
                    
     REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
               ŽUPANIJA 
            OPĆINA BEREK 
        OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 406-01/22-02/04 
URBROJ: 2103-06-02-22-1 
U Bereku, 08.11.2022.g. 
 
 Na temelju članka 47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“ broj 
01/21),  Općinski načelnik donosi 
 

 
  O D L U K U  

o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Berek 
FIAT FIORINO 

      
                                            

Članak 1. 
Određuje se prodaja rabljenog službenog vozila – osobnog automobila u vlasništvu Općine 
Berek 
 

Vrsta vozila: osobno  
Marka: FIAT FIORINO, 1.3 FURGONE 
Boja vozila: CRVENA 
Broj šasije:ZFA14600008362394 
Oblik karoserije: ZATVORENI 
Vrsta motora: BENZIN 
Snaga motora u kW: 49  
Radni obujam motora u cm3: 1300 
Nije registriran 
Broj prijeđenih kilometara: 167 716 
 

Članak 2. 
Prodaja će se provesti javnim natječajem prikupljanjem zatvorenih ponuda. 
Prodaja će se provesti po načelu „viđeno-kupljeno“. 

 
Članak 3. 

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 1.200,00 kn. 
 

Članak 4. 
Kao najpovoljnija ponuda biti će izabrana ona s najvišim ponuđenim iznosom kupoprodajne 
cijene.                                           
 
 



Članak 5. 
Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, obvezan je kupoprodajnu cijenu 
platiti najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o izboru najpovoljnije ponude, 
nakon čega će se uz predočenje dokaza o uplati, s njim zaključiti ugovor o kupoprodaji. 

 
Članak 6. 

Za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila imenuje se povjerenstvo 
u sastavu: 

1. Ivana Cindrić Jurčević, voditeljica povjerenstva 
2. Sanela Oručević, član 
3. Željka Šoštarić, član 

 
Zadaci Povjerenstva su: 

 otvaranje pristiglih ponuda, 
 provođenje postupka pregleda i ocjene pristiglih ponuda, 
 prema kriteriju odabira utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru  
 obavlja i druge poslove potrebne za provedbu postupka 

 
Članovi Povjerenstva za svoj rad odgovorni su načelniku kao odgovornoj osobi naručitelja. 
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik. 

 
Članak 7. 

Tekst javnog natječaja objavit će se na web stranici Općine Berek. Rok za dostavu ponuda je 
8 dana od dana objave. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena u Službenom glasniku 
Općine Berek i web stranici www.berek.hr . 
 
 
 

                                                                                Općinski načelnik: 
                                                                              Mato Tonković, v.r.                                                            

 
 

 
 
 
 

 

http://www.berek.hr/

