Ugovor o kupoprodaji komunalnih vozila mora se zaključiti s odabranim ponuditeljem u roku 

od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. 

Odabrani ponuditelj je dužan kupoprodajnu cijenu isplatiti jednokratno u roku od 30 dana od 

zaključivanja Ugovora o kupoprodaji komunalnog vozila.  

Ukoliko Odabrani ponuditelj kupi sva tri komunalna vozila, može isplatiti kupoprodajnu cijenu 

u obrocima, do naviše 5 obroka, što će biti naznačeno u Ugovoru o kupoprodaji. 

 

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva za prodaju vozila 

Tomislav Jagić, mag.ing.silv. 

 


