
На основу члана 33. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/20), Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 

као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понудаи члана ("Сл. гласник 

РС", бр. 16/2018), члана 68. став 1. тачка 13. Статута општине Ада („Службени лист Општине 

Ада“ бр. 11/2019, 20/2019 и 32/20), и члана 36. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима и другим имовинском правима у јавној својини Општине Ада („Сл. 

лист Општине Ада“ бр. 11/2019) Општинско Вeће општине Ада расписује и објављује 

 

 

О  Г  Л  А  С 

ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ  

ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

 

I НАЗИВ ТИТУЛАРА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЧИЈА СЕ ПОКРЕТНА СТВАР ОТУЂУЈЕ 

 

Општина Ада 

Трг ослобођења бр. 1 

24430 Ада 

ПИБ: 100985430  

Матични број: 08070636  

 

II НАЧИН ОТУЂЕЊА ПРЕДМЕТНЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ 

 

Јавно надметање. 

 

III ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 

 

Предмет отуђења су секундарне сировине које представљају неопасни отпадни материјал, и 

чине га отпадне железничке шине и остало отпадно гвожђе добијено приликом демонтаже 

горњег строја постојеће железничке пруге на парцелама 5961, 5911/1-део и 5962 КО Ада. 

Купац је дужан да о свом трошку изврши демонтажу и одношење секундарних сировина са 

лица места.  

 

Процењена количина неопасног отпадног материјала износи 281.695,00 килограма. 

 

Јединица мере: килограм. 

 

Тачна тежина секундарних сировина биће утврђена приликом сваког појединачног 

преузимања мерењем на баждареној ваги уз присуство овлашћених представника Општине 

Ада и Купца о чему ће се саставити појединачни документи (записници о преузетој 

количини, мерни листови/одваге). 

 

Секундарне сировине је неопходно уклонити и однети са горе наведених катастарских 



парцела у року од 75 дана од дана потписивања уговора са Општином Ада.  

 

IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈУ 

 

Парцела 5961 КО Ада оријентисана је северо-запад југо-исток. Протеже се у насељу дуж 

улице Бакоша Калмана. Парцела је одвојена од бетонског пута и околних кућа у улици 

каналом и зеленим појасом. 

 

Предмет продаје је секундарна сировина која је преостала од железничке пруге која је 

предвиђена за демонтажу и одношење са парцеле. Купац је дужан да о свом трошку изврши 

демонтажу и одношење секундарних сировина са лица места.  

 

Снимањем на лицу места од горњег строја некадашње железничке пруге видљиве су: шине, 

прагови, скретнице, укрштаји, колосек са колском вагом, колосечни и скретнички причврсни 

и спојни прибор, елементи за пригушивање буке и вибрација, путни прелаз у нивоу, сигналне 

и пружне ознаке, рампе на ручни погон, други елементи. Колосек је без застора. 

 

Дужина саме пруге која је предвиђена за демонтажу је 1.660,00 метара дужних. 

1 (један) колосек је дужине цца 1.000,00 м дужних. 

3 (три) колосека су у дужини од 660,00 метара дужних. 

 

Прагови су дрвени са доста оштећења, делимично утонули у околно тло и растиње. Растојање 

прагова је 82 цм. Димензија дрвених прагова је 240x25x15 цм. Железничка шина је ознаке 

С24. 

 

Парцеле 5911/1-део и 5962 КО Ада орјентисане су је северо-запад југо-запад. Протежу се у 

насељу дуж атарских путева већим делом кроз ненасељено подручје. Парцеле са 

железничком пругом одвојене су од пољопривредних добара делимично атарским путевина и 

травнатим појасом. Колосек је без застора. 

 

Дужина саме пруге (1 колосек) која је предвиђена за демонтажу је 2.285,50 метара дужних. 

 

Прагови су дрвени са доста оштећења, делимично утонули у околно тло и растиње. Растојање 

прагова је 82 цм. Димензија дрвених прагова је 240x25x15 цм. Железничка шина је ознаке 

С24. 

 

Постојећа вегетација је обилна у смислу траве, дрвећа и осталог растиња. На неким местима 

шине нису видљиве јер су обрасле растињем. На прелазу са атарским путевима шине су 

покривене наслагама атарских путева и нису видљиве. 

 

V УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ЛИЦЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈЕ НА 

ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ 

 

Право на учешће у поступку има правно лице које испуњава следеће услове, односно који 

приложи Изјаву која садржи следеће: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, 



2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре, 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, 

4. понуђач је дужан да при саставлјању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуда. 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за управлјање (транспорт, складиштење и 

др.) отпадом који је предмет отуђења; 

6. да на дан отварања понуда нема претходних дуговања према Наручиоцу по основу 

раније закључених уговора по било ком основу. 

7. да рачун понуђача није био у блокади више од 30 дана у континуитету у периоду од 

01.01.2019. године, па до дана објављивања позива за подношење понуда тј. да 

понуђач није исказао губитак. 

8. да располаже неопходним техничким капацитетом како би секундарне сировине биле 

уклоњене у року од 75 дана од дана потписивања уговора. 

 

Напомена: Техничка опремљеност и техничко особље морају да буду на нивоу који гарантује 

извршење/реализацију на начин како је то предвиђено уговором, у уговореном року и 

квалитету, а Општина Ада задржава право да у сваком моменту, рачунајући од дана 

потписивања уговора па до окончања уговора, код Учесника, на лицу места провери те 

чињенице. Уколико се утврди у било ком моменту да техничка опремљеност и техничко 

особље нису на захтеваном нивоу, Општина Ада може једнострано раскинути уговор на 

штету друге уговорне стране. 

 

Испуњеност услова за учешће у поступку за тачке (1-8) Учесник доказује достављањем 

Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку. Изјаву саставља учесник, и она мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано 

у регистар као овлашћено за заступање, потребно је уз пријаву доставити овлашћење за 

заступање.  

 

VI ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ УЗ 

ПРИЈАВУ 

 

Пријава за учешће на јавном надметању садржи: назив, односно пословно име правног лица 

или предузетника, порески идентификациони број, матични број, тачну адресу и седиште.  

 

Уз пријаву се доставља: 

 

1. изјаву о намерама купца (Изјава из тачке 5. Јавног огласа);  

2. доказ о уплаћеном гарантном износу;  

3. фотокопију личне карте законског заступника, односно уредно овлашћење за 



заступање уколико на јавно надметање не приступи законски заступник правног лица;  

4. одлуку о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар 

(фотокопија Извода из АПР-а) 

5. фотокопију текућег рачуна на који ће се вратити депозит, у случају неуспешне 

лицитације 

6. фотокопију дозволе надлежног органа за управљање, транспорт и складиштење 

отпадом који је предмет отуђења. 

 

VII МЕСТО И ВРЕМЕ ВРШЕЊА УВИДА У СТАЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ КОЈА ЈЕ 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

Увид у стање покретне ствари која је предмет отуђења за које је расписан овај оглас омогућен 

је изласком на терен, односно на катастарске парцеле бр. 5961, 5911/1-део и 5962 КО Ада 

сваког радног дана од 9 до 12 часова, уз претходну најаву на број телефона: 024/852-106, 

локал 211. 

 

VIII ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

Јавно надметање ће се одржати дана 26.08.2021. године у канцеларији бр. 25 Општинске 

управе општине Ада, ул. Трг ослобођења бр. 1 у Ади, са почетком у 9 часова.  

 

IX НАЧИН, МЕСТО И ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

Пријаве се достављају лично на писарници или путем препоручене пошиљке у затвореној 

коверти на адресу:  

 

Општина Ада 

Трг ослобођења бр. 1 

24430 Ада 

са назнаком: 

 

„ПРИЈАВА НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АДА – СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ“ 

 

Пријаве се достављају до 26.08.2021. године, до 8 часова.  

 

Пријава се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 26.08.2021. 

године, до 8 часова. 

 

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног 

надметања - односно непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују.  

 

X ПОЧЕТНА ЦЕНА 

 

Почетна цена за отуђење секундарних сировина - материјала добијеног демонтажом горњег 



строја постојеће железничке пруге на парцелама 5961, 5911/1-део и 5962 КО Ада, утврђена је 

на основу Елабората процене вредности која је урађена од стране Биро за пројектовање и 

инжењеринг „ЕНЕФ – НС“ Нови Сад бр. Е-21-07 и износи 19 динара (нето) по килограму.  

 

Процењена количина отпадних железничких шина и осталог отпадног гвожђа добијеног 

приликом демонтаже на горе наведеним катастарским парцелама износи 281.695,00 

килограма, док ће тачна тежина секундарних сировина биће утврђена приликом сваког 

појединачног преузимања мерењем на баждареној ваги уз присуство овлашћених 

представника Општине Ада и Купца о чему ће се саставити појединачни документи 

(записници о преузетој количини, мерни листови/одваге). 

 

XI ВИСИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА ДЕПОЗИТА 

 

Гарантни износ, односно депозит, утврђује се у висини од 50% од процењеног почетног 

износа цене за отуђење што износи:  2.676.102,50 динара (у нето износу)  

 

Уплата гарантног износа се врши на жиро рачун број: 840-785804-10, број модела: 97, позив 

на број: 77-201, са назнаком: Гарантни износ за отуђење секундарних сировина – отпадне 

железничке шине. 

 

XII РОК ЗА ПОВРАЋАЈ ДЕПОЗИТА УЧЕСНИЦИМА КОЈИ НИСУ УСПЕЛИ НА 

ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ 

 

Учесницима који нису излицитирали куповину предметне покретне ствари, гарантни износ 

се враћа у року од 15 (петнаест) дана од дана одржавања јавног надметања на жиро рачун 

који су доставили уз пријаву за јавно надметање. 

 

XIII ВРЕМЕ И МЕСТО УВИДА У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Увид у докуметацију може се извршити радним данима од 9 до 12 часова у канцеларији бр. 

11 Општинске управе општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, Ада. 

 

XIV ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

Поступак јавног надметања спроводи комисија за спровођење поступка јавног надметања 

ради отуђења покретних ствари из јавне својине Општине Ада формирана на основу Одлуке 

Општинског већа општине Ада број: 020-6-84/2021-03  од дана 11.08.2021. године, а на 

основу одредаба Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим 

имовинском правима у јавној својини Општине Ада („Сл. лист Општине Ада“ бр. 11/2019). 

 

Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава идентитет подносиоца 

уредних пријава или њихових овлашћених заступника и утврђује листу учесника јавног 

надметања. На усменом јавном надметању могу да учествују само она лица која су положила 

депозит и доставили сву неопходну документацију у складу са тачком 6. овог Огласа. 

 

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су када јавном надметању 



приступи бар један учесник, односно његов овлашћени заступник.  

 

Поступак јавног надметања је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.  

 

Председник Комисије утврђује језик поступка, чита јавни оглас, констатује евентуалне 

примедбе на јавни оглас. 

 

Након тога објављује почетак јавног надметања и наводи предмет јавног надметања, почетну 

цену за отуђење (динар/кг) и лицитациони корак (који износи минимум 1 динар по 

килограму). Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена у 

динарима по килограму сировине 

 

Председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за покретну ствар која је 

предмет јавног надметања и ко нуди почетну цену.  

 

Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ од 

понуђеног (дин/кг). Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуди 

већи износ од последње понуде.  

 

Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не понуди већу цену 

за отуђење од последње понуде, Комисија констатује најповољнију понуду у записник и 

председник Комисије објављује да је јавно надметање завршено.  

 

Председник Комисије објављује да је јавно надметање завршено и у случају кад после 

његовог трећег позива нико од присутних учесника не понуди ни почетну цену за отуђење.  

Након објављивања завршетка јавног надметања, не могу се подносити накнадне понуде. 

 

Уколико у поступку јавног надметања за предметну покретну ствар учествује један учесник, 

односно његов овлашћени заступник, јавно надметање се завршава када учесник, односно 

овлашћени заступник прихвати почетну цену за отуђење.  

 

Уколико на јавно надметање не приступи ни један учесник, поступак оглашавања ће се 

поновити. 

 

По обављеном јавном надметању, а најкасније у року од 8 дана, Комисија доставља записник 

Општинском већу општине Ада, путем Одељења за имовинско-правне послове Општинске 

управе општине Ада, који садржи предлог доношења Одлуке о отуђењу учеснику који је 

понудио највишу цену по килограму за предметну покретну ствар. 

 

XV РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Подносилац пријаве који је на јавном надметању изабран за најповољнијег понуђача има 

обавезу да у року од 15 дана од дана коначности Одлуке о отуђењу покретне ствари из јавне 

својине Општине Ада да потпише Уговор о оутуђењу покретне ствари из јавне својине 

Општине Ада са отуђиоцем, у супротном губи право на повраћај гарантног износа 

(депозита). 



Подносилац пријаве који је на јавном надметању изабран за најповољнијег понуђача има 

обавезу да приликом закључивања уговора са Општином Ада достави и средство 

финансијског обезбеђења - оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини 

од 1.000.000,00 динара без пореза на додату вредност. 

 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити са клаузулом „неопозива, 

безусловна, без права на приговора и на први позив наплатива“, са периодом важности 

најмање шездесет (60) дана дуже од истека уговореног рока за извршење укупно уговорене 

обавезе. 

 

Уколико изабрани понуђач/купац не обезбеди и не преда Општини Ада банкарску гаранцију 

за добро извршење посла у предвиђеном року, уговор не ступа на снагу, а понуђач/купац губи 

право на повраћај гарантног износа (депозита). У том случају Општина Ада задржава право 

да закључи уговор са следећим најповољнијим понуђачем. 

 

XVI ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА 

 

Овај оглас за јавно надметање објаљује се у "Службеном листу општине Ада" и у дневном 

листу који се објављује на територији целе Републике Србије. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Ада 

Општинско веће  

Број: 020-6-84/2021-03                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 11.08.2021. године                                                            Золтан Билицки  


