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KLASA: 406-03/19-01/01 
URBROJ: 2188/02-01-19-4 
Rokovci, 21.kolovoza 2019. godine 
 

Na temelju objavljenog Javnog natječaja za prodaju pokretnine-službenog automobila objavljenog 14.08.2019. godine na službenoj internetskoj stranici Općine 
Andrijaševci, www.andrijasevci.hr,  Povjerenstvo za kupoprodaju službenog automobila ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 21.kolovoza 2019. godine sastavlja slijedeći 

 

Z A P I S N I K O PONIŠTENJU  
 

Podaci o vlasniku službenog automobila : Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci,  
Matični broj: 2552230, OIB: 47372067408 
Telefon/telefaks: 032/225-400,  
Internet adresa: www.andrijasevci.hr, e-mail adresa: opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr 
 
Predmet javnog natječaja:   Vrsta vozila: osobni automobil, marka: Peugeot, tip i model vozila: 308, 1.4 VTI Element, boja vozila: bijela, broj šasije: 
VF34C8FR0BY089452, kategorija vozila: M1, oblik karoserije: zatvoreni, broj osovina: 2, vrsta motora: OTTO-REG-KAT-EURO II, ekološka kategorija vozila: Euro 5, 
vrsta goriva ili izvora snage: benzin, snaga motora u Kw: 72, radni obujam motora u cm³: 1397, godina proizvodnje: 2011., datum prve registracije: 23.11.2011., 
neregistriran, u ispravnom stanju, vozilo odjavljeno. 
Početna cijena: 18.267,66 kuna 
 
Naznaka i datum objave javnog natječaja: Javni natječaj za prodaju pokretnine-službenog automobila objavljen 14.kolovoza 2019.godine na Oglasnoj ploči i na službenoj 
internetskoj stranici Općine, www.andrijasevci.hr. 
 
Datum i mjesto otvaranja ponuda: 20.kolovoza 2019. godine u 10:00 sati, Općina Andrijaševci,  
Vinkovačka 6, 32271 Rokovci  
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Datum početka pregleda i ocjene ponuda: 21.08.2019. u 09:00 sati. 
 

Naziv i sjedište svih ponuditelja (prema redoslijedu zaprimanja ponuda): 
Nije primjenjivo.  Utvrđeno je da do isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.  

 
Prijedlog Naručitelju za donošenje Odluke o poništenju postupka: Povjerenstvo predlaže Naručitelju donošenje Odluke o poništenju postupka javnog natječaja za 
prodaju pokretnine-službenog automobila iz razloga jer do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda. 
 
Datum završetka pregleda i ocjene ponuda:  21.08.2019. godine, 09:30 sati  

 
 

Ime, prezime i potpis članova Povjerenstva koji su izvršili pregled i ocjenu ponuda: 
 
1.Martin Majer     ___________________________ 

 
2. Ana Koprtla                ___________________________ 
 

             3. Martina Markota    ___________________________ 
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