REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JANJINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/07-01/05
URBROJ: 2117/06-01-15-16
Janjina, 28. prosinca 2015. godine
Temeljem članka 30. Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske
županije, broj 06/13.) Općinsko vijeće Općine Janjina, dana 28. prosinca 2015. godine, donosi
ODLUKU
o prodaji rabljenog teretnog vozila
za prikupljanje, sabijanje i odvoz komunalnog otpada
I
1.Određuje se prodaja rabljenog teretnog vozila za prikupljanje, sabijanje i odvoz komunalnog
otpada u vlasništvu Općine janjina. Prodaja će se provesti javnim natječajem putem prikupljanja
zatvorenih pisanih ponuda.
-

2. Podaci o vozilu
marka vozila: MAN, zemlja porijekla: Njemačka tip: TGM,
stanje vozila: tehnički ispravan i redovito servisiran, registriran i u voznom stanju,
model vozila: C-216422 18.280 4X2 BB, boja: BIJELA,
broj šasije: WMAN08ZZX8Y200860, godina proizvodnje: 2007. godine, vrsta motora:
DIESEL- Euro 4,
snaga motora: 206 kw, radni obujam motora: 6871 cm3, prijeđena kilometraža: 167000 km,
mjesta za sjedenje: 3,
dopuštena nosivost: 7500 kg broj kotača: 6,
mjere vozila: dužina 8285 cm, širina 2500 cm, visina 3380 cm
početna prodajna vrijednost vozila: 288.977,20
3.Kriterij prodaje
Najviša ponuđena kupoprodajna cijena. Prodaja će se provesti po načelu „viđeno-kupljeno“.

-

4.Obveza kupca
kupoprodajna cijena plaća se u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora,
kupac je dužan preuzeti vozilo u roku od 8 dana po uplati ponuđene cijene,
prodaja se obavlja po sistemu "viđeno-kupljeno" čime se isključuju naknadni prigovori,
sve poreze i pristojbe za kupljeno vozilo snosi kupac.
II
Za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila imenuje se povjerenstvo u
sastavu:
1. Vlatko Mratović, predsjednik
2. Milivoj Herceg, član
3. Željko Nožica, član

Povjerenstvo je ovlašteno objaviti javni natječaj sukladno bitnim uvjetima utvrđenim u ovoj
odluci, te propisati ostale uvjete i način provedbe javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih
pisanih ponuda.
Oglas će se objaviti na oglasnim pločama Općine Janjina, Internet stranici općine, u oglasniku
Narodnih novina i Slobodnoj Dalmaciji.
III
Po provedenom postupku povjerenstvo dostavlja načelniku zapisnik o javnom otvaranju ponuda
s prijedlogom odluke o prihvatu ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora s ponuditeljem
koji je dostavio najpovoljniju ponudu.
IV
Provedba ove odluke nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Janjina vezano za
isknjiženje iz dugotrajne imovine.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Općinskog vijeća

Milivoj Herceg
Dostaviti:
1. Jedinstveni upravni odjel, ovdje
2. Članovi Povjerenstva (3x),
3. Općinsko vijeće, ovdje,
4. Pismohrana, ovdje

