
   
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
  
 
 
KLASA: 940-06/17-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-17-6 
Rokovci, 16.ožujka 2017. godine 
 

Na temelju članka 26. i 27.Odluke o gospodarenju nekretninama  u vlasništvu Općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik „ Vukovarsko-srijemske županije, br.11/14), Povjerenstvo za prodaju 
nekretnine ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 16. ožujka 2017. godine sastavlja slijedeći 

 

Z A P I S N I K O OTVARANJU PONUDA  

 
Podaci o vlasniku poslovnog prostora: Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci,  
Matični broj: 2552230, OIB: 47372067408 
Telefon: 032/225-400, Fax: 032/225-374,  
Internet adresa: www.andrijasevci.hr, e-mail adresa: opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr 
 
Predmet javnog natječaja:   prodaja nekretnine u Rokovcima, Ulica Stjepana Radića 
- k.č.br. 465  Kuća i dvorište u selu, na adresi Rokovci, Ulica Stjepana Radića 42, ukupne 
površine 871 m2, upisana u zk.ul.br. 466, k.o. Rokovci,a koja se sastoji od kuće, dvije pomoćne zgrade 
i dvorišta ,  po početnoj cijeni od 36.217,28 kuna. 
 
Početna cijena: 36.217,28 kuna  
 
Naznaka i datum objave javnog natječaja: Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 
Andrijaševci objavljen je u javnom glasilu “Vinkovački list“ od 3. ožujka 2017. godine (PETAK) 
Javni natječaj je također objavljen 3.ožujka 2017.godine na Oglasnoj ploči i na službenoj internetskoj 
stranici Općine, www.andrijasevci.hr. 
 
Datum i mjesto otvaranja ponuda: 16.3.2017. godine u 10:00 sati,Općina Andrijaševci,  
Vinkovačka 6, 32271 Rokovci  
 
Ime i prezime nazočnih članova Povjerenstva: 
-   Martina Markota, dipl.iur. , predsjednik 
-   Ljiljana Vendl, član, 
-   Tomislav Zetaković, član. 
 
Ime i prezime nazočnih predstavnika ponuditelja (osobno ponuditelj ili putem punomoćnika čija 
punomoć je priložena uz Zapisnik): 

- NIJE BILO 

Otvaranje ponuda je javno. 
 
Povjerenstvo utvrđuje slijedeće: 

- da je natječaj propisno objavljen, 
- da se ponude više ne mogu predavati niti mijenjati.  
- da je do isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda pristigla ___1_____ponuda/e, 
 
 



Ponude se otvaraju prema redoslijedu zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda koji je prilog ovog Zapisnika 
o otvaranju i to kako slijedi: 

1. 2. 3.        4.        5.         6. 
 
 
R. 
br. 

Naziv, adresa odnosno 
sjedište ponuditelja 

 
 
Izmjena/ 
dopuna/ 
odustajanje 

 
 
Neotvorena 
ponuda 
da/ne 
 

 
 
Potpisana 
ponuda 
da/ne 

 
 
Ponuđena 
cijena/kn 

1. 
Andrea Pfaff, Plavi 
Jadran 15, Rokovci 

Nije bilo DA DA 36.217,28 

 
 
Primjedbe  prisutnih članova Povjerenstva i ovlaštenih predstavnika ponuditelja na postupak 
otvaranja ponuda: 
 
___ Nije bilo___________________________________________________ 
 
Datum i vrijeme završetka otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je završeno   16.3.2017. godine u 
10:20 sati. 
 
 
Potpisi prisutnih članova Povjerenstva:  
 
1.Martina Markota, dipl.iur., predsjednik   i zapisničar____________________ 
 
2. Ljiljana Vendl, član ___________________________ 
 
3.Tomislav Zetaković, član ___________________________ 
 
   
Prilog Zapisnika o otvaranju: 

1. Upisnik o zaprimanju ponuda 
  

 


