
Marka 

Model / Tip 

vozila

Plovilo Ostalo

Datum i vrijeme 

razgledavanja 

predmeta javne 

prodaje

Mjesto 

razgledavanja 

predmeta javne 

prodaje

Datum i vrijeme  

javne prodaje

Mjesto javne 

prodaje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAZIN

oaobni 

automobil 

marke 

Citroen C8

SX 2.2 HDI

2004 35.000,00
prva javna prodaja         

druga javna prodaja
052/379-245

11.07.2017., 10.00-11.00 

sati                  

18.07.2017., 10.00 - 11.00 

sati

Rijeka, Slobodna zona 

Kukuljanovo, 

Kukuljanovo bb, 

Škrljevo, skladište 

društva Atria d.o.o. 

Rijeka

13.07.2017., u 9.00 sati   

21.07.2017., u 9.00 sati  

(uplata jamčevine od 8,30 

do 8,50 sati)

Porezna uprava 

Područni ured Pazin, 

Služba za naplatu i 

ovrhu, Pazin, M.B. 
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PRVA JAVNA PRODAJA

Pravo sudjelovanja na javnoj prodaji imaju sve fizičke i pravne osobe koje polože jamčevinu u iznosu od 5% za popisani predmet koja se uplaćuje u gotovom novcu prije održavanja javne prodaje od 08,30 do 08,50 sati, na mjestu prodaje,

u Pazinu, M. B. Rašana 2/4. Jamčevina se uračunava u cijenu a ponuđačima koji nisu uspjeli na licitaciji jamčevina se vraća istog dana. Kupac koji odustane od nadmetanja nema pravo na povrat jamčevine. Kupac je dužan uplatiti

kupovninu odmah nakon javne prodaje jer u protivnom smatra se da je odustao od kupnje bez prava na povrat jamčevine. Pokretnine se prodaju po najvišoj ponuđenoj cijeni koja ne smije biti niža od dvije trećine (2/3) njihove vrijednosti

utvrđene procjenom.Sukladno odredbama Općeg poreznog zakona javna prodaja može započeti kada se prijave najmanje dva kupca.

DRUGA JAVNA PRODAJA

Ako se pokretnina ne uspije prodati na prvoj javnoj prodaji održat će se druga javna prodaja. Pravo sudjelovanja na javnoj prodaji imaju sve fizičke i pravne osobe koje polože jamčevinu u iznosu od 5% za popisani predmet koja se uplaćuje 

u gotovom novcu prije održavanja javne prodaje od 08,30 do 08,50 sati, na mjestu prodaje, u Pazinu, M. B. Rašana 2/4. Jamčevina se uračunava u cijenu a ponuđačima koji nisu uspjeli na licitaciji jamčevina se vraća istog dana. Kupac koji

odustane od nadmetanja nema pravo na povrat jamčevine. Kupac je dužan uplatiti kupovninu odmah nakon javne prodaje jer u protivnom smatra se da je odustao od kupnje bez prava na povrat jamčevine. Pokretnine se prodaju po

najvišoj ponuđenoj cijeni koja ne smije biti niža od jedne polovine (1/2) njihove vrijednosti utvrđene procjenom. Sukladno odredbama Općeg poreznog zakona javna prodaja može započeti kada se prijave najmanje dva kupca.

Mjesto i vrijeme  razgledavanja predmeta 

javne prodaje
Mjesto i vrijeme  javne prodaje

Godina 

proizvodnje

UVJETI PRODAJE:

Redni 

broj

Područni 

ured

Procijenjena vrijednost u 

kunama

Dodatne 

informacije o 

javnoj prodaji na 

tel. 

Vrsta pokretnine

Javna prodaja (prva, 

druga, neposredna 

pogodba) 


