
 

                            
           REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  

             OPĆINA LEĆEVICA 

Načelnik  

 

KLASA: 406-07/22-01/01 

URBROJ: 2134-03-01-01-22-2 

Lećevica, 7.listopada 2022.g. 

 

Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

novine“ br.18/15 -proč. tekst), članka 6. i 22. Odluke o upravljanju i raspolaganju 

nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Lećevica i Odluke Općinskog vijeća 

Općine Lećevica o raspisivanju javnog natječaja za prodaju službenog vozila u vlasništvu 

Općine Lećevica-teretno vozilo MAN TGM 15.2504X2BL („Službeni glasnik Općine 

Lećevica“ br. 15/22) Načelnik Općine Lećevica raspisuje: 

JAVNI  NATJEČAJ 

za prodaju rabljenog službenog vozila 

u vlasništvu Općine Lećevica 

 

1. Predmet javnog natječaja je prodaja službenog vozila: 

-Tip vozila: teretno vozilo MAN TGM 15.250 4X2 BL sa nadogradnjom FAUN 

ROTOPRESS 512 i uređajem za podizanje kanti  serijski broj 29652513   

-registarske oznake broja ST 3328-A  

-oblik karoserije: zatvoreni s samoistovarivačem i dodatnim uređajem za prijevoz otpada 

-broj  šasije: WMAN18ZZ8EY31361 

-nadogradnja: Faun Rotopress  512, serijski broj:522884 sa uređajem za podizanje kanti 

-vrsta motora: Diesel Euro 5 

-boja: bijela, 

- godina proizvodnje: 2014.g., 

-snaga motora: 184 kW,  

-obujam motora: 6871 cm3,  

-dan 1. registracije u RH: 17.05.2014.g. 

-u prometu  od :17.05.2014.g.  

       -prijeđeni kilometri: 43.994 km, vrsta  motora Diesel Euro 5 

 

2. Početna cijena vozila prema procjeni stalnog sudskog  vještaka  za cestovni promet 

potvrđuje se u iznosu  

od 562.471,53 kn s PDV-om  

(slovima: petstošezdesetdvijetiusćečetristosedamdesetjednukunupedesettrilipe,odnosno 

74.652,80 Eura.  

Sve troškove vezane za prijenos vlasništva, pristojbe i eventualne poreze snosi kupac. 

 

3. Vozilo iz točke 1. kupuje se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore 

kupca na materijalne i pravne nedostatke.  



Predmetno vozilo u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja ponuditelj može se pregledati 

tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati, uz 

prethodan dogovor na telefon broj: 021/250-099. 

 

4. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima 

Republike Hrvatske mogu stjecati pokretnine. 

 

5. Pisana ponuda mora sadržavati: 

a) ime, prezime, adresu, OIB i potpis fizičke osobe, preslik osobne iskaznice, 

domovnice ili putovnice, odnosno za pravne osobe izvadak iz upisnika u koji je 

ponuditelj upisan ne stariji od 60 dana, tvrtku i naziv, sjedište i OIB te puno ime i 

prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom 

b) broj računa radi eventualnog povrata jamčevine, te e mail adresu i telefonski broj, 

radi kontakta sa ponuditeljem.  

c) iznos ponuđene kupoprodajne cijene koja se nudi iskazan brojkama i slovima (koja 

ne može biti manja od početne cijene iz natječaja) i 

d) dokaz o uplaćenoj jamčevini 

e) Izjava ponuditelja da je upoznat s uvjetima natječaja, te da iste u cijelosti  prihvaća 

f) Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka, tekst koje se može 

preuzeti na web stranici Općine Lećevica www.lecevica.hr  ili osobno u 

prostorijama Općine Lećevica (u privitku javnog natječaja). 

 

Nepotpune ponude kao i ponude s ponuđenom kupoprodajnom cijenom ispod utvrđene 

početne cijene smatrat će se nevažećim te će se odbaciti bez razmatranja.  

 

6. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% vrijednosti pokretnine što 

iznosi 56.247,15 kune 

(slovima:pedesetšesttisućadvjestočetrdesetsedamkunastopedesetrrilipe), na račun Općine 

Lećevica  HR 1023906011858600007 uz model 68 i poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s 

naznakom „jamčevina za natječaj / prodaja teretnog vozila MAN TGM 15.250 4X2 BL sa 

nadogradnjom FAUN ROTOPRESS 512 i uređajem za podizanje kanti  serijski broj 522884, 

registarske oznake broja ST 3328-A“. 

 

7. Ponude za natječaj se dostavljaju neposrednom predajom na općinski protokol ili 

preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici sa naznakom „ Ne otvaraj-ponuda za kupnju  

teretnog vozila MAN TGM 15.250 4X2 BL sa nadogradnjom FAUN ROTOPRESS 512 i 

uređajem za podizanje kanti serijski broj 522884, registarske oznake broja ST 3328-A“ na 

adresu: Povjerenstvo za natječaj: Općina Lećevica, Trg A. Bužančića Tice 1, 21 202 

Lećevica. Ako se ponuda šalje preporučeno poštom, ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne 

do naznačenog krajnjeg roka za dostavu. 

 

8. Krajnji rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 17. listopada 2022.g.  do 10,00 sati. 

Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Lećevica do navedenog vremena, bez 

obzira na način dostave. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, neće se uzeti u 

razmatranje. 

 

9. Javno otvaranje ponuda provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama Općine Lećevica, 

Trg A. Bužančića Tice 1, 21 202 Lećevica istekom roka za podnošenje ponuda (za slučaj 

blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), a najkasnije u roku (petnaest) 

dana  od isteka  roka za podnošenje  ponuda dok će rezultatima izbora svi natjecatelji biti 

http://www.lecevica.hr/


pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 8(osam) dana od isteka roka za podnošenje  ponuda 

od dana otvaranja ponuda. Obavijest o rezultatima natječaja  biti će objavljena na službenoj 

mrežnoj stranici Općine Lećevica i oglasnoj ploči Općine Lećevica. 

Natjecatelji koji su podnijeli  ponudu na javni  natječaj imaju pravo biti nazočni otvaranju 

ponuda. 

 

10. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos ponuđene 

cijene za vozilo.  
U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem se smatra slijedeći 

ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.                                                                                            

U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu cijenu, a ispunjavaju uvjete natječaja, kao 

najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda koja je prispjela prva 

 

12. Ponuditelj koji će odlukom načelnika o odabiru biti izabran kao najpovoljniji u roku od 15 

dana od dana donošenja spomenute odluke, bit će pozvan da pristupi zaključivanju 

kupoprodajnog ugovora. Rok za uplatu preostalog dijela kupoprodajne cijene (razlike između 

ukupne cijene i uplaćene jamčevine) je 30 dana od dana potpisivanja ugovora  u protivnom 

gubi pravo na povrat jamčevine. 

Primopredaja vozila izvršit će se odmah po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj 

kupoprodajnoj cijeni. Troškovi preuzimanja vozila idu na teret kupca. 

 

13. Jamčevina uplaćena od strane najpovoljnijeg ponuditelja zadržava se i uračunava u 

kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne 

cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od 

ponude, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, bez prava na kamate od njezine uplate 

pa do isplate. 

U slučaju zakašnjenja s obvezom plaćanja ugovorene  cijene, izabrani ponuditelj -kupac je 

dužan uz kupoprodaju cijenu platiti i zakonsku kamatu za vrijeme kašnjenja, koja se 

obračunava od dana dospijeća do dana plaćanja. 

 

14. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina vratit će se u nominalnom 

iznosu u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

15. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju motornog vozila iz ovog javnog 

natječaja donosi Općinski načelnik po dostavi  zapisnika od strane Povjerenstva.   

Odluka Općinskog načelnika  je konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu. 

 

16. Načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja. 

 

18. Za ostale upite vezane za provođenje ovog natječaja, zainteresirani mogu dobiti 

informaciju, osobnim dolaskom ili na telefonski broj 021/250-099 ili na e -mail adresu: 

info@lecevica.hr  

                                                                                                                           

         Načelnik  

 

         Ante Baran 
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