
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA BRCKOVLJANI 
 
KLASA:363-05/17-01/109 
URBROJ:238/04-17-4 
Dugo Selo, 16.06.2017. godine 
 
Na temelju Odluke načelnika Općine Brckovljani o raspisivanju natječaja za prodaju sijena -otkosa 
trave (Klasa: 363-05/17-01/109; Urbroj: 238/04-17-1 od 14.06.2017. godine) načelnik Općine 
Brckovljani objavljuje  
 

NATJEČAJ 

za prodaju sijena-otkosa trave 
 

1. Predmet natječaja je prodaja sijena-otkosa trave na dijelu k.č.br. 3196/2 k.o. Brckovljani 
površine 2 ha i  dio  k.č.br. 3194 k.o. Brckovljani  površine 2 ha, odnosno ukupne površine 4 
ha.  

2. Katastarske čestice nalaze se u Božjakovini pored Osnovne škole Stjepan Radić Božjakovina, 
te su u vlasništvu Općine Brckovljani.  

3. Početna cijena je 100,00 kuna. 
4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje raspolažu potrebnom 

mehanizacijom, kao što su traktor, balirka, prikolica i dr. 

5. Rok za dostavu ponude je zaključno s danom 26.06.2017. godine u 10 .00 sati. 
6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Brckovljani, Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, u  
7. zatvorenoj omotnici, s naznakom „PONUDA ZA PRODAJU SIJENA-OTKOSA TRAVE-NE 

OTVARATI“ i adresom ponuditelja. 
8. Otvaranje zaprimljenih ponuda nije javno.  
9. Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka 

odnosno nepravovremene dostave ponude. 
10. Pisana ponuda mora sadržavati: 

- ime i prezime/naziv/ adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju, OIB ponuditelja 
             -  Rješenje o upisu OPG-a nadležnog tijela za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 

- preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe  
- iznos ponuđene cijenu koju se ponuditelj obvezuje uplatiti u korist Proračuna Općine 
Brckovljani, a koja ne može biti manja od početne predviđene ovim javnim natječajem. 

11. Odluku o odabiru ponuditelja donosi načelnik Općine Brckovljani, o čemu će svi podnositelji 
ponuda biti pisanim putem obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke. 

12. Najpovoljniji ponuditelj je dužan pokositi travu, izbalirati te odvesti bale najkasnije do 
15.07.2017. godine. 

13. Sa najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor. 
14. Za odabir ponuditelja iz ovog natječaja, Općinski načelnik Općine Brckovljani utvrđuje 

kriterij, a to je: 

 - najviša ponuđena cijena. 
15. U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju istu ponuđenu cijenu, prednost će imati onaj 

ponuditelj čija ponuda je zaprimljena ranije. 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati 
sljedeći najpovoljniji ponuditelj. 

16. Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude koje nisu sukladne ovom natječaju, kao i ponude s 
ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati. 

      17. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja 
novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.  
 

                                           OPĆINSKI NAČELNIK 
                                         Željko Funtek v.r. 

 
 


