
Република Србија 
Општина Неготин 
Председник општине 
Комисија за отуђење залихе материјала за образовање, науку, културу Народне библиотеке ,,Доситеј Новаковић” 
Неготин 
Број: 404-119/2022-IV/01 
Датум, 17.1.2023.године 

 
На основу члана 31а. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС” бр. 72/2011, ...153/2020), члана 3 став 

1. тачка 1), Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне 
ствари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде 
("Службени гласник РС", број 156/2020), члана 36. Одлуке о стварима у општинској својини (,,Службени лист 
општине Неготин“, број:7/2019, 2/2021) и члана 65. став 1.  тачка 12. Статута општине Неготин (''Службени лист 
општине Неготин'', број:4/2019), расписује   

 
Оглас 

о првом јавном надметању за отуђење залихе материјала за образовање, науку, културу Народне библиотеке 
,,Доситеј Новаковић” Неготин  

 
1. Опште одредбе 

    
1.1. Предмет отуђења су покретне ствари - залихе материјала за образовање, науку, културу Народне библиотеке 
,,Доситеј Новаковић” Неготин, и дате су у прилогу огласа у Пописној листи број PD011-0001, датум пописа 
21.08.2021.  

1.2. Почетна лицитациона цена отуђења износи 789.074,70 динара. 

1.3. Гарантни износ од 50.000,00 динара за учешће на јавном надметању уплаћује на  депозитни рачун: 840-718804-
26, модел 97 позив на број: 76-072, прималац: општина Неготин, сврха: гарантни износ за отуђење залихе 
материјала. 

2. Посебне одредбе 

2.1. Покретне ствари биће продате учеснику јавног надметања који понуди највишу цену. 

2.2. Учесник јавног надметања који нуди цену отуђења дужан је да понуди виши износ у односу на претходно 
понуђену цену или одустане од јавног надметања. 

2.3. Плаћање цене отуђења врши учесник са најповољнијом понудом умањену за гарантни износ једнократно у 
року од 2 часа од прекида јавног надметања са обавезом да у наведном року достави потврду о извршењу налога за 
уплату или налога за исплату који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се 
потврђује да је понуђени износ плаћен на депозитни рачун: 840-718804-26, модел 97 позив на број: 76-072, 
прималац: општина Неготин. 

2.4. Уколико учесник са најповољнијом понудом не уплати купопродајну цену у предвиђеном року из претходног 
става и не достави доказ о уплати сматраће да је одустао од јавног надметања и губи право на повраћај гарантног 
износа. 

2.5. Купац је у обавези да сноси без права на надокнаду трошкова односно надокнаду штете од продавца трошкове 
утовара и транспорта покретне ствари и ризике утовара и транспорта. 

2.6. Купац ће бити телефоном/и/или електронском поштом бити обавештен од комисије, о чему ће бити сачињена 
службена белешка, о датуму предаје покретне ствари, најкасније у року од 15 дана од дана достављања решења 
председника општине. 

2.7. Само заинтересованим лицима за учешће на јавном надметању који у канцеларији 80 Општинске управе 
општине Неготин радним данима у току огласног рока од 13.00 до 13.30. часова поднесу, најкасније дан пре дана 
разгледања, писану пријаву са именом и презименом и контакт телефоном пружиће се могућност  разгледања 
радним даном у току огласног рока, а о часу разгледања ће бити обавештени од стране комисије. 

2.8. Ствари се отуђују  у постојећем - "виђеном" стању, и учесник јавног надметања подношењем пријаве на јавно 
надметање одриче се било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на покретним 



стварима и општина Неготин не сноси одговорност за штету коју претрпи после одржаног јавног надметања 
уколико учесник јавног надметања пропусти могућност да разгледа покретну ствар које је предмет отуђења. 

2.9. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица.  

2.10. Пријава садржи: 
  а) све податке о подносиоцу пријаве: 

- за физичка лица - име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, телефон и 
мора бити потписана и прилаже се фотокопија личне карте, или пуномоћје за заступање које мора бити оверено 
од стране јавног бележника за лице које заступа подносиоца пријаве, доказ о уплати гарантног износа са 
потврдом о извршењу налога за уплату или налога за исплату који банка издаје на захтев клијента, а у којој су 
наведени сви подаци којима се потврђује да је гарантни износ плаћен; 

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број 
грађана, телефон, назив радње, матични број, порески идентификациони број, извод из регистра привредних 
субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана, пуномоћје за 
заступање; доказ о уплати гарантног износа  са потврдом о извршењу налога за уплату или налога за исплату 
или налога за пренос који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се потврђује 
да је гарантни износ плаћен; 

- за правна лица - назив и седиште, матични број, порески идентификациони број, број телефона, извод из 
регистра привредних субјеката или потврда да је уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана, 
пуномоћје за заступање; доказ о уплати гарантног износа са потврдом о извршењу налога за уплату или налога 
за исплату или налога за пренос који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се 
потврђује да је гарантни износ плаћен; 

б) податке из огласа о ствари за коју се пријава подноси и броју и датуму огласа. 

2.11. Обавезан садржај пријаве утврђен је обрасцем пријаве који се може преузети искључиво електронским 
путем преко www.negotin.rs. или у пријемној канцеларији Општинског услужног центра Општинске управе 
општине Неготин, међуспрат, трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Пријава се доставља на адресу: Општина 
Неготин, трг Стевана Мокрањца 1 , Неготин сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова у пријемној канцеларија 
Општинског услужног центра. 

2.12. Саставни део огласа је нацрт уговора о отуђењу покретне ствари што се сматра условима отуђења ствари. 

2.13. Рок за подношење пријаве је од 17.1.2023. до 31.1.2023. у 15.00. часова  у пријемној канцеларији 
Општинског услужног центра Општинске управе општине Неготин, међуспрат, трг Стевана Мокрањца 1, 
Неготин. Пријаве које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 

2.14. Јавно надметање ће се обавити 1.2.2023.године у 10.00. часова у малој сали Скупштине општине Неготин, 
трг Стевана Мокарањца 1. 

2.15. Поступак спроводи Комисија за отуђење залихе материјала за образовање, науку, културу Народне 
библиотеке ,,Доситеј Новаковић” Неготин. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису 
приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су 
подаци дати супротно објављеном огласу. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи 
јавном надметању сматраће се да је одустао од јавног надметања Непотпуне, односно неблаговремене понуде се 
одбацују. Подносилац неблаговремене односно непотпуне пријаве не може да учествује на јавном надметању 
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава 
на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену отуђења прихвати као 
купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на повраћај гарантног 
износа.Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај 
гарантног износа у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања. 

2.16. Оглас обајвити на www.negotin.rs и огласној табли Општине Неготин и обавештење о расписаном огласу 
преко Телевизије ,,Транс” у Неготину. 

2.17. За ближе информације обратити се у канцеларији 80 Oпштинске управе општине Неготин, лице за контакт: 
Предраг Станић, или мејлом predrag.stanic@negotin.rs, од 07.00. до 15.00. радним данима. 

 Председник комисије 
 

Сања Васић,с.р.                                                                                                                             


