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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
          Općinski načelnik       
 
 
KLASA: 406-03/17-01/01 
URBROJ: 2188/02-01-17-12 
Rokovci, 27.ožujka 2017. godine 
 

Na temelju objavljenog javnog natječaja za prodaju pokretnine-službenog automobila objavljenog 
17.3.2017. godine na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr i Oglasnoj 
ploči Općine Andrijaševci i članka 47. Statuta općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 2/13), a 
temeljem prijedloga Povjerenstva za kupoprodaju službenog automobila, općinski načelnik donosi  

 
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 

 
  

I. Podaci o vlasniku službenog automobila: Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, 
OIB: 47372067408,  
Broj telefona: 032/225-400, Broj telefaksa: 032/225-400, 
Internetska adresa: www. andrijasevci.hr, 
Adresa elektroničke pošte: opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr. 

 
II. Predmet javnog natječaja:   prodaja pokretnine-službenog automobila i to za  

slijedeću pokretninu. 
Vrsta vozila: osobni automobil, marka: Peugeot, tip vozila: 206, model vozila: XR PRS 
MISTRAL 1.4 E, boja vozila: siva - s efektom, broj šasije: VF32AKFWF42290348, oblik 
karoserije: zatvoreni, broj osovina: 2, vrsta motora: OTTO-REG-KAT-EURO III, snaga motora u 
Kw: 55, radni obujam motora u cm³: 5500, u prometu od 2002. godine, datum prve registracije: 
03.07.2002.,  neispravan,registriran do 30.08.2017.godine. 

 
III. Naznaka i datum objave javnog natječaja: Javni natječaj za prodaju pokretnine-službenog 

automobila objavljen 17.ožujka 2017.godine na Oglasnoj ploči i na službenoj internetskoj stranici 
Općine, www.andrijasevci.hr i Oglasnoj ploči Općine Andrijaševci. 

 
IV. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje kupoprodajnog ugovora:  

Trgovački obrt (T.O.) AUTO-IVAN, vl. Luja Modrić, Braće Radića 39, Županja,  
OIB:64331212467. 

 
V. Ponuđena cijena odabranog ponuditelja: 3.782,00 kuna. 

 
VI. Razlozi odbijanja ponuda: Ne postoje razlozi za odbijanje ponuda. 
 

VII. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Ponuda ponuditelja Trgovački obrt 
(T.O.) AUTO-IVAN, vl. Luja Modrić, Braće Radića 39, Županja, OIB:64331212467, u  
potpunosti zadovoljava zahtjeve i  uvjete iz  predmetnog javnog natječaja te je prema kriteriju za 
odabir ponude odnosno kriteriju prodaje ocijenjena najpovoljnijom ponudom budući je ponuda 
imenovanog ponuditelja ponuda s najvišim ponuđenim iznosom. 
 

VIII. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno „ što isključuje sve naknadne reklamacije i 
prigovore kupca upućeno prodavatelju po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka. 
 

IX. Kupljenu pokretninu- službeni automobil odabranom ponuditelju (kupcu) se predaje u posjed tek 
po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti. 
Odabrani ponuditelj (kupac) je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 
15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. 



 
X. Općinski načelnik će s  najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor najkasnije u 

roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku 
ili po pozivu općinskog načelnika, smatra se da je odustao od kupnje pokretnine, u kojem slučaju 
gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 
 

XI. Troškove ovjere ugovora, te sve ostale troškove vezane uz sklapanje ugovora kao i sve  poreze i 
troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim automobilom snosi odabrani 
ponuditelj (kupac). 

 
 
 
 
 

                                                                                             OPĆINSKI  NAČELNIK 
   Damir Dekanić, dipl.ing.šum. 

              
 
 
 
Prilog: 

- preslik Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 17.3.2017. godine 
 
Dostaviti: 
 

1. Trgovački obrt AUTO-IVAN, vlasnica Luja Modrić, Braće Radića 39, 32270 Županja, 
2.  Mladen Meničanin, Stubište baredi 2, 51410 Opatija 
3. Mario Nikolić, M.Gupca 34, 32271 Andrijaševci 
4. Pismohrana, ovdje 


