
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA 
PODRUČNI URED SREDIŠNJA HRVATSKA 
 
KLASA: 415-01/2016-01/8 
URBROJ: 513-07-25-01/16-01 
Krapina, 19. siječnja 2016. godine 
 
Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Središnja Hrvatska u ovršnom postupku radi naplate 
poreza, doprinosa i drugih javnih davanja objavljuje 
 

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI POKRETNINA 
 
koja će se održati dana 27. siječnja 2016. godine u 10:00 sati, u Krapini, Ivana Rendića 5. 

 
Vozila na prvoj javnoj prodaji ne mogu se prodati za iznos manji od 2/3 procijenjene vrijednosti. Vozila na 
drugoj javnoj prodaji ne mogu se prodati za iznos manji od 1/2 procijenjene vrijednosti. Vozila se kupuju po 
sistemu viđeno - kupljeno te se naknadni prigovor ne uvažava. Za vozila na neposrednoj javnoj prodaji pravo 
sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje polože jamčevinu u iznosu od 10% od procijenjene 
vrijednosti pokretnine u kunama navedene u ovom oglasu, za svaki pojedini predmet za koji se nadmeću. 
Jamčevina se uplaćuje u korist Državnog proračuna RH na žiro – račun broj HR1210010051863000160, 
model 68, poziv na broj 4251 - OIB ponuđača. 
 
Pisane ponude zainteresiranih kupaca mogu se predati isključivo dana 27. siječnja 2016. godine od 09:00 - 
10:00h na adresi Porezna uprava, Područni ured Središnja Hrvatska, Ivana Rendića 5, Krapina, soba broj 
33, u zatvorenim omotnicama. Na zatvorenim omotnicama moraju biti navedeni podaci o ponuditelju (Naziv / 
ime i prezime). Zatvorena ponuda mora sadržavati redni broj iz objavljenog oglasa za koji se daje ponuda, 
naziv i adresu ponuđača, OIB, punomoć, broj mobitela, ponuđenu cijenu, potvrdu o uplaćenoj jamčevini, broj 
svog računa kao i naziv banke na koji mu se vraća jamčevina ukoliko njegova ponuda ne bude prihvaćena. 
Jamčevina se uračunava u cijenu. Ukoliko ponuđač odustane od pisane ponude, nema pravo na povrat 
jamčevine.  
 
Javno otvaranje pismenih ponuda obaviti će se dana 27. siječnja 2016. godine u 10:00 h na kojoj su obvezni 
prisustvovati svi ponuđači. Ukoliko ponuđači nisu prisutni javnom otvaranju pisanih ponuda, iste se neće 
otvarati, niti će im se vratiti jamčevina. Ovlašteni službenici Porezne uprave otvarat će pristigle ponude, te će 
uzeti u obzir one ponude koje ispunjavaju uvjete iz ovog Oglasa, dok se neuredne, nepotpune te ponude 
koje ne ispunjavaju uvjete ovog oglasa neće razmatrati. 
 
Sukladno odredbama Općeg poreznog zakona 1. (prva) i 2. (druga) javna prodaja može započeti kada se za 
pojedini predmet prijave najmanje dva ponuđača, dok u slučaju neposredne javne prodaje, ista može 
započeti ponudom najmanje jednog ponuđača, a sukladno uvjetima iz ovog oglasa. U slučaju da za pojedini 
predmet ponuđači ponude isti iznos biti će pozvani da pristupe usmenom javnom licitiranju ponude, s time da 
se licitiranje započinje sa ponuđenim iznosom u pisanim ponudama. 
 
Ovaj Područni ured zadržava pravo izbora najpovoljnijeg ponuditelja odnosno ne prihvaćanje ni jedne 
ponude bez ikakvih obveza prema ponuditeljima.  
 
Podaci o vrsti, količini i cijeni nalaziti će se i na oglasnim pločama Porezne uprave, Područnog ureda 
Središnja Hrvatska, Ispostavama Krapina i Zabok. 
 
Kupac je dužan položiti kupovinu odmah. 
 
Javnoj prodaji izložiti će se sljedeće pokretnine, prema tabeli u privitku. 
 
                                                                                                                                PROČELNIK 
 
                                                                                                                      Josip Benčić dipl. oec.
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Javna prodaja 
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Marka Model / Tip vozila 

Datum i vrijeme 
razgledavanja 

predmeta javne 
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Mjesto 
razgledavanja 
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javne prodaje 

Datum i 
vrijeme  
javne 

prodaje 

Mjesto 
javne 

prodaje 

1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 

1 
SREDIŠNJA 
HRVATSKA 

VOLKSWAGEN GOLF 
1.9 TDI 

2007. 60.000,00 kn PRVA 049/325-526 
26.01.2016. od 
08:00 - 10:00h 

KRAPINA, 
IVANA 

RENDIĆA 5 

27.01.2016. 
u 10:00h 

KRAPINA, 
IVANA 

RENDIĆA 5 

2 
SREDIŠNJA 
HRVATSKA 

RENAULT KANGOO 1.9 
D CONFORT E 

2005. 25.000,00 kn PRVA 049/325-564 
26.01.2016. od 
08:00 - 10:00h 

KRAPINA, 
IVANA 

RENDIĆA 5 

27.01.2016. 
u 10:00h 

KRAPINA, 
IVANA 

RENDIĆA 5 

 
 
 
             
             
 


