
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Месна заједница Нови Кнежевац 
Број: 48/VIII-2018 
Дана: 13 08.2018.године 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 
 

    На основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник“ РС, бр. 
72/2011) и Одлуке савета Месне заједнице Нови Кнежевац дел. бр.42/VII-1-

2018 од дана 31.07.2018. Месна заједница Нови Кнежевац, као продавац 
објављује: 

 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ - ЛИЦИТАЦИЈУ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ 

 

Предмет продаје: пловни понтон „Тиски цвет“ (у даљем тексту 
секундарна сировина - старо гвожђе) 

 
 

1. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да учествују у 

поступку јавне продаје секундарне сировине  и то: 
Отпад старо гвожђе – у приближној количини од 40 тона (40,000,00 кг) са 

почетном ценом 450.000,00. динара.  
 

2. Услов за учешће на усменој лицитацији је доказ о уплати депозита у износу 
од 45.000,00 динара (10% од утврђене почетне цене) на депозитни рачун 

Општине Нови Кнежевац бр:840-1033804-97. 
 

3. Усмена продаја – лицитација секундарне сировине вршиће се у 
канцеларији Месне заједнице Нови Кнежевац, на адреси Бранка Радичевића 
бр.19, 23330 Нови Кнежевац, дана 22.08.2018. године у 13.00 часова. 

Пријављивање за учешће на јавној лицитацији вршиће се непосредно пре 
почетка усмене лицитације. 
 

4. Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума „највећа 
понуђена цена“.  

 
5. Особа за контакт Ивана Беланчић, e-mail: mesnank@stcable.net, тел. 

0230/81-462. 

 
 
 

mailto:mesnank@stcable.net


 
     

Општи подаци о поступку јавне лицитације: 

 
Подаци о продавцу: 

Месна заједница Нови Кнежевац, ул. Бранка Радичевића бр. 19, 23330 Нови 
Кнежевац. 

 
Предмет јавне лицитације: 

Пловни понтон „Тиски цвет“ димензија 16мх18м (у даљем тексту секундарна 
сировина - старо гвожђе). Продаје се у виђеном стању, без  права на 
рекламацију по било ком основу. Заинтересованa  лица могу да посете 

локацију где се предмет продаје налази, а то је на делу новокнежевачке 
стране обале реке Тиса. 

 
Циљ поступка: 

Поступак јавне лицитације се спроводи ради закључења Уговора о 
купопродаји секундарне сировине - отпад старо гвожђе. 

 
Почетна цена: 

Почетна цена са којом започиње процес јавне лицитације усменим путем је 
450.000,00 динара и представља најнижу почетну цену јавне лицитације. 

Купац обезбеђује сву неопходну механизацију за утовар, одношење и истовар 
секундарне сировине.  
 

Комисија: 
Комисија за продају секундране сировине именована је од стране Савета 

Месне заједнице Нови Кнежевац на седници одржаној 31.07.2018. године, 
одлуком број:42/VII-1-2018. Задатак комисије је да припреми конкурсну 

документацију за продају пловног понтона „Тиски цвет“, да објави датум и 
место одржавања продаје, да исту спроведе и да о наведеном, након окончања 

поступка усмене лицитације и закључења купопродјног уговора о свему 
сачини извештај. 

 
Учесник у поступку јавне лицитације: 

Учесник је лице које достави доказ о уплати депозита на депозитни рачун 
Општине Нови Кнежевац бр. 840-1033804-97 у износу од  (45.000,00 динара), 

тј. 10% од почетне продајне цене. 
 
 

 
 

 
 



 
 

Купац: 
Учесник који је понудио највишу цену у процесу јавне лицитације усменим 

путем и стекао право на закључење уговора о купопроидаји секундарне 
сировине - старо гвожђе. 
 

Садржина пријаве, услови за учешће на јавној лицитацији и начин 

спровођења поступка јавне лицитације: 
Сва заинтересована правна и физичка лица могу да учествују у јавној 
лицитацији за откуп секундарне сировине - старо гвожђе. Пријављивање за 

учешће на јавној лицитацији вршиће се непосредно пре почетка усмене 
лицитације, дана 22.08.2018. године у 13.00 часова, на адреси Продавца: 

Месна заједница Нови Кнежевац, ул. Бранка Радичевића бр.19, 23330 Нови 
Кнежевац. 

 
Садржај пријаве: 

Форма пријаве садржи следеће обавезне елементе: 
*Пријава физичког лица садржи: Име и презиме, име оца, адресу 

пребивалишта, ЈМБГ, број личне карте и место издавања личне карте, емаил 
адресу, број рачуна и број телефона.  

* Пријава правног лица садржи: назив и седиште, податке о упису у регистар 
надлежног органа (фотокопију Решења о упису), порески идентификациони 
број, матични број име, презиме и телефон особе за контакт и број рачуна. 

Комисија за продају секундарне сировине - старо гвожђе, спроводи поступак 
јавне лицитације усменим путем у пуном саставу. 

 
Записник потписују сви чланови Комисије и Учесник који је понудио 

продајну цену и остварио право на закључење Уговора о купопродаји 
секундарне сировине. 

 
Јавна лицитација усменим путем одржаће се дана  22.08.2018. године у 

13. часова у канцеларији месне заједнице Нови Кнежевац, ул. Бранка 
Радичевића бр. 19, 23330 Нови Кнежевац. 
 

Ако се само једно лице појави на лицитацији, позива се да прихвати почетну 

цену подизањем руке. Ако Учесник прихвати почетну цену, исти се 
проглашава купцем, а почетна цена на лицитацији се проглашава продајном 

ценом. 
Уколико је више лица стекло статус Учесника на јавној лицитацији и ако 

постоји  понуда од старне Учесника на нивоу почетне цене, председник 
комисије  утврђује нову цену спроводећи увећање исте у лицитационом 



кораку/износу од 5.000,00 динара од утврђене почетне цене и позива 
Учеснике да истакну понуду на нову, утврђену цену, подизањем руке.  

Утврђивање нове цене, понавља се све док Учесници истичу понуде на ново 
утврђене цене. 

Када ни после трећег позива није истакнута понуда, односно ни један 
Учесник није прихватио нову утврђену цену, председник комисије означава 

јавну лицитацију завршеном, а Купцем проглашава Учесника који је први 
понудио највишу цену. 

 
Учесник који је понудио највећу цену, дужан је да изврши уплату на рачун 

Продавца, најкасније до 29.08.2018. године, у износу 100% постигнуте цене 
на јавној лицитацији (уплаћени депозит се урачунава у излицитирану суму). 

Уплату извршити на евиденциони рачун Општине Нови Кнежевац бр.840-
30602845-56. 

Обавеза Купца у вези плаћања се сматра извршеном у моменту пријема 
извода из Управе за Трезор на ком су прокњижена уплаћена средства, након 
тога стиче право на потписивање купопродајног уговора.Тек након 

обостраног потписивања уговора, Купац стиче право својине  и може 
преузети предмет продаје. Крајни рок за преузимање предмета продаје  је  

07.09.2018. године. 
Учеснику који не стекне својство купца депозит ће бити враћен. 
 

 

 
 

 
 
 

                                                      Комисија за спровођење поступка  
                                                           продаје секундарне сировине 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
ПРИЈАВА   

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 

 

      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/ 

НАЗИВ 

                  ПОНУЂАЧА 

 
 
 

 
 

        АДРЕСА/ СЕДИШТЕ  

                  ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

ПОНУЂАЧА 

 (потписник уговора) 

 

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

 

 

   ТЕЛЕФОН/ ФАКС/ E-MAIL 

 

 

 

 

 

MAТИЧНИ БРОЈ 

ПОНУЂАЧА 

 

                    ПИБ 

              ПОНУЂАЧА 

 

            БРОЈ РАЧУНА 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


