
REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ 

NAŠICE – GRAD NAŠICE 

 

KLASA: 601-01/22-01/04 

UR.BROJ: 2149-17-01-22-02 

Našice, 14.1.2022. godine 

 

 

 Temeljem Zaključka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice, 

Klasa: 601-06/21-01/18; Ur.Broj: 2149/17-04-21-08 od 21.12.2021. godine, ravnateljica 

objavljuje 

 

 

POZIV ZA USMENO JAVNO NADMETANJE 

radi prodaje osnovnog sredstva 

 

 

1. PREDMET PRODAJE:  

Službeni automobil RENAULT CLIO 1,2 16V AUTHENTIQUE 5V: 

     Registarske oznake: NA 421 AU 

Vrsta i namjena: osobno vozilo 

Broj šasije: VF1BB05EF31062827 

Klasa vozila: M1 

U prometu od : 2004. godine 

Snaga motora: 55 kw 

Prijeđeni kilometri: 125071 

 

 

2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE 

Usmeno javno nadmetanje održat će se 1.2.2022. godine s početkom u 9.00 sati u 

sjedištu Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice, Dore Pejačević 4. 

 

3. PRODAJNA CIJENA:  14.000,00 kuna (slovima: četrnaesttisućakuna) 

Prodajna cijena utvrđuje se po principu „viđeno-kupljeno“. 

 

 

4. UVJETI JAVNOG NADMETANJA 

Javnom nadmetanju mogu pristupiti osobe koje uplate jamčevinu  u iznosu od 

1.000,00 kuna i dokaz o izvršenoj uplati predaju u Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad 

Našice. 

Jamčevina se uplaćuje u na račun GRAD NAŠICE, IBAN: 

HR1823400091827800005, poziv na broj: HR64 7730-36143-OIB uplatitelja. 

Ponuditelji su dužni uz dokaz o uplaćenoj jamčevini službenim osobama predočiti 

osobnu iskaznicu, a u slučaju da zastupaju pravne osobe dužni su predočiti i pisanu 

ovlast za zastupanje u javnom nadmetanju. 

Usmeno javno nadmetanje nastavit će se sve dok ima viših ponuda. 

Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na usmenom javnom 

nadmetanju. 



Tijek usmenog javnog nadmetanja, iznesene ponude ponuditelja i najviša iznesena 

ponuda unose se u zapisnik. 

Zapisnik potpisuju ponuditelji koji su pristupili usmenom javnom nadmetanju i osobe 

koje u ime Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice provode postupak usmenog 

javnog nadmetanja. 

Po jedan primjerak zapisnika preuzima svaki od ponuditelja. 

 

5. ZAKLJUČENJE UGOVORA 

S ponuditeljem koji je na usmenom javnom nadmetanju dao najvišu ponudu (uspješni 

ponuditelj) Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice će u roku od 8 dana od dana 

provođenja usmenog javnog nadmetanja zaključiti odgovarajući ugovor o kupoprodaji. 

Ako uspješni ponuditelj u navedenom roku ne pristupi potpisu kupoprodajnog 

ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine. 

Ukoliko uspješni ponuditelj pravodobno ne potpiše kupoprodajni ugovor, Dječji vrtić 

Zvončić Našice – Grad Našice pozvat će u pisanoj formi ponuditelja koji je na 

usmenom javnom nadmetanju dao po visini drugu najpovoljniju ponudu da u roku od 

8 dana od dana primitka tog pisanog poziva zaključi kupoprodajni ugovor. 

Kupcu koji zaključi kupoprodajni ugovor jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu 

cijenu. 

Ostatak ugovorene cijene kupac je dužan uplatiti u cijelosti u roku od 15 dana od dana 

zaključenja ugovora. 

Preuzimanje kupljene robe Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice dopustit će čim 

kupac predoči dokaze o izvršenoj uplati ugovorene cijene. 

Povrat jamčevine ponuditeljima koji nisu uspjeli na usmenom javnom nadmetanju 

jamčevina će biti vraćena idućeg radnog dana koji slijedi nakon dana zaključenja 

kupoprodajnog ugovora u korist računa s kojeg je plaćena jamčevina ili u korist računa 

koji ponuditelj navede pri sastavljanju zapisnika. 

 

6. INFORMACIJE I OBAVIJESTI 

Sve  informacije i obavijesti o predmetu nadmetanja zainteresirane osobe mogu dobiti 

u Dječjem vrtiću Zvončić Našice – Grad Našice, Dore Pejačević 4 ili na broj mobitela 

091/2613215. 

Ovaj poziv bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici (www.vrtic-nasice.hr) 

Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice te na lokalnoj radio postaji. 

 

 

 

      Ravnateljica: Snježana Kanđera, 

      magistra predškolskog odgoja 

 

http://www.vrtic-nasice.hr/

