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Općinski sud u Sisku OIB 74610670107, zastupan po predsjedniku suda na 
temelju članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
"Narodne novine" broj 124/2014, 115/2015, 87/2016, 3/2018, 126/2019 i 108/2020), te 
suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave od 23. siječnja 2023. određuje  
 

J A V N U   D R A Ž B U 
radi prodaje službenog vozila 

 
1. Određuje se javna dražba radi prodaje službenog vozila Općinskog suda u  

Sisku marke i tipa Opel Corsa 1,0 XEP, broj šasije W0L0XCF6856032919, vozilo u 
prometu od 6. prosinca 2004. godine, vrsta goriva: benzin, neispravno, neregistrirano, 
odjavljeno 9. prosinca 2022.    

 
Javna dražba održat će se 13. veljače 2023. u 10,00 sati u Općinskom sudu u 

Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, Sisak, soba 16. 
 
2. Početna cijena službenog vozila navedenog u točci 1. ovog oglasa iznosi  

530,89 eura/4.000,00 kuna. Službeno vozilo iz točke 1. ovog oglasa prodat će se 
kupcu koji ponudi najvišu cijenu u odnosu na početnu objavljenu cijenu iz ove točke 
oglasa, s time da se cijena može podizati za 19,91 euro/150,00 kuna.   
 

3.  Službeno vozilo  iz  točke  1.ovog oglasa prodaje se po načelu "viđeno- 
kupljeno", čime se isključuju svi naknadni prigovori vezani uz materijalne nedostatke 
prodanog motornog vozila.  

 
4. Pravo  sudjelovanja  na  javnoj  dražbi  imaju sve fizičke i pravne osobe  koje  

najkasnije sat vremena prije održavanja javne dražbe uplate jamčevinu u iznosu od 
10% od početne cijene, uz potvrdu uplate na račun Općinskog suda u Sisku IBAN 
HR1123900011100014399, model 00, poziv na broj 831-22-OIB koji se vodi kod 
Hrvatske poštanske banke  d.d. Zagreb, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju 
službenog vozila. Osobama koje su uplatile jamčevinu, a nisu kupile vozilo, Općinski 
sud u Sisku vratit će uplaćenu jamčevinu u roku od 7 (sedam) dana od održane javne 
dražbe. 

 
5. Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana nakon dovršetka javne dražbe položiti 



kupovninu na račun ovoga suda  IBAN HR1123900011100014399, model 00, poziv na 
broj 831-22-OIB koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke  d.d. Zagreb, sa svrhom 
uplate – plaćanje cijene na javnoj dražbi, te nakon što Općinski sud u Sisku na 
naprijed navedeni račun primi uplatu preuzeti službenog vozilo navedeno u točci 1. 
ovog oglasa. Ukoliko kupac odustane od  kupnje, prodaja će se smatrati nevažećom, a 
u tom slučaju kupac gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, s time da Općinski sud 
u Sisku  kao prodavatelj zadržava pravo da u tom slučaju sklopi ugovor o kupoprodaji 
sa slijedećim ponuđačem koji je ponudio najvišu cijenu ili da za predmet prodaje 
ponovi javnu dražbu. 

 
6. Kupac  snosi  sve  troškove,  naknade,  pristojbe  i  poreze  koji  se  odnose  na   

kupnju i prijenos vlasništva službenog vozila navedenog u točci 1. ovog oglasa, a 
uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u iznos cijene koji je kupac dužan platiti. 

 
7. Službeno  vozilo  iz  točke 1.  ovog oglasa  može  se  pogledati dana 10. veljače  

2023. od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 044/525-739. 
 

8. Ovaj oglas objavit će se na mrežnim stranicama Općinskog suda u Sisku. 
 
 

         Predsjednik suda 

              Siniša Orlić 
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