
  

             На основу члана 27, 33, 52 и 61. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 16. Одлуке о 

прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Књажевац - Пречишћен текст („Сл. 
лист општине Књажевац, бр. 17/2019), и члана 51. Статута општине Kњажевац - Пречишћен текст 

(“Сл. лист општине Књажевац”, број 6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници 

одржаној дана 19.02.2020. године, расписује 
 

 
ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  
 

 

 
1.  Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења отуђења покретних ствари из јавне  

својине општине Књажевац, које су демонтиране са објекта зграде Општине, у складу са Одлуком 
Општинског већа општине Књажевац о покретању поступка отуђења покретних ствари из јавне 

својине општине Књажевац, број 404-27/2020-09 од 19.02.2020. године и то: 

- црепа (произвођача из Кикинде, „Тигар“ Књажевац и произвођача из Власотинца), ~ 14527 
комада, 

- слемени поклопци ~166 комада, 
- дрвена крила прозора застакљена:  

А) димензије 50х50цм ~76 комада, 50х65цм ~119 комада, 50х80 цм ~53 комада, 55х110 цм ~128 
комада,  

Б) димензије 45х90цм ~57 комада, 80х110цм ~11 комада, 110х110цм ~27 комада,  

В) димензије 50х125цм ~137 комада, 100х140 цм ~27 комада, 200х90цм ~19 комада. 
           

2. Почетна цена за отуђење покретних ствари износи и то: 
- за цреп износи 10,00 динара по комаду, 

- за слемене поклопце износи 35,00 динара по комаду, 

- за дрвена крила прозора застакљена:  
А) димензије 50х50цм, 50х65цм, 55х110 цм, 50х80 цм, по комаду износи 350,00 динара, 

Б) димензије 45х90цм, 80х110цм, 110х110цм, по комаду износи 500,00 динара, 
В) димензије 50х125цм, 100х140 цм, 200х90цм, по комаду износи 650,00 динара. 

Покретне ствари се отуђују у виђеном стању, без права купца на накнадне рекламације.  

           Заинтересовани могу разгледати покретне ствари према договору са ЈП „Предузеће за 
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац. 

 
3. Гарантни износ за учешће у поступку јавног надметања одређује се: 

- за цреп у износу од 1.000,00 динара, 
- за слемене поклопце у износу од 500,00 динара, 

- за дрвена крила прозора застакљена:  

А) димензије 50х50цм, 50х65цм, 55х110 цм, 50х80 цм, у износу од 1.000,00 динара, 
Б) димензије 45х90цм, 80х110цм, 110х110цм, у износу од 1.000,00 динара, 

В) димензије 50х125цм, 100х140 цм, 200х90цм, у износу од 1.000,00 динара. 
 

4. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која поднесу  

пријаве на начин одређен овим огласом и уплате гарантни износ на рачун буџета општине 
Књажевац, број 840-592804-17. 

            Учеснику јавног надметања који постигне највећу цену за покретне ствари и добије исте у 
својину, гарантни износ се урачунава у цену покретних ствари. Осталим учесницима гарантни износ 

се враћа у року од 8 дана. 
            У случају да учесник у поступку јавног надметања, не приступи јавном надметању или не 

учествује у јавном надметању са понуђеним почетним износом цене покретних ствари као и 

учесник који је понудио највиши износ цене за покретне ствари одустане од закључења уговора 
губи право на повраћај гарантног износа. 

 
 5. Пријаве за учешће на јавном надметању се подносе у затвореној коверти са назнаком  

„За Комисију за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Књажевац“, Књажевац, ул. 

Милоша Обилића бр. 1, и назнаком за коју врсту покретне ствари се пријава подноси. 



          

 Пријава за учешће на јавном надметању мора да садржи: 
1) За физичка лица: име, презиме и адресу, као и матични број пријављеног физичког лица, а 

за предузетнике и податке о упису у регистар надлежног органа (као и порески 
идентификациони број). 

2) За правна лица: назив, односно фирму и седиште правног лица, податке о упису у регистар 

надлежног органа (број, датум и назив органа)- извод из АПР -а о регистрацији привредног 
субјекта, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат, овлашћење за 

заступање оверено од стране надлежног органа. 
3) Доказ о уплаћеном гарантном износу, 

4) Изјаву о прихватању услова из огласа. 
 

 Пријаве за јавно надметање се подносе у периоду од 24.02.2020. године до 09.03.2020.  

године.   
           Пријава поднета у отвореној коверти сматраће се неуредном и као таква биће одбачена. 

Неблаговремено поднета пријава се неотворена враћа подносиоцу са обавештењем да је  
иста неблаговремено поднета. 

 

 6. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна  
благовремена и потупуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, 

ако почетну цену по којој се покретне ствари отуђују из јавне својине прихвати као купопродајну 
цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.  

            Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене 
цене. 

              Лице које понуди највишу цену проглашава се за купца, а остала лица која прихвате 

највишу понуђену цену проглашавају се за купце по редоследу прихватања највише понуђене цене, 
у поступку јавног надметања, до истека расположиве количине. 

            Уколико учесник из става 2. и учесници из става 3. ове тачке Огласа не уплате 
купопродајну цену, у року предвиђеном у Одлуци о отуђењу ствари, губе право на повраћај 

депозита. 

            Председник, и чланови Комисије не могу бити учесници у поступку јавног надметања. 
 

 7. Јавно надметање ће се одржати дана на лицу места где се налазе покретне ствари тј. у 
дворишту зграде  општине Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, и то: 

- Дана 12.03.2020. године у 10,00 сати за цреп, и за слемене поклопце, 

- Дана 13.03.2020. године у 10,00 сати за дрвена крила прозора застакљена:  
А) димензије 50х50цм, 50х65цм, 55х110 цм, 50х80 цм,  

Б) димензије 45х90цм, 80х110цм, 110х110цм, 
В) димензије 50х125цм, 100х140 цм, 200х90цм. 

 
 8. Поступак по огласу спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења покретних 

ствари из јавне својине општине Књажевац, јавним надметањем, образована Решењем Општинског 

већа, број 404-29/2020-09 од 19.02.2020. године. 
            Комисија по окончаном поступку, сачињава Записник и утврђује Предлог о избору 

најповољнијих понуђача. 
 

 9. Покретне ствари у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за исте.  

     Цена покретних ствари које се отуђују, плаћа се у целости тј. у једнократном износу у 
року предвиђеном у Одлуци о отуђењу ствари, и доказ о извршеној уплати се доставља Одељењу 

за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.  
                 Примопредају покретних ствари записнички ће вршити Комисија из тачке 8. Огласа, у 

року предвиђеном у Одлуци о отуђењу ствари.  
               Купац након извршене уплате купопродајне цене, у року предвиђеном у Одлуци о 

отуђењу ствари,  преузима ствари у виђеном стању, без права на накнадну рекламацију. 

               Уколико Купац у предвиђеном року не преузме ствари и не одвезе са лица места, Купац 
сноси ризик оштећења, уништења, губитка ствари, крађе, без права приговора и накнаде било 

какве штете од Општине Књажевац и Комисије.   
                  

           10.  Одлуку о отуђењу покретних ствари из јавне својине општине након спроведеног 

поступка јавног надметања, доноси Општинско веће општине Књажевац.  



            Одлука надлежног органа је коначна.  

 
11. О резултатима огласа учесници ће бити обавештени на сам дан одржавања јавног  

надметања. 
            Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 124. 

 

 12.  Оглас ће бити објављен у средствима јавног информисања, на сајту општине и Огласној  
табли Општинске управе. 

 
               Обрадио, 

    правник Снежана Ристић 
 

             Шеф Одсека, 

  дипл. правник Веслана Вукић 
 

      Руководилац Одељења, 
  дипл. грађ. инж. Зоран Ђорђевић 

 

     Начелник Општинске управе, 
     дипл. правник Емилија Тасић 

 
                                                                                                          

Број: 404-28/2020-09 
19.02.2020. године 

К њ а ж е в а ц 

 
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                                                                                              мр Милан Ђокић 

 

                                                                                                          _____________________ 
 

 
 

 

 
 


