
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

Ž U P A N  

KLASA: 031-11/14-01/03 

URBROJ: 2176/01-02-14-1 

Sisak, 10. prosinca 2014. 

 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne 
novine», 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 
143/12) i članka 44. točka 2. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) župan Sisačko-moslavačke 
županije 10. prosinca 2014. godine objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenih vozila u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije 

I. Predmet prodaje su službena vozila u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: 

a) TOYOTA COROLLA 1.4. TERRA, broj šasije: SB1KM22E10E091174, godina 
proizvodnje:  

2004. 

b) TOYOTA COROLLA 1.4. VVT-I, broj šasije: SB1KM22E80E091236, godina 
proizvodnje:  

2004. 

c) TOYOTA COROLLA 1.4 VVT-I, broj šasije: SB1KM22E00E090730, godina proizvodnje:  

2004. 

d) OPEL VECTRA 1.6. 16V, broj šasije: W0L000036V1988261, godina proizvodnje: 1997. 

 

II. Službena vozila iz točke I. predmet su jedinstvene ponude (ponuda se daje skupno za 
službena vozila iz točke I. od a) do d)) i kupuju se po načelu viñeno-kupljeno, a što isključuje 
naknadne prigovore kupaca na materijalne i pravne nedostatke. 

Početna cijena za vozila iz točke I. iznosi 17.803,00 kuna. 



 

III. Rok za predaju ponuda iznosi 8 dana od dana objave javnog natječaja na internetskoj 
stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr. 

 

IV. Za službena vozila iz točke I. ovog natječaja mogu se natjecati fizičke i pravne osobe. 

 

V. Ponuda se podnosi na obrascu koji je sastavni dio ovog natječaja i koja sadrži sljedeće 
podatke: 

a) ime i prezime i adresu odnosno naziv pravne osobe i sjedište, broj za kontakt ponuditelja 

b) OIB ponuditelja 

c) iznos prodajne cijene koja se nudi 

d) dokaz o uplaćenoj jamčevini 

e) presliku domovnice ili osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno izvadak iz sudskog 
registra/obrtnicu za pravne osobe 

 

VI. Sudionici natječaja su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % utvrñene početne cijene 
za službene automobile koji su izloženi prodaji, na žiro račun Sisačko-moslavačke županije, 
IBAN: HR562340009-1800003001 u korist Proračuna Sisačko-moslavačke županije, 
model:HR68, poziv na broj odobrenja: 7307-OIB uplatitelja, s naznakom "jamčevina za 
kupnju službenih vozila". 

 

VII. Prednost pri natječaju imaju natjecatelji koji ponude veći iznos prodajne cijene u odnosu 
na početnu cijenu. Ponude natjecatelja ispod utvrñene cijene neće se razmatrati. 

 

VIII. Ponude će se otvarati na sjednici Povjerenstva za prodaju službenih vozila u vlasništvu 
Sisačko-moslavačke županije imenovanog Odlukom župana, KLASA: 031-11/14-01/03, 
URBROJ: 2176/01-02-14-1 od 10. prosinca 2014. 

 

IX. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih 
uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos prodajne 
cijene. 



 

X. Ponude za natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom "ZA KUPNJU 
SLUŽBENIH AUTOMOBILA - ne otvaraj" na adresu Sisačko-moslavačka županija, Stjepana 
i Antuna Radića 36, 44000 Sisak ili preporučenom pošiljkom na istu adresu. 

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obavješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana 
utvrñenja najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju službenih automobila. 

Župan pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja. 

Zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti pregled vozila u Sisku na adresi Vatrogasna 2 u 
vremenu od 9,00 do 12,00 sati a po prethodnoj najavi na broj 098 430-714. 

Dodatne informacije u vezi javnog natječaja mogu se dobiti adresi Sisačko-moslavačka 
županija, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak ili na broj 098 430-714. 

Obrazac Ponudbeni list može se naći službenim internet stranicama Sisačko-moslavačke 
županije www.smz.hr. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

 

 


