
 1

        REPUBLIKA HRVATSKA 
Bjelovarsko – bilogorska županija 
         OPĆINA ŠTEFANJE 
        OPĆINSKI NAČELNIK  
 
KLASA: 940-01/19-01/09  
URBROJ: 2110/03-02-19-7 
Štefanje, 27. studenoga 2019.g. 
 

 
 Na temelju članka 42. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 49. 
Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/18 i 02/19) Općinski 
načelnik Općine Štefanje objavljuje: 
 
 

II. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE 
ŠTEFANJE  – OSOBNO VOZILO 

 
 

1. PREDMET PRODAJE 
 

Predmet prodaje je osobno vozilo slijedećih specifikacija: 
 

- vrsta vozila – osobno vozilo M1 
- zadnja reg. oznaka vozila – BJ 255 – HG 
- marka i tip vozila – Renault Laguna Cargo 1,9 DCI 
- oblik karoserije i boja – zatvoreni, siva s efektom 
- broj šasije – VF1BG0G0624395236 
- snaga i zapremina motora – 88 kW, 1.870 ccm 
- u prometu od – 2001. godine 
- evidentirani broj kilometara – 281.597 km 

 
Pokretnina je u vlasništvu i posjedu prodavateljice Općine Štefanje. 
 
Pokretnina je neregistrirana odnosno vozilo je odjavljeno. 
 
Osobno vozilo se kupuje po načelu viđeno – kupljeno. 
 
 

2. VRIJEME I MJESTO ZA DOSTAVU PONUDA 
 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave ovog javnog natječaja 
na Internet stranicama Općine Štefanje odnosno do 12. prosinca 2019. godine do                     
12,00 sati, bez obzira na način dostave.   

 
Ponude za kupnju osobnog vozila ovim Javnim natječajem dostavljaju se u zatvorenoj 

omotnici i obavezno sadrže:  
 
- popunjen ponudbeni list ( obrazac 1 ponudbenog lista može se preuzeti na Internet 

stranicama Općine Štefanje),  
- dokaz o uplati jamčevine,  
- osobna iskaznica ponuditelja, preslika,  
- dokaz o registraciji pravne osobe (ako je ponuditelj pravna osoba), preslika 
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Ponude se dostavljaju isključivo u zatvorenim omotnicama na adresu:  
 

Općina Štefanje, 
Štefanje 61, 

43 246 Štefanje, 
 

s naznakom «JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA – NE 
OTVARAJ». 

 
Ponude se mogu predati osobno u Općini Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje ili 

preporučeno putem pošte.  
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.  
 
 
 
 
3. POČETNA CIJENA 

 
Početna cijena za pokretninu opisanu pod točkom 1. ovog javnog natječaja iznosi 

9.610,00 kuna (slovima: devettisućašestodesetkuna). 
 
 
 
4. PONUDITELJI 

 
Kao kupci na javnom natječaju mogu sudjelovati sve pravne osobe sa sjedištem u 

Republici Hrvatskoj i fizičke osobe koje su državljani  Republike Hrvatske, kao i strani 
državljani pod uvjetom da temeljem važećih propisa Republike Hrvatske mogu stjecati 
vlasništvo pokretnina koje se nalaze u Republici Hrvatskoj. 

 
Svi sudionici na javnom natječaju dužni su uz svoju ponudu priložiti dokaz o plaćenoj 

jamčevini u iznosu od 10% od početne cijene pokretnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro-
račun Općine Štefanje IBAN: HR1523400091845000002, model: HR68,                                         
poziv na broj: 7242-OIB uplatitelja, uz opis: „jamčevina za kupnju osobnog vozila“.   

 
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana 

od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Svi ponuditelji su dužni u 
svojoj ponudi navesti broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina. Ponuditelji nemaju 
pravo na isplatu kamate za vrijeme od plaćanja jamčevine do njezinog povrata. 

 
Ponuda ponuditelja mora biti obvezujuća najmanje 60 dana od dana zaključenja javnog 

natječaja. 
 
5. POLAGANJE KUPOVNE CIJENE 

 
Sa najpovoljnijim ponuđačem će se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sklopiti ugovor o kupoprodaji osobnog vozila u kojem će 
se detaljnije urediti obveze i prava ugovornih strana. Ponuditelj koji bude odabran kao 
najpovoljniji dužan je u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji osobnog 
vozila uplatiti kupovninu na žiro-račun Općine Štefanje. Plaćena jamčevina se ne vraća već 
se kupcu uračunava u djelomično plaćanje kupovnine. Ako kupac u roku od 15 dana od dana 
sklapanja ugovora o kupoprodaji osobnog vozila ne uplati kupovninu, ili ako najpovoljniji 
ponuditelj po pozivu Općine Štefanje ne želi sklopiti ugovor o kupoprodaji osobnog vozila, 
smatrat će se da je odustao od kupnje predmetnog osobnog vozila i tada gubi pravo na 
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povrat plaćene jamčevine tj. Općina Štefanje ima pravo zadržati jamčevinu po sistemu 
kapare – odustatnine. 

 
 
6. OTVARANJE PONUDA 

 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju osobnog vozila u vlasništvu 

Općine Štefanje provest će postupak otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda.  
 

Otvaranje ponuda će biti 12. prosinca 2019. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine 
Štefanje, Štefanje 61. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji osobno ili njihovi 
ovlašteni predstavnici. 

 
Najviša ponuđena cijena za pokretninu na ovom javnom natječaju je kriterij za odabir 

najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko dva ili više ponuditelja dostave istu ponudu, pozvat će ih 
se da pristupe osobno na prodaju i tada će se pokretnina prodati po sistemu licitacije, s tim 
da svaka slijedeća ponuda mora biti veća od prethodne za 100,00 kuna. 

 
7. OSTALI UVJETI 

 
Kupac snosi sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom i prijenosom prava vlasništva na 

osobnom vozilu. 
 
Općina Štefanje zadržava pravo izmjene objavljenih uvjeta javnog natječaja, te pravo 

njegovog poništenja bez obrazloženja, bez obveze snošenja troškova ili štete ponuditeljima. 
 
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati osobno vozilo na licu mjesta uz prethodnu 

najavu u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje na broj 
(043) 778 – 029. 

 
Ovaj javni natječaj objavljen je na službenim stranicama Općine Štefanje 

(www.stefanje.hr) dana 27. studenoga 2019. godine.  
 
Ovaj javni natječaj objavit će i na oglasnoj ploči Općine Štefanje, a obavijest o 

raspisivanju javnog natječaja objavit će se posredstvom medija.  
 
Fotodokumentacija osobnog vozila iz točke I. čini sastavni dio ovog natječaja. 
 
 
 
                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 
             Ivo Emić   

 

  


