
  
На основу Одлукe градоначелника града Јагодине број: 011-271/2018-01 од 23.11.2018. 

године, Комисија  за спровођење поступка отуђења покретних ствари из јавне својине, објављује  
 

 

 О Г Л А С  
О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ  

ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 
 
 
 I   ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 
 

Предмет отуђења је коришћени грађевински материјал, скинут са Дома културе у 
Глоговцу : 
 

1. цреп, димензија 25х40 цм, домаћих произвођача, око 5.500 комада – почетна цена је 
14,00 динара по комаду, 

2. алуминијумска ламперија, у количини око 200 м2 – почетна цена је 100 динара по м2. 

Описани грађевински материјал купује се у виђеном стању и купац се не може позивати 
на било какве материјалне недостаке. 
 Коришћени грађевиснки материјал се налази у дворишту и ходнику Дома културе у 
Глоговцу и може се разгледати сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. 

II  ПОСТУПАК И НАЧИН ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
 
На јавном надметању могу учествовати правна и физичка лица,  која су заинтересована 

за целу количину коришћеног грађевинског материјала, под условом да доставе уредну писану 
пријаву у остављеном року. 

 
Уредна пријава треба да садржи: 
1. податке о подносиоцу пријаве 
а) за физичка лица: име и презиме, адресу пребивалишта, фотокопију личне карте; 

контакт телефон; ако је лице предузетник уз пријаву се прилаже копија решења о упису 
предузетника у регистар код надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у и копију 
уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, 

б) за правна лица: назив и седиште, копију решења о опису правног лица у регистар код 
надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у и копију уговора о отварању и вођењу 
рачуна код пословне банке, 

2. доказ о уплати депозита,  
3. у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора 

бити оверено од стране јавног бележника. 
 
Пријава се доставља најкасније до 30.11.2018. године обавезно на обрасцу који се може 

преузети у Градској управи за друштвене делатности града Јагодине, ул. Краља Петра I број 6. 
Пријава се доставља Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари из јавне 
својине на адресу Град Јагодина, Ул. Краља Петра I бр. 6, обавезно у затвореној коверти са 
назнаком „Пријава за учешће у јавном надметању - (навести грађевински материјал)“ с позивом 
на број 011-271/2018-01, а на полеђини коверте се наводи име и презиме/назив и 
адреса/седиште понуђача. 

Депозит у висини од 10% од почетне цене коришћеног материјала за који се лицитира, се 
уплаћује на уплатни рачун остали приходи у корист нивоа града бр. 840-745141843-30 са 
позивом на број: 04-096 по моделу 97 са сврхом дознаке: ''уплата депозита“,  бр. Одлуке 011-
271/2018-01.  
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Поступак јавног надметања ће се одржати дана 03.12.2018. године са почетком у  10 
часова у згради Дома културе у Глоговцу, посебно за сваки грађ.материјал. Поступак спроводи 
Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари у јавној својини, образована 
решењем бр. 020-174/2018-01 од 23.11.2018. године. Пре почетка јавног надметања сви 
пријављени су дужни да се  легитимишу  личном картом, односно овереним пуномоћјем. 
Подносиоци неблаговремене, односно неуредне пријаве не могу да учествују у поступку јавног 
надметња. 

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача у току поступка је висина понуђене 
купопродајне цене. Лицитациони корак износи 1.000,00 динара. 

Учесник који је понудио највиши износ купопродајне цене потписује изјаву којом се 
обавезује да ће уплату извршити у року од три дана, а најкасније на дан потписивања уговора о 
отуђењу покретне ствари. Ако учесник у предвиђеном року не уплати износ купопродајне цене 
сматраће се да је одустао од купопродаје и губи право на уплаћени депозит,  а на закључење 
уговора ће бити позван следећи најповољнији понуђач. 

Поступак јавног надметања, спровешће се и у случају да пристигне најмање једна 
благовремена и потпуна пријава за јавно надметање. У том случају, комисија предлаже да се 
подносилац пријаве региструје и прогласи купцем под условом да прихвати почетни износ 
купопродајне цене по којој се покретна ствар отуђује. У случају да подносилац пријаве не 
прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. 

 
 Уплаћени депозит признаје се као део купопродајне цене најповољнијем понуђачу, а 
осталима се враћа у року од три дана од дана одржавања јавног надметања.  

Рок за преузимање коришћеног грађевинског материјала је седам дана од дана 
потписивања уговора. Трошкови транспорта покретних ствари, као и други трошкови који 
проистекну из реализације уговора падају на терет купца. 
 

          Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број  телефона 8150-537.  

 


