
На основу члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу и располагању 
стварима у својини општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 10/2014 и 
25/2015) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће Општине Мали Иђош на 
седници данa 28.10.2016. године објављује, 

 
 

ОГЛАС 
   О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 
         путем усменог јавног надметања 
     

1. Предмет јавног надметања су: 
 
Инвентарски број  Назив и димензије   Почетна цена: 
 
8070   Орман 1,10x1,66 м    1.000 дин.   
620   стол 1,14x0,70 м    1.000 дин. 
8833   стол 1,00x0,70 м    1.000 дин 
55   орман 1,13x1,79 м    1.000 дин 
94   Орман 1,21x1,79 м    1.000 дин 
8072   Орман 1,10x1,66 м    1.000 дин 
8071   Орман 1,10x1,66 м    1.000 дин 
394   Орман 1,26x1,38 м    1.000 дин 
388   Орман 1,10x1,66 м    1.000 дин 
 

Цене су без ПДВ-а. 
Вредност робе постигнута 
усменим јавним надметањем 
ће представљати пореску 
основицу за обрачун ПДВ-а. 

 
 
 

2. Право пријаве на оглас имају сва правна и физичка лица, ОСИМ 
 запослених у општинској управи оптине Мали Иђош, као и изабрана и постављена 
лица и њима повезана лица. 

Усменим јавним надметањем, сматра се усмено јавно надметање на коме 
учествују најмање два понуђача. 

Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају ствари из тачкe 1. овог 
Огласа јави само један понуђач, покретне ствари могу се продати том понуђачу 
непосредном погодбом. 

 
3. Физичка лица су у обавези да донесу важећу личну карту, а правна лица  

и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно 
предузетничке радње. Лице које се појављују у име и за рачун другог лица у обавези 
је да донесе  уредно овлашћење за учешће на јавном надметању. 
 

4. На првом усменом јавном надметању покретне ствари се не могу  
продати по цени нижој од 60% процењене вредности. 



 
5. Покретне ствари се купују у виђеном стању без права на рекламацију и  

без  могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци. 
 

6. Купац је дужан да износ, за који му је покретна ствар продата, уплати 
илицитирану цену увећану за обрачунати ПДВ по пореским стопама у року од 8 дана 
од дана достављања записника о продаји покретне ствари на уплатни рачун: 840- 
811151843-89 позив на број 97  23-219, шифра плаћања вирманом: 290 а код 
готовинске уплате 190. Након уплате закључује се уговор о продаји покретних ствари. 
Ако купац у одређеном року не уплати укупан износ за коју му је покретна ствар 
продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац не може бити 
понуђач у даљем поступку продаје те ствари. 

 
7. Купац обезбеђује утовар и превоз покретне ствари у присуству радника 

Општинске управе. 
 

8. Усмено јавно надметање предмета из тачке 1. овог Огласа одржаће се у 
згради Општине Мали Иђош , улица Главна број 32., већница број 1. , и то:  

дана 09.11.2016. године са почетком у 13.00 часова; 
 
 9. Критеријум је највиша понуђена цена. 

 
10. ПДВ и остали трошкови купопродаје падају на терет купца. 
 
11. Спровођење поступка усемног јавног надметања вршиће Комисија за 

спровођење поступка надметања. 
 

12. Све потребене информације могу се добити на телефон Радован Дакић, 
контакт особа: +381691954107 . 

 
13. Оглас о продаји истаћи на огласној табли Општине и месних заједница и 

објавити на интернет страни  Општине Мали Иђош. 
 
14. Заинтересована лица могу да разгледају намештаје радним данима  по 

претходном договору са контакт особом, у периоду од 04.11.2016. до 08.11. 
2016. године од 8,00 до 14,00 часова. 
 
 
 
 
РепубликаСрбија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                           Марко Лазић с.р.    
Бр.:06-29-16/2016-01 
Дана: 28.10.2016. године 
Мали Иђош    
 


