
 

 

 

     REPUBLIKA HRVATSKA  

  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

   Povjerenstvo za prodaju službenih vozila  

  u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije 

 

KLASA:031-11/21-02/04 

URBROJ: 2176/01-03-21-2 

Sisak, 23. rujna 2021. godine.  

 

 Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(„Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 

38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke župana Sisačko-moslavačke županije ( 

KLASA:031-11/21-01/04; URBROJ: 2176/01-02-21-1 od 23. rujna 2021. godine, 

Povjerenstvo za prodaju službenog vozila u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, dana 24. 

rujna  2021. godine, objavljuje  

 

JAVNI NATJEČAJ 

za prodaju službenog vozila u vlasništvu  

Sisačko-moslavačke županije 

 

I. 

Predmet prodaje je službeno vozilo u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: 

 

M1-HYUNDAI, KONA, EV LIVE ELECTRIC , broj šasije: KMHK281GFKU033894, 

godina proizvodnje 2019. 

 

II. 

Službeno vozilo iz točke I. prodaje se i kupuje po načelu „viĎeno-kupljeno“, a što 

isključuje naknadne prigovore za materijalne i pravne nedostatke. 

Početna cijena za vozilo M1-HYUNDAI, KONA, EV LIVE ELECTRIC iznosi 

179.724,00 kuna. 

 

III. 

 Plaćanje prodajne cijene se može izvršiti jednokratno ili na najviše 4 jednake rate 

plaćene zaključno do 31. prosinca 2021. godine. 

 

 U slučaju obročnog plaćanja prodajne cijene, ponuditelj je pri potpisu ugovora o 

kupoprodaji vozila dužan dostaviti bjanko zadužnicu ili zadužnicu kao jamstvo otplate 

prodajne cijene. 

 

IV. 

Rok za predaju ponuda iznosi 8 dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj 

stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr. 

 

 

 

http://www.smz.hr/


V. 

Za službeno vozilo iz točke I. ovog Javnog natječaja mogu se natjecati fizičke i pravne 

osobe. 

VI. 

Ponuda se podnosi na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja i koji sadrži 

sljedeće podatke: 

a) ime i prezime i adresu odnosno naziv pravne osobe i sjedište, broj za kontakt ponuditelja 

b) OIB ponuditelja 

c) iznos prodajne cijene koja se nudi 

d) dokaz o uplaćenoj jamčevini  

e) presliku domovnice ili osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno izvadak iz sudskog 

registra/obrtnicu za pravne osobe . 

 

VII. 

 Sudionici natječaja su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % utvrĎene početne 

cijene za službeni automobil koji je predmet prodaje, na žiro račun Sisačko-moslavačke 

županije, IBAN: HR5623400091800003001 u korist Proračuna Sisačko-moslavačke županije, 

model: HR68, poziv na broj odobrenja: 7307-OIB uplatitelja, s naznakom „jamčevina za 

kupnju službenog vozila“.  

 

VIII. 

 Prednost pri Javnom natječaju imaju ponuditelji koji ponude veći iznos prodajne 

cijene u odnosu na početnu cijenu. Ponude ponuditelja ispod utvrĎene cijene neće se 

razmatrati. 

 

 

IX. 

 Ponude će se otvarati na sjednici Povjerenstva za prodaju službenog vozila u 

vlasništvu Sisačko-moslavačke županije imenovanog Odlukom župana, KLASA:031-11/21-

02/04; URBROJ: 2176/01-02-21-1 od 23. rujna 2021. godine.  

 

X. 

 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih 

uvjeta Javnog natječaja, s priloženom, traženom, dokumentacijom, sadrži i najviši iznos 

prodajne cijene. 

 

XI. 

 Ponude za Javni natječaj dostavljaju se osobno ili preporučenom pošiljkom u 

zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA – ne otvaraj“ na 

adresu  

 

 

Sisačko-moslavačka županija 

Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 44000 Sisak 

 

 

 O ishodu Javnog natječaja natjecatelji će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana 

od dana utvrĎenja najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju službenog vozila. 

 

 

 



 

 

Župan Sisačko-moslavačke županije pridržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja 

bez posebnog obrazloženja. 

 

Dodatne informacije u svezi Javnog natječaja mogu se dobiti na broj 095/396 54 80 ili 

098/430 714. 

 

Obrazac Ponudbeni list može se naći na službenim Internet stranicama Sisačko-

moslavačke županije www.smz.hr. 

 

 

 Povjerenstvo za prodaju službenog vozila  

u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije 

http://www.smz.hr/

