
Temeljem članka 52. Statuta Općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije br. 5/13) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Molve o prodaji 

službenog vozila Općine Molve od 16. svibnja 2014. godine, Općinski načelnik 

Općine Molve oglašava 

 

JAVNO NADMETANJE  

ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA 

 

 

 

I. PREDMET PRODAJE: 

 

Vrsta vozila: osobno vozilo 

Marka:       Audi 

Tip i model vozila:      A6 2.7 TDI Quattro 

Broj šasije:       WAUZZZ4F37N036095 

Vrsta motora:      diesel, Euro IV 

Obujam motora:      2.698 cm3 

Snaga motora:     132 kW 

Broj prijeđenih kilometara:    237.000 km 

Broj putničkih mjesta:    5 

Broj vrata:      4 

Boja:        siva s efektom 

U prometu od:     2006. 

Datum prve registracije:     16.11.2006. 

 

Podatke o osobnom automobilu koje je predmet ovog javnog nadmetanja 

zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve. 

Za uvid u izgled i stanje vozila zainteresirani se mogu obratiti zamjeniku 

općinskog načelnika, Mirku Paši na telefon 098/698-492. 

 

 

II. UVJETI PRODAJE  

 

Prodaja se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom. 

Licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju vozila (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

Početna cijena: 55.000,00 kuna. 

Usmeno se licitira na taj način da natjecatelj može licitirati iznad početne cijene 

vozila za minimalno 200,00 kuna sve dok se ne dođe do najvećeg ponuđenog 

iznosa. 

Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe.  

Vozilo se prodaje po načelu viđeno-kupljeno. 

Plaćanje: u roku 8 dana od zaključenja ugovora. 

Isporuka: po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj prodajnoj cijeni. 



Kupac snosi porez na promet i sve troškove u svezi prijenosa vlasništva vozila.  

Natjecatelji mogu sudjelovati na nadmetanju osobno ili putem punomoćnika. 

 

III. PRAVO NA KUPNJU 

 

Pravo na kupnju osobnog automobila ostvaruje onaj natjecatelj koji uplati 

jamčevinu u iznosu od 500,00 kuna na IBAN 0924020061827000007 uz poziv na 

broj 68 7722-OIB uplatitelja, uz naznaku „jamčevina za javno nadmetanje za 

prodaju vozila“, te dostavi dokaz o uplati do dana licitacije. 

Licitacija je valjana i ako na njoj sudjeluje samo jedan natjecatelj pod uvjetom da 

ponudi iznos veći od početne cijene. 

Natjecatelj koji na licitaciji ostvari pravo kupnje osobnog automobila dužan je se 

Općinom Molve sklopiti kupoprodajni ugovor. U slučaju da najpovoljniji natjecatelj 

odustane od kupnje, odnosno ne sklopi ugovor o kupoprodaji u roku 8 dana od 

zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

 

 

IV. LICITACIJA  

 

Licitacija će se održati dana 30. kolovoza 2016. godine (utorak) u 11.00 sati 

u sali za sastanke Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, Molve. 

Općina Molve zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog javnog 

nadmetanja bez snošenja odgovornosti prema natjecateljima, ali uz obvezu 

povrata uplaćene jamčevine. 

Javno nadmetanje za prodaju automobila putem postupka javnog nadmetanja 

objavit će se na oglasnoj ploči Općine Molve i na WEB stranici Općine Molve dana 

23. kolovoza 2016. godine. 

 

KLASA: 406-01/14-01/1 

UR.BR: 2137/17-16-6 

Molve, 23. kolovoza 2016. 

 

 

 

Općinski načelnik 

         Zdravko Ivančan 


