
Na temeljučlanka 59. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 1/13.) i
članka 8. u vezi sčlankom 36. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom
u vlasništvu Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 03/16.), Općinski načelnik
Općine Žminj dana 15. srpnja 2016.g. raspisuje

JAVNI NATJE ČAJ
za prodaju pokretnine – vozila

I.

Predmet natječaja je:
Teretni automobil marke IVECO, Tip 35.8 Daily, model C–92550, bijele boje, oblik
karoserije: otvoreni sa samoistovarivanjem, broj šasije: ZCFC3561005220690, godina
proizvodnje 1999., sa 6 sjedećih mjesta, snage motora 62 Kw, 3800 okretaja u minuti, radni
obujam motora 2.798 cm3, neregistriran od 31.01.2013., neispravan, s prijeđenih 139.769 km.

II.

Početna cijena za kupnju pokretnine - vozila iz točke I. u općinskom vlasništvu iznosi
7.500,00 kn(sedamtisućapetstotinakuna).
Vozilo koje je predmet prodaje, prodaje se u viđenom stanju, a može se razgledati u dogovoru
sa Pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj, uz prethodnu najavu natel:
052/846-250 ili 052/846-624.

III.

Uvjeti natječaja:
Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne
osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te strani državljani sukladno pozitivnim propisima
Republike Hrvatske.
Natječaj se provodi sustavom zatvorenih pisanih ponuda, tj. pisane ponude se dostavljaju u
zatvorenim omotnicama na adresu:Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj, sa
naznakom:„Ponuda za kupnju pokretnine – NE OTVARAJ“ putem pošte, ili neposredno,
predajom Jedinstvenom upravnom odjelu.

Svaki sudionik natječaja dužan je položitijamčevinu u visini 10% od ukupnog iznosa
početne cijene utvrđene u točki II. ovog natječaja, tj. iznos od 750,00 kn
(sedamstotinaipedesetkuna).
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Žminj otvoren kod Erste banke d.d. IBAN:
HR7324020061853100003, model 68 uz poziv na broj 7706-OIB(i za fizičke osobe i za
pravne osobe).

Kandidatima koji nisu uspjeli u natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana
izvršenog izbora, a kandidatu koji je u natječaju uspio jamčevina se uračunava u cijenu.



Sudionik u nadmetanju mora u ponudi navesti slijedeće podatke:
- ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta ili boravišta odnosno
sjedišta,
- oznaku pokretnine za koju se natječe,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu, s time da ponuđena cijena ne može biti niža od utvrđene
početne cijene.

Ostali uvjeti natječaja:
Uz ponudu sudionik u nadmetanju dostavlja slijedeću dokumentaciju:
a) za fizičke osobe - ime, prezime, OIB, adresu, broj telefona i dokaz o državljanstvu (preslika
osobne iskaznice ili domovnice);
b) za pravne osobe - naziv tvrtke, OIB, adresu, broj telefona, ime i prezime osobe za
zastupanje i preslik izvoda iz sudskog registra,
c) dokaz o uplati jamčevine
d) potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Žminj (fizi čke osobe ponuditelja ili obrta u
njegovu vlasništvu ili suvlasništvu, odnosno pravne osobe),
e) ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike odnosno punomoćnike)
f) broj računa natjecatelja za slučaj povrata jamčevine,

Pismene ponude dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na
oglasnoj ploči Općine Žminj, odnosno najkasnije do 25. srpnja 2016.g., a dostavljaju se
osobno ili putem pošte.

IV.

Najpovoljnijom ponudom smatratiće se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži
i najviši iznos ponuđene cijene.
Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, utvrditće se da se pokretnina (vozilo)
prodaje tom kandidatu, odnosno daće se njemu prodati po cijeni koju je isti ponudio, a koja
ne može biti niža od početne cijene.

Natjecatelj koji je utvrđen najpovoljnijim dužan je pristupiti sklapanju kupoprodajnog
ugovora najkasnije u roku od 8 (osam) dana računajući od dana primitka obavijesti da je
utvrđen najpovoljnijim ponuđačem.
Kupoprodajna cijena plaća se odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja
ugovora.
Kupljenu pokretninu (vozilo) kupac stječe u posjed tek po uplati kupoprodajne cijene u
cijelosti.

Kad najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog
ugovora u roku od 8 (osam) dana računajući od dana primitka obavijesti da je utvrđen
najpovoljnijim ponuđačem ili ne uplati ugovoreni (izlicitirani) iznos u roku utvrđenim
natječajem ili zatraži i dobije raskid ugovora nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Ukoliko natjecatelj koji je utvrđen kao najpovoljniji odustane od ponude, pravo na kupnju
pokretnine stječe natjecatelj sa sljedećim najvećim ponuđenim iznosom i dalje, prema visini
ponuđenog iznosa, ali pod uvjetom da unutar roka od 8 dana računajući od dana odustanka
najpovoljnijeg natjecatelja odnosno od primitka obavijesti o odustanku prihvati najvišu
izlicitiranu cijenu.

Porez na promet vozila kao i ostale troškove vezane za prijenos prava vlasništva snosi kupac.



V.

Nepotpune i nepravodobne prijave, odnosno ponude neće se razmatrati.
Pravodobne ponude otvaratiće se dana 29. srpnja 2016. godine u 10,00 sati u prostorijama
općinske uprave Općine Žminj.
Natjecateljiće biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 (trideset) dana od isteka
roka za dostavu ponuda.
Općina Žminj zadržava pravo poništenje natječaja odnosno neprihvaćanja nijedne ponude bez
obrazloženja i naknade eventualne štete.

KLASA: 406-01/16-01/06
URBROJ: 2171/04-01-16-2
Žminj, 15. srpnja 2016.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
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