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“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 28/2021 

Деловодни број: 034-28/2021-04 

Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1 

e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs   web: www.ada.org.rs 

Oдговорни уредник Вања Гавриловић. 

Текући рачун: 840-742351843-94 са назнаком: За  “Службени лист општине Ада”. 

Излази по потреби. 

Први број “Службеног листа општине Ада”  је издат 31.03.1967. године 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 28/2021 szám 

Iktatószám: 034-28/2021-04  

Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala,  Ada 24430, Felszabadulás tér 1. 

e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs    web: www.ada.org.rs 

 Felelős szerkesztő Gavrilović Vanja. 

Folyószámlaszám: 840-742351843-94 Ada Község Hivatalos Lapja részére 

 Igény szerint jelenik meg. 

Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg. 
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97. 

 

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 
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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 
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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. 
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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). 
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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 
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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. 
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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  

 
 
 
 

A közvagyonról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – 
m.törv,, 108/2016, 113/2017, 95/2018 és 153/20 sz.)  33. szakasza, az ingatlanok közvetlen 
egyezséggel való szerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának, illetve 
az egyéb vagyonjogok szerzésének és kihasználásra adásának  feltételeiről, valamint a nyílt 
árverésnek és az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelettel (SZK 
Hivatalos Közlönye, 16/18. szám), Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 16/2018. 
szám) 68. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja, és az Ada község köztulajdonát képező dolgok 
és egyéb vagyonjogok szerzéséről, kezelésékről és a felettük való rendelkezésről szóló rendelet 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. szám) 36. szakasza alapján, Ada Község Községi Tanácsa 
kiírja és kihirdeti a következő 

  

 
H I R D E T É S T  

ADA KÖZSÉG TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGÓSÁGOK 

NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN TÖRTÉNŐ ELADÁSÁRÓL 

 
 
I. AZ ELTULAJDONÍTÁSRA KERÜLŐ KÖZTULAJDONÚ INGÓSÁG TULAJDONOSÁNAK 
ADATAI   
 
Ada Község  
Felszabadulás tér 1 

24430 Ada 

Adóazonosító szám: 100985430  

Törzsszám: 08070636  

 
 
II. AZ INGÓSÁG ELTULAJDONÍTÁSÁNAK MÓDJA: 
 
Nyilvános árverés. 
 
 
III. AZ ELTULAJDONÍTÁS TÁRGYA 

 
Az elidegenítés tárgya másodlagos nyersanyagok, amelyek nem veszélyes hulladékanyagok, és 
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hulladék vasúti sínekből és egyéb vashulladékból áll, amelyek a meglévő vasútpálya felső 
szerelvényének leszerelése során keletkeztek az Ada KK 5961, 5911/1-rész és 5962 helyrajzi 
számú kataszteri parcellákon. A vevő köteles saját költségén szétszerelni és eltávolítani a 
másodlagos nyersanyagokat a helyszínről. 
 
A nem veszélyes hulladék becsült mennyisége 281.695,00 kilogramm. 
 
Mértékegység: kilogramm. 
 
A másodlagos nyersanyagok pontos súlyát minden egyes átvétel során állapítják meg, kalibrált 
mérlegen történő méréssel, Ada község és a vevő meghatalmazott képviselőinek jelenlétében, 
amelyről egyedi dokumentumokat állítanak össze (jegyzőkönyv az átvett mennyiségről, mérés 
lapok/súlyok). 
 
A másodlagos nyersanyagokat el kell távolítani és el kell vinni a fenti kataszteri parcellákról az Ada 
községgel kötött szerződés aláírásától számított 75 napon belül.. 

 
IV. AZ ELIDEGENÍTENDŐ INGÓSÁGOK MŰSZAKI LEÍRÁSA 

Az Ada KK 5961 helyrajzi számú kataszteri parcella északnyugati délkeleti tájolású. A Bakos 
Kálmán utca mentén húzódik. A telket egy csatorna és egy zöldövezet választja el a beton úttól és 
az utcán lévő házaktól. 
 
Az értékesítés tárgya a vasútról megmaradt másodlagos alapanyag, amelyet leszerelésre és a 
telekről való eltávolításra szánnak. A vevő köteles saját költségén szétszerelni és eltávolítani a 
másodlagos nyersanyagokat a helyszínről. 
 
A helyszíni felvételezéssel az egykori vasútvonal felső szerelvényéből láthatóak: sínek, talpfák, 
kapcsolók, kereszteződések, pálya mérlegekkel, pálya- és kapcsolórögzítő és összekötő 
tartozékok, zaj- és rezgéscsillapító elemek, szinteben lévő vasúti átjáró, jelek  és nyomjelzések, 
kézi rámpák, egyéb elemek. A vasúti pálya kerítés nélküli. 
 
A leszerelésre tervezett vasút hossza 1.660,00 méter. 
1 (egy) pálya körülbelül 1.000,00 m hosszú. 
3 (három) pálya 660,00 méter hosszú. 
 
A talpfák fából vannak, sok sérüléssel, részben a környező talajba és növényzetbe süllyedve. A 
talpfák közötti távolság 82 cm. A talpfák mérete 240x25x15 cm. A vasúti sin S24 jelzéssel van 
ellátva. 
 
Az Ada KK 5911/1-rész és az 5962 helyrajzi számú kataszteri parcellák északnyugati dél-nyugati 
irányúak. A településen a düllőutak mentén húzódnak, többnyire lakatlan területen keresztül. A 
vasúttal ellátott parcellákat részben düllőutak és füves övezet választja el a mezőgazdasági 
területektől. A vasúti pálya kerítés nélküli. 
 
A leszerelésre szánt vasút hossza (1 vágány) 2.285,50 méter. 
 
A talpfák fából vannak, sok sérüléssel, részben a környező talajba és növényzetbe süllyedve. A 
talpfák közötti távolság 82 cm. A talpfák mérete 240x25x15 cm. A vasúti sin S24 jelzéssel van 
ellátva. 
 
A meglévő növényzet dús, a fű, a fák és más növényzet tekintetében. Néhány helyen a sínek nem 
láthatók, mert benőtte a növényzet. A düllőutak kereszteződésénél a síneket a düllőutak 
lerakódásai borítják, és nem láthatóak. 
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V. FELTÉTELEK, AMELYEKNEK A NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN RÉSZTVEVŐ 
SZEMÉLYEKNEK ELEGET KELL TENNIÜK 

Az eljárásban azon jogi személy vehet részt, amely megfelel az alábbi feltételeknek, azaz csatolja 
a következőket tartalmazó nyilatkozatot: 
1. hogy az illetékes hatóságnál nyilvántartásba vették, azaz a megfelelő nyilvántartásba 
bejegyezték, 
2. hogy őt és törvényes képviselőjét nem ítélték el egyetlen bűncselekmény miatt sem szervezett 
bűnözői csoport tagjaként, hogy nem ítélték el a gazdaság elleni bűncselekményekért, a környezet 
elleni bűncselekményekért, vesztegetéses bűncselekményekért, vagy csalásos 
bűncselekményekért, 
3. a Szerb Köztársaság vagy egy idegen állam, amikor a székhelye annak területén található, 
előírásainak megfelelően esedékes adókat, járulékokat és egyéb közterheket kifizette, 
4. Az ajánlat összeállításakor az ajánlattevő köteles kifejezetten kijelenteni, hogy eleget tett a 
munkabiztonságra, a foglalkoztatásra és a munkakörülményekre, valamint a környezetvédelemre 
vonatkozó hatályos előírásokból eredő kötelezettségeinek, valamint, hogy az ajánlat benyújtásakor 
nincs hatályos tilalom alatt a tevékenység végzésére. 
5. rendelkezik érvényes engedéllyel az illetékes hatóságtól az elidegenítés tárgyát képező 
hulladék kezelésére (szállítására, tárolására stb.); 
6. hogy az ajánlatnyitás napján a korábban megkötött szerződések alapján semmilyen alapon 
nincs tartozás a megrendelővel szemben. 
7. hogy az ajánlattevő számláját egymás után több mint 30 napig nem zárolták le 2019. január 1-
től az ajánlattételi felhívás közzétételének napjáig, azaz hogy az ajánlattevő nem mutatott ki 
veszteséget. 
8. rendelkezik a szükséges műszaki kapacitással a másodlagos nyersanyagok eltávolítására a 
szerződés aláírásától számított 75 napon belül. 
 
Megjegyzés: A műszaki felszerelésnek és a technikai személyzetnek olyan szinten kell lennie, 
amely garantálja a szerződésben meghatározott módon, a megbeszélt időben és minőségben 
történő végrehajtást/megvalósítást, és Ada község fenntartja a jogot bármikor, a szerződés 
aláírásától számítva a szerződés végéig, hogy a résztvevőnél a helyszínen ellenőrizze ezeket a 
tényeket. Ha bármikor megállapítják, hogy a műszaki felszereltség és a technikai személyzet nem 
az előírt szinten áll, Ada község egyoldalúan felmondhatja a szerződést a másik szerződő fél 
kárára. 
 
Az eljárásban való részvétel feltételeinek teljesítését az 1-8 pontban lévő tételekre vonatkozóan, a 
résztvevő nyilatkozat benyújtásával bizonyítja, amellyel teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel 
megerősíti, hogy megfelel az eljárásban való részvétel feltételeinek. A nyilatkozatot a résztvevő 
állítja össze, és alá kell írnia egy felhatalmazott személynek, és le kell pecsételnie. Ha a 
Nyilatkozatot olyan személy írja alá, aki nem szerepel a nyilvántartásban képviseleti 
jogosultsággal, akkor a kérelemhez mellékelni kell a képviseleti felhatalmazást. 
 
 
VI. A JELENTKEZÉS MELLÉ CSATOLANDÓ DOKUMENTÁCIÓ ADATAI 
A nyilvános árverésen való részvételre vonatkozó kérelem a következőket tartalmazza: név, azaz a 
jogi személy vagy vállalkozó cégneve, adóazonosító száma, törzsszáma, pontos címe és 
székhelye. 
 
A kérelemhez a következők tartoznak: 
 
1. a vevő szándéknyilatkozata (nyilatkozat a nyilvános hirdetmény 5. pontjából); 
2. igazolása a garancia összeg befizetéséről; 
3. a törvényes képviselő személyigazolványának fénymásolata, illetve megfelelő képviseleti 
felhatalmazás, ha nem a jogi személy jogi képviselője vesz részt a nyilvános árverésen; 
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4. határozat a gazdasági szervezetek nyilvántartásába vagy más megfelelő nyilvántartásba való 
bejegyzésről (az APR kivonatának fénymásolata) 
5. annak a folyószámlának a fénymásolata, amelyre a kauciót vissza kell utalni, sikertelen árverés 
esetén 

6. az illetékes hatóság engedélyének fénymásolata, amely az elidegenítés tárgyát képező hulladék 
kezelésére, szállítására és tárolására vonatkozik. 

 
VII. A NYILVÁNOS ÁRVERÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ INGÓSÁG MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE 
ÉS IDEJE 

Az elidegenítés tárgyát képező ingóság állapotába való betekintés, amelyre ezt a hirdetést 
meghirdették, a terepre való kiszállással lehetséges, azaz az Ada KK 5961, 5911/1- rész és 5962 
helyrajzi számú kataszteri parcellákra, minden munkanapon 9-12 óráig, előzetes értesítéssel az 
alábbi telefonszámon: 024/852-106, 211-es mellék. 
 
 
VIII. A NYILVÁNOS ÁRVERÉS MEGTARTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE: 
A nyilvános árverésre 2021.08.26-án az Adai KKH 25-ös irodájában, Felszabadulás tér 1 sz., kerül 
sor 9 órai kezdettel. 
 
IX. A NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSÁNAK 
MÓDJA, HELYE ÉS IDEJE: 
 
A jelentkezéseket személyesen az iktatóban vagy ajánlott levélben, zárt borítékban lehet átadni a 
következő címen: 
 

Ada Község 

Felszabadulás tér 1 sz. 
24430 Ada 

a következő hivatkozással: 
 

"JELENTKEZÉS AZ ADA KÖZSÉG TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGÓSÁGOK 
ELTULAJDONÍTÁSA CÉLJÁBÓL MEGRENDEZETT NYILVÁNOS ÁRVERÉSRE- 

MÁSODLAGOS NYERSANYAG" 

A jelentkezéseket 2021.08.26-án 8 óráig lehet benyújtani. 
A jelentkezés benyújtása akkor számít határidőn belülinek, amennyiben a pályázótól 2021.08.26-
án 8 óráig átvették.  
A határidőn túli vagy hiányos pályázatot benyújtók nem vehetnek részt a nyilvános árverésen - 
illetve a határidőn túli vagy hiányos jelentkezéseket elvetjük. 
 
X. KIKIÁLTÁSI ÁR: 
A másodlagos nyersanyagok elidegenítésének kikiáltási árát - a meglévő vasút felső szerelvény 
szétszerelésével kapott anyagot az Ada KK 5961, 5911/1-rész és 5962 helyrajzi számú kataszteri 
parcellákra - a Tervezési és Mérnöki "ENEF - NS" Újvidék Iroda által készített E-21-07 számú 
értékelő tanulmány alapján határozták meg, és kilogrammonként 19 dinár (nettó). 
 
A fenti kataszteri parcellákon a szétszerelés során keletkezett vasúti sínek és egyéb vashulladék 
becsült mennyisége 281.695,00 kilogramm, míg a másodlagos nyersanyagok pontos súlyát 
minden egyes átvétel során meghatározzák kalibrált mérlegen történő méréssel, Ada község és a 
vevő meghatalmazott képviselőinek jelenlétében, amelyről egyedi dokumentumokat állítanak 
össze (jegyzőkönyv az átvett mennyiségről, mérés lapok/súlyok).. 
 
XI. A LETÉT ÖSSZEGÉNEK NAGYSÁGA ÉS ELHELYEZÉSÉNEK MÓDJA: 
A letét összege a kikiáltási ár 50%-a, ami 2.676.102,00 dinár összeget tesz ki. 
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A letétet a 840-785804-10 számú zsiró számlára kell befizetni, modell száma: 97, hivatkozási 
szám: 77-201, az alábbi megjelöléssel: Garanciaösszeg a másodlagos nyersanyag – hulladék 
vasúti sínek elidegenítésére.  
 
XII. A LETÉT VISSZATÉRÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE, AZOKNAK A RÉSZTVEVŐKNEK, AKIK 
NEM NYERTEK A NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN: 
Azoknak a résztvevőknek, akik nem licitálták ki a nyilvános árverés tárgyát képező ingóság 
vételárát, a letét a nyilvános árverést követő 15 (tizenöt) napon belül kerül visszafizetésre a 
nyilvános árverésre való jelentkezéskor általuk megadott zsiró számlára. 
 
XIII. A DOKUMENTÁCIÓBA VALÓ BETEKINTÉS IDEJE ÉS HELYE 

A dokumentációba betekintést lehet tenni munkanapokon 9-12 óráig az Adai KKH 11-es 
irodájában, Felszabadulás tér 1 sz. 
 
 
XIV.       A NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELJÁRÁSA: 
 
A nyilvános árverést az Ada község tulajdonában lévő ingóságok eltulajdonítására megrendezett 
nyilvános árverést levezető bizottság vezeti le, amelyet Ada Község Községi Tanácsa a 
2021.08.11-i keltezésű, 020-6-84/2021-03 számú határozatával nevezett ki, az Ada község 
köztulajdonát képező dolgok és egyéb vagyonjogok szerzéséről, kezelésékről és a felettük való 
rendelkezésről szóló rendelet (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019 sz.) alapján 

 
A nyilvános árverés úgy kezdődik, hogy a Bizottság leellenőrzi a szabályosan benyújtott 
jelentkezések benyújtóinak vagy azok jogi képviselőinek személyazonosságát és megállapítja a 
nyilvános árverésen részt vevők listáját. A szóbeli nyilvános árverésen csak azok a személyek 
vehetnek részt, akik letétbe helyeztek és benyújtottak minden szükséges dokumentációt a jelen 
Hirdetmény 6. pontjának megfelelően. 
 
A nyilvános árverés lefolytatásának feltételei teljesültek, amennyiben legalább egy résztvevő vagy 
annak jogi képviselője megjelenik az árverésen. 
 
A nyilvános árverésen minden érdekelt személy jelen lehet. 
 
A Bizottság elnöke meghatározza az eljárás nyelvét, felolvassa a nyilvános kiírást, konstatálja a 
nyilvános árverésre tett esetleges megjegyzéseket. 
 
Ezután bejelenti a nyilvános árverés kezdetét és előterjeszti a nyilvános árverés tárgyát, az 
elidegenítés kezdeti ára (dinár/kg) és a licitlépcsőt (amely kilogrammonként legalább 1 dinár). A 
legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásának kritériuma a legmagasabb felajánlott ár dinárban 
kilogrammonként. 
 
A Bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e érdekelt résztvevő a nyilvános árverés tárgyát képező 
ingóságra, és megkínálja a kezdő árat. 
 
A Bizottság elnöke megkérdezi a nyilvános árverés résztvevőit, hogy van-e valaki, aki a kínált 
(din/kg) összegnél nagyobb összeget kínál. Az eljárás addig ismétlődik, amíg van olyan résztvevő, 
aki az utoljára megkínált összegnél nagyobb összeget kínál.  
 
Amikor a Bizottság elnökének harmadik felszólítására sem kínál egy résztvevő sem az utoljára 
megkínált összegnél nagyobb összeget, a Bizottság jegyzőkönyvezi a legkedvezőbb kínálatot és a 
Bizottság elnöke kihirdeti, hogy a nyilvános árverés véget ért.  
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A Bizottság elnöke kihirdeti, hogy a nyilvános árverés véget ért akkor is, ha a harmadik 
felszólítására senki a jelenlévő résztvevők közül nem kínálja meg a kikiáltási árat sem. 
 
A nyilvános árverés befejezése után utólagos ajánlatok nem tehetők. 
 
Amennyiben a nyilvános árverés tárgyát képező ingóság eltulajdonításának versenyében egy 
résztvevő, illetve annak meghatalmazott képviselője vesz részt, a nyilvános árverésnek vége van, 
amikor a résztvevő, illetve annak képviselője elfogadja a kezdő árat.  
 
Amennyiben a nyilvános árverésre egy résztvevő sem jelentkezik, a kiírás eljárása megismétlődik. 
 
A nyilvános árverés lebonyolítása után, legkésőbb 8 napon belül, a Bizottság Ada Község Községi 
Közigazgatásának Vagyonjogi Osztályán keresztül, benyújtja a jegyzőkönyvet a Községi 
Tanácsnak, amely tartalmazza a javaslatot a nyilvános árverés tárgyát képező ingóságok 
elidegenítéséről szóló határozat meghozatalára, annak a résztvevőnek, aki a legnagyobb 
kilogrammonkénti árat kínálta fel..  
 
XV. A SZERZŐDÉSKÖTÉS HATÁRIDEJE 

 

A nyilvános árverésen, mint legkedvezőbb ajánlattevőt kiválasztott résztvevő az Ada Község 
tulajdonában lévő ingóság eltulajdonításáról szóló határozat meghozatalát követő 15 napon belül 
köteles az ingóságot eltulajdonítóval megkötni az adásvételi szerződést, ellenkező esetben 
elveszíti a letét visszafizetésének jogát. 
Az a pályázó, akit a nyilvános pályázaton a legkedvezőbb ajánlattevőnek választottak, köteles az 
Ada községgel való szerződéskötéskor pénzügyi biztosítékot is átadni - eredeti banki garanciát a 
jó munkavégzésére, 1 000 000,00 dinár értékben, hozzáadott-érték -adó nélkül. 
 
A jó munkavégzésre vonatkozó bankgaranciának a "visszavonhatatlan, feltétel nélküli, tiltakozási 
jog nélküli és az első hívásra megfizettethető" záradékkal kell rendelkeznie, és legalább hatvan 
(60) nappal hosszabb érvényességi idővel kell rendelkeznie, mint a megállapodás szerinti 
időtartam. a teljes szerződéses kötelezettség teljesítésére. 
 
Ha a kiválasztott ajánlattevő/vevő az előírt határidőn belül nem biztosít és nem nyújt be Ada 
községnek bankgaranciát a jó munkavégzés érdekében, a szerződés nem lép hatályba, és az 
ajánlattevő/vevő elveszíti a garancia összegének visszatérítésére vonatkozó jogát (letét). Ebben 
az esetben Ada község fenntartja magának a jogot, hogy szerződést kössön a következő 
legkedvezőbb ajánlattevővel. 
 
XV. A PÁLYÁZAT MEGJELENTETÉSE 

 

Jelen nyilvános árverésről szóló pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában, és a Szerb 

Köztársaság egész területén forgalmazott napilapban jelenik meg. 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Ada Község 

Községi Tanács 

Szám: 020-6-84/2021-03      Bilicki Zoltán s.k.  
Kelt: 2021.08.11.                                 A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE 
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98. 

 
На основу члана 37. став  3. Одлуке о месним заједницама на територији општине Ада („Службени лист 
општине Ада“, број 31/2019, 35/2020 и 20a/2021), Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница, на седници одржаној дана 10.08.2021. године, донела је 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  
У П  У  Т  С  Т  В  А 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА 

РАСПИСАНИХ ЗА 15. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ  
 
 
 

Члан 1. 
 Члан 31 став 1. тачке 3. и 4. се  бришу. 
 

Члан 2. 
 Члан 40. се брише. 
 

Члан 3. 
 После члана 25. додаје се члан 25а, који гласи: 
 „Немоћна, спречена, лица која из здравствених разлога нису у могућности да дођу на своје бирачко 
место, особе са инвалидитетом, немоћна стара лица пријављују бирачкој комисији да желе да гласају ван 
бирачког места. 
 Начин реализације гласања бирача ван бирачког места ближе уређује пословник о раду бирачке 
комисије за спровођење избора за савете месних заједница.“ 
 

Члан 4.  
 Остали чланови Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији 
општине Ада расписаних за 15.август 2021. године („Службени лист општине Ада“, број 23/2021) остају 
непромењени. 
 

Члан 5. 
 Oве имене и допуне Упутства се објављују у „Службеном листу општине Ада“. 
 
 
 
 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ АДА 
 

 
 
 
У Ади, дана 10.08.2021. године                                
Број: 013-4-130/2021-01                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              Вања Гавриловић 
 


