
 

 

 

 

На основу члана 33.став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 

– др. закон, 108/16 i 113/17 и 95/18) и Решења Председника градске општине  Сурчин број: II 01-02-

04-1/2019 од 29.08.2019.године о образовању стручног радног тела за отуђење челичног 

решеткастог антенског стуба  за ношење парабола на локацији у Сурчину, ул. Косовска број 2, 

Стручно радно тело објављује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

 

За прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања  за отуђење опреме коју 

користи градска општина Сурчин 

 

I 

 

Грaдска општина Сурчин  као носилац права коришћења ствари у јавној својини града Београда, 

оглашава отуђење челичног решеткастог антенског стуба висине 37,35 м за ношење парабола у 

виђеном стању, који се налази на локацији у Сурчину, ул.Косовска бр.2 на к.п. 3002 КО Сурчин 

(у даљем тексту:антенски стуб). 

 Градска општина Сурчин позива сва заинересована домаћа и страна физичка и правна лица и 

предузетнике, да поднесу пријаве за учешће у поступку јавног надметања. 

 

II 

 

Антенски стуб се продаје у виђеном и затеченом стању, без права купца на накнадне приговоре 

и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика антенског стуба. 

Дозвољено је сечење, одвајање и класификација антенског стуба на локацији продавца. 

Трошкове демонтаже, сечења, класифиовања и транспорта антенског стуба са локације у 

целости сноси купац. 

Купац је у обавези да очисти локацију након извођења радова на демонтажи и одношењу 

антенског стуба. 

Купац је у обавези да обезбеди све законом прописане комплетне мере заштите животне средине 

и безбедности и здравља на раду током демонтаже и одношење купљеног антенског стуба. 

 

III 

 

Почетна цена антенског стуба износи: 421.560,00 динара или 3.585,00 евра. 

У складу са чланом 25.став. 2 тачка 3а) Закона о порезу на додатну вредност („Службени гласник 

РС“, бр. 84/04,86/04- исправка, 61/05,61/07,93/12,108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 

7/17- усклађени дин.изн., 113/17,13/18-усклађени дин.изн., 30/18 и 4/19-усклађени дин.изн.), 

ПДВ се не обрачунава и не плаћа. 

 

IV 

 

Критеријум за избор наповољнијег понуђача у току јавног надметања за куповину антенског 

стуба је највиши износ излицитиране цене. 

 

V 

 

Износ лицитационог корака износи минимум 3% у првом лицитационом кругу од почетне 

вредности антенског стуба.  

 

VI 



 

У поступку јавног надметања могу учествовати домаћа и страна правна лица, домаћа и страна 

физичка лица и предузетници, чије су пријаве благовремено, уредне и потпуне. 

Учесници који су поднели неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве не могу учествовати 

у поступку јавног надметања, а такве пријаве биће одбачене.  

 

VII 

 

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, Стручно радно тело предлаже да се подносилац пријаве региструје и 

прогласи купцем под условом да прихвати почетни износ купопродајне цене по којој се 

антенски стуб отуђује. У случају да подносилац пријаве не прихвати купопродајну 

цену, губи право на враћање депозита. 

 

VIII 

 

Услов за учешће у поступку јавног надметања је извршена уплата депозита у висини од 40.000,00 

РСД  на депозитни рачун градске општине Сурчин бр. 840-1169804-79. 
Сврха уплате је депозит за јавно надметање, који се мора уплатити најкасније 48 сати пре 

одржавања јавног надметања. 

 

IX 

 

За учешће у јваном надметању за отуђење покретних ствари учесник мора доставити следећу 

документацију: 

1) попуњени образац пријаве за учешће у јавном надметању; 

3) доказ о уплаћеном депозиту; 

4) парафирану и печатирану сваку страну нацрта купопродајног уговора; 

5) потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита; 

6) овлашћење за заступање и предузимање конкретних радњи у поступку јавног надметања; 

7) фотокопија личне карте за физичка лица, односно решење о упису у Регистар привредних 

субјеката и потврда о пореском идентификационом броју. 

 

X 

 

Пријава се предаје у затвореној коверти, непосредно преко писарнице  Управе градске општине 

Сурчин или путем поште препорученом пошиљком са назнаком: Стручно радно тело за отуђење 

антенског стуба – за јавано надметање, улица Војвођанска број 79, 11271 Сурчин  

Рок за достављање пријава је закључно са 15.10.2019.године.  

Поступак јавног надметања одржаће се дана 19.10.2019. године у 14.00 часова, у канцеларији 

начелника Управе градске општине Сурчин, на адреси Војвођанска бр.79 , 11271 Сурчин. 

У поступку јавног надметања активно могу учествовати само овлашћени представници 

подносиоца пријаве. 

Представник подносиоца пријаве дужан је да достави овлашћење (потписано и оверено печатом) 

за учествовање у јавном надметању.  

 

 

XI 

 

Ближи подаци о антенском стубу који се отуђује, о поступку и документацији у вези овог јавног 

огласа, могу се добити у време трајања јавног огласа, као и његово разгледање, сваког радног 

дана у времену од 10,00 до 14,00 сати, уз претходну најаву од једног дана. 



 

Контакт особа за давање ближих података о предмету продаје, поступку, продајној 

документацији и разгледању предмета продаје је Миљан Шишовић, координатор Стручног 

радног тела, на e-mail kdssurcin@gmail.com 

 

XII 

 

Подносилац пријаве који се прјавио на учешће на јавном надметању, а који не приступи јавном 

надметању, губи право на повраћај уплаћеног депозита. 

Потписана изјава о губитку депозита саставни је део продајне документације. 

 

XIII 

 

Учеснику јавног надметања који није понудио најповољнију цену за отуђење антенског стуба, 

извршиће се повраћај уплаћеног депозита у року од 8 дана од дана окончања поступка јавног 

надметања, на текући рачун назначен у пријави. 

 

XIV 

 

Учесник јавног надметања који понуди најповољнију цену за антенски стуб дужан је да утврђену 

цену исплати у року од 15 дана од дана закључивања уговора о отуђењу антенског стуба. 

 

XV 

 

Учесник јавног надметања који понуди наповољнију цену, а не закључи уговор о отуђењу 

aнтенског стуба у року од 15 дана од дана проглашења за најповољнијег понуђача, или не уплати 

купопродајну цену у прописаном уговореном року, губи право на повраћај уплаћеног депозита  

 

XVI 

 

Таксу за оверу уговора, накнаде и све евентуалне друге трошкове који произилазе из предмета 

купопродаје у целости сноси купац. 

 

Број: II -01-02-04-1/2019 од 20.09.2019.године 

 

СТРУЧНО РАДНО ТЕЛО 

                                                                                                                             Координатор 

                                                                                                                         Миљан Шишовић 

 

 
 
 
 
 


