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PREDMET: Prijedlog Odluke izmjeni i dopuni Odluke o  prodaji službenog vozila –   
                    osobnog automobila 
 
                    - dostavlja se.  
 
 

         U prilogu  vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje. 

 

 

 

 

PRILOG: 
- odluka  
- obrazloženje 
  

 

          PROČELNICA 
Margareta Stipan čić, dipl.iur.  

 

Dostaviti: 
1. Naslovu 
2. Pismohrana 
 



Temeljem članka 65. stavak 1. točka 9. Statuta Istarske županija („Službene novine Istarske 
županije“ broj 10/09 i 4/13) Župan Istarske županije donio je dana 08. rujna 2015. godine  
 

 
O D L U K U  

o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji službenog vozil a – osobnog automobila  
 
 
I 

 
U Odluci o prodaji službenog vozila – osobnog automobila, KLASA: 406-03/15-01/01 , 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2 od 10.srpnja 2015.g., u točki I, podtočka 2. mijenja se i glasi:  
 
 
„2. Podaci o vozilu 
Vrsta vozila: osobni automobil, marka: Toyota, tip vozila: RAV 4, model vozila: 2.2 D 4D, 
boja vozila: siva – s efektom, broj šasije: JTMBA31V505047772, oblik karoserije: zatvoreni, 
broj osovina: 2, vrsta motora: diesel – EURO IV, snaga motora u Kw: 100, radni obujam 
motora u cm3: 2231, u prometu od 2007. godine, neregistriran. 
 
Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 46.000,00 kn (slovima: četrdesetšestisućakuna), a 
temelji se na nalazu i mišljenju stalnog sudskog procjenitelja za motorna vozila i strojeve 
Dušana Babića od  12.05.2015.g.  
 
Ukoliko na objavljeni javni natječaj ne pristigne nijedna ponuda, u prvom ponovljenom 
javnom natječaju početna cijena utvrđuje se u visini od 2/3 cijene iz prethodnog stavka, 
odnosno u iznosu od 31.000,00 kn (slovima: tridesetjednutisućukuna). U slučaju da ni na 
ponovljeni natječaj ne pristigne nijedna ponuda, javni natječaj će se ponoviti po početnoj 
cijeni u iznosu od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisućakuna). 
 
 

II 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

KLASA: 406-03/15-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-4 
Pula, 08. rujna 2015. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
          Župan 
         mr.sc. Valter Flego  
 

Dostaviti: 
1. Služba za javnu nabavu IŽ, 
2. Članovima Povjerenstva (3x), 
3. Pismohrana, ovdje 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

1.  PRAVNA OSNOVA  ZA  DONOŠENJE  OVE ODLUKE 

Pravna osnova  za donošenje ove Odluke sadržana je u  odredbi članka 65. stavak 1. točka 
9. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09 i 4/13) kojom je 
propisano ovlaštenje župana da odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija 
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, a najviše do 
1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđenje planirano u proračunu i provedeno u skladu 
sa zakonskim propisima. 
 

2.  OSNOVNA  PITANJA  KOJA  SE  URE ĐUJU  OVIM  AKTOM      

Odlukom o prodaju službenog vozila – osobnog automobila KLASA: 406-03/15-01/01, 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2 od 10.srpnja 2015.g. Župan Istarske županije odlučio je o 
prodaji službenog automobila, opisanog u prijedlogu odluke, po početnoj cijeni od 46.000,00 
kn. Temeljem Odluke, a sukladno ovlaštenju, Služba za javnu nabavu provela je postupak 
javnog natječaja. Javni natječaj objavljen je na web stranici Istarske županije i na oglasnoj 
ploči u zgradi Istarske županije na adresi: Pula, Riva 8 dana 19.kolovoza 2015.g., a istoga 
dana u „Glasu Istre“ objavljena je obavijest o natječaju. 

Na javnom otvaranju  određenom za dan 28.kolovoza 2015.g., utvrđeno je da nije pristigla 
nijedna ponuda za kupnju službenog vozila te se stoga predlaže izmjena početne cijene u 
ponovljenom postupku javnog natječaja, kako je to navedeno u prijedlogu odluke. 

Napominje se da je Elaboratom procjene stalnog sudskog procjenitelja za motorna vozila i 
strojeve Dušana  Babića od  12.05.2015.g. stvarna vrijednost vozila na dan procjene, s 
obzirom na oštećenja koja postoje na vozilu, utvrđena u iznosi od 19.999,85 kn pa  
predloženo snižavanje početne cijene nije ispod vrijednosti vozila utvrđene po sudskom 
vještaku.  
 

3.  FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE O DLUKE 

Za provedbu ove oduke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu. 

4.  PRIJEDLOG  ODLUKE 

Dostavlja se u prilogu. 

 


