Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br.
91/96,68/98,137/99,22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14)
članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.5/13 i
Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18 i 2/20) te članka 2. i 5. Odluke o stjecanju nekretnina
te uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno (
Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 11/11 i Službeni glasnik Općine Tisno 5/14,
9/14- pročišćeni tekst), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno, na
27. sjednici održanoj 17.prosinca 2020.godine donosi slijedeću

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju pokretnina
Članak 1.
Daju se na prodaju putem javnog natječaja slijedeće pokretnine:
1. Komunalni uređaj - stroj za metenje
Proizvođač: Hako
Tip: Swepmaster P1200 RH ( Jonas 1200V)
Duljina sa bočnom metlom: 1998 mm
Širina s obje bočne metle:1442 mm
Visina (s kabinom) 1999 mm
Pogon: benzin 4 takta; Briggs & Stratton 480ccm3
Snaga: 8,2 kW/2500 okr
Masa 655 kg
Usisivač: Mann& Hummel
Zapremnina kontejnera:130 l
Max brzina: naprijed 9 km/h; nazad 4 km/h.
2. 6 otpadomjera - uređaja za evidenciju otpada, volumena 68 litara.
Članak 2.
Pokretnine sadržane u članku 1. ove Odluke vlasništva su Općine Tisno.
Članak 3.
Početna cijena pokretnine iz članka 1. stavka 1. točka 1. iznosi 183.918,80 kuna (s
PDV- om) prema procjeni koju je izradio Darko Trcin, dipl.ing.prom., stalni sudski vještak za
cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila, od dana 28.10.2020.godine.
Početna cijena pokretnina iz članka 1. stavka 1. točke 2. ukupno za svih 6 komada
iznosi 57.202,50 kn ( s PDV-om) prema procjeni vrijednosti koju je izradio Danijel Škugor,
ing.strojarstva i stalni sudski vještak prometno-tehničke struke, od dana 3.11.2020.g. te se
prodaju isključivo u kompletu od svih 6 komada zajedno.
Članak 4.
Pokretnine će se prodati putem javnog natječaja, sustavom zatvorenih ponuda, s
rokom za podnošenje ponuda u trajanju od 8 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnom
listu „Slobodna Dalmacija“.
Tekst javnog natječaja nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 5.
Nakon provedenog postupka javnog natječaja ovo Općinsko vijeće donijeti će Odluku
o prodaji pokretnina najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Tisno.
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