
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.

GOSPIĆ

BRODICA 

PASARA S 

KABINOM, 

duljine trupa 

6,4m 

1976. 30.000,00 PRVA PRODAJA

053/653-421, 

SVAKI RADNI 

DAN OD 09:00 

DO 10:00 SATI

prema prethodnom 

telefonskom dogovoru
Senj

11.12.2019. 

u 09:00

Otočac, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 

1. kat, soba 15

(prostorije Porezne uprave)

2.

GOSPIĆ

PLASTIČNA 

BRODICA, 

4,21 m, 

1976. 21.000,00 DRUGA PRODAJA

053/653-420, 

SVAKI RADNI 

DAN OD 09:00 

DO 10:00 SATI

prema prethodnom 

telefonskom dogovoru
Senj

12.12.2019. 

u 09:30

Senj, S.S. Kranjčevića 3a   

(prostorije Porezne uprave)

UVJETI PRODAJE

PRVA JAVNA PRODAJA (red. br. 1.)

Pravo sudjelovanja na javnoj prodaji imaju sve fizičke i pravne osobe koje polože jamčevinu za pojedine predmete koja se uplaćuje u gotovom novcu prije održavanja javne prodaje

na mjestu prodaje.

Jamčevina se ne uračunava u cijenu, a ponuđačima koji nisu uspjeli na javnoj prodaji jamčevina se vraća istog dana.

Kupac koji odustane od nadmetanja nema pravo na povrat jamčevine.

Kupac je dužan uplatiti kupovinu odmah nakon javne prodaje u protivnom smatra se da je odustao od kupnje bez prava na povrat jamčevine

Pokretnine se na prvoj javnoj prodaji prodaju po najvišoj ponuđenoj cijeni, koja ne smije biti niža od dvije trećine (2/3) njihove vrijednosti utvrđene procjenom.

Pokretnine se kupuju po sistemu viđeno-kupljeno, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

DRUGA JAVNA PRODAJA (red. br. 2.)

Pravo sudjelovanja na javnoj prodaji imaju sve fizičke i pravne osobe koje polože jamčevinu za pojedine predmete koja se uplaćuje u gotovom novcu prije održavanja javne prodaje

na mjestu prodaje.

Jamčevina se ne uračunava u cijenu, a ponuđačima koji nisu uspjeli na javnoj prodaji jamčevina se vraća istog dana.

Kupac koji odustane od nadmetanja nema pravo na povrat jamčevine.

Kupac je dužan uplatiti kupovinu odmah nakon javne prodaje u protivnom smatra se da je odustao od kupnje bez prava na povrat jamčevine

Pokretnine se prodaju po najviše ponuđenoj cijeni, koja ne smije biti niža od jedne polovine (1/2) njihove vrijednosti utvrđene procjenom.

Pokretnine se kupuju po sistemu viđeno-kupljeno, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju.
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