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К у л а  

 
 

 

 Комисија за спровођење поступка отуђења из јавне својине општине Кула, 

опреме и грађевинског материјала, на основу донетог закључка Општинског већа, број: 

013-02-38/2017 од 24.јула.2017.године, и чл. 9., 10. и 11 Одлуке о коришћењу, 

одржавању и располагању покретним стварима у јавној својини општине Кула 

(„Сл.општине Кула“ бр.2/2013), о б ј а в љ у ј е, 

 

 

 

 

 Ј А В Н И    О Г Л А С  

ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА    

 

 

 I ОГЛАШАВА СЕ продаја путем јавног надметања грађевинског материјала на 

пословном објекту на кат. парцели бр. 3044 к.о.Сивац у Сивцу, који се налази у кругу 

дворишта, на адреси у Сивцу, ул. М.Тита бр. 148, према следећем: 

 

 стари бибер цреп .............................. око 12.000 комада 

 

 

 

Грађевински материјал отуђује се на основу процене од стране стручних радника 

општинске управе Кула, и утврђена је почетна цена за предметни половни грађевински 

материјал: 

 

 стар бибер цреп око 12.000  комада, износ 35.000,00 динара, 

 

У почетну цену није урачунат ПДВ. Општина Кула није у систему ПДВ-а. 

 

 

 

 

 

 

 



II ПОСТУПАК И НАЧИН ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ 

 

На јавном надметању могу учествовати правна и физичка лица, као и 

предузетници, која су заинтересована за целу количину половног грађевинског 

материјала, под условом да доставе уредну писану пријаву  у остављеном року. 

 

Уредна пријава треба да садржи: 

- податке о подносиоцу пријаве 

 за физичка лица: име и презиме, фотокопију личне карте; 

 

за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, 

матични број, копију решења о додељеном пиб-у, копију уговора о отварању и вођењу 

рачуна код пословне банке; 

 

 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, 

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, 

- доказ о уплати депозита. 

 

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача у току поступка је висина 

понуђене купопродајне цене за покретну ствар у јавној својини. 

 

Учесник који је понудио највиши износ купопродајне цене потписује изјаву којом се 

обавезује да ће уплату извршити најкасније у року од 48 сати од одржаног јавног 

надметања, у ком року се мора сачинити уговор о отуђења покретне ствари. 

 

Ако учесник у предвиђеном року не уплати износ купопродајне цене из потписане 

изјаве, губи право на стицање статуса купца, као и уплаћени депозит. 

 

Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву, у записнику се констатује 

да поступак јавног надемтања није успео, о чему се доставља извештај Општинском 

већу који доноси одлуку о поновном расписивању огласа за отуђење покретне ствари. 

 

Поступак јавног надметања, спровешће се и у случају да пристигне најмање једна 

благовремена и потпуна пријава за јавно надметање, односно понуда за расписани 

оглас. 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. 

 

На јавном надметању могу учествовати само она правна,физичка лица и 

предузетници, која пре одржавања јавног надметања уплате 10% од почетне цене 

половног материјала за који се лицитира, на посебан рачун за уплату депозита бр: 840-

1000804-60-OУКУЛА-ДЕПОЗИТИ-КУЛА, шифра плаћања: 290,када се уплата врши 

преко рачуна, а за готовинске уплате шифра плаћања је: 190, са назнаком „За учешће на 

јавном надметању“. Овај износ треба да се уплати најкасније два дана пре јавног 

надметања. 



 

Рок за преузимање половног грађевинског материјала је 7 дана од дана 

обостраног потписивања уговора. 

 

Поступак јавног надметања ће се одржати дана 16.08.2017. године са почетком 

од 12,00 часова у Сивцу, улица М.Тита бр. 197, у згради Месне заједнице у Сивцу. 

 

Половни грађевински материјал који се продаје на јавном надметању купује се у 

виђеном стању и купац се не може позивати на било какве материјалне недостаке за 

грађевински материјал (стари бибер цреп). 

 

Оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине путем јавног надметања 

објављује се на огласној табли Општинске управе Кула и огласним таблама месних 

канцеларија по насељеним местима, као и у електронском облику путем интернета. 

             

             Рок за подношење пријава по овом јавном огласу почиње да тече од дана 

објављивања огласа на огласним таблама месних заједница и огласној табли општинске 

управе Кула и интернет страници ОУ Кула. 

 

Половни грађевински материјал (стари бибер цреп) који се продаје на јавном 

надметању могу се погледати радним данима од 08,00-14,00 часова од дана 

објављивања овог огласа, заинтересовано лице претходно треба да се јави у згради 

Месне заједнице у Сивцу, улица М.Тита бр.197, на број телефона (025) 711-131 и 061-

302-4682, контакт особа: Бобан Дамјановић. 

 

 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  

ОТУЂЕЊА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 

 

 

______________________________________ 

Велибор Савковић 

                                                                                        

                                                                                                         ______________________________________ 

                                                                                                                                                           Рајко Баланџић 

 

                                                                                                        ______________________________________          

                                                                                                                                                               Војкан Илић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


