
   На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. гласник РС” бр. 
24/12, 48/15 и 99/15), члана 12. став 1. Одлуке о надлежностима у поступку 
прибављања и располагања стварима у јавној својини Града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“ бр.16/14), члана 59. Статута Града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара“ бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16) и члана 12. Одлуке о Градском 
већу града Зајечара ("Службени лист града Зајечара“ бр. 29/13, 31/13 и 51/14), 
Градско веће града Зајечара објављује 

 
О Г Л А С 

 
о спровођењу поступка јавног надметања  

за отуђење непокретности из јавне својине Града Зајечара,  
ради изградње  пословне зграде за пружање услуга  
у друмском превозу путника са пратећим објектима 

  
1. Предмет Огласа је отуђење непокретности у јавној својини Града Зајечара, 

уписане у лист непокретности бр. 17774  КО Зајечар, ради изградње пословне 
зграде за пружање услуга у друмском превозу путника са пратећим објектима 
и то: 

 
 - грађевинско земљиште означено као к.п. бр. 5877/11 КО Зајечар у Зајечару, у 
ул. Хајдук Вељкова 134-136 у Зајечару, укупне површине 0.64,14 hа. 
 

2. Отуђење предметне непокретности из јавне својине ће се обавити путем 
јавног надметања. Поступак јавног надметања спроводи Комисија за 
спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине Града Зајечара  

 јавним надметањем (у даљем тексту: Комисија). 
 

3. Почетна цена по којој се непокретност отуђује из јавне својине утврђена је у 
висини тржишне вредности, а на основу процене сталног судског вештака 
грађевинске струке Гордана Миленковића, дипл.инж.грађ. из Зајечара 
изражене у еврима. Исплата купопродајне цене врши се у динарској 
противвредности, по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан 
уплате.  

   
4. Почетна цена за отуђење предметне непокретности у поступку јавног 

надметања износи   44.898,00 евра. 
 Депозит износи  26.938,80 евра, односно 60% почетне цене,  с тим да се 
 уплата депозита врши у динарској противвредности по средњем званичном 
 курсу Народне банке Србије на дан уплате, најкасније три дана пре почетка 
 јавног надметања.  
 

5. Након завршетка јавног надметања, а најкасније у року од 8 дана, са 
учесником који понуди највиши износ купопродајне цене биће закључен 
уговор, уз обавезу да понуђени износ мора бити уплаћен у року од 8 дана од 
дана закључења уговора.  

 

6. Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за 
обављање превоза путника у друмском саобраћају, поседују Решење 
надлежног Министарства за обављање линијског и ванлиниског превоза 
путника у друмском саобраћају и који немају неизмирене обавезе према 



локалној самоуправи (Граду Зајечару), а критеријум за избор најповољнијег 
понуђача је највиши износ понуђене купопродајне цене. 

7. Најповољнији понуђач је дужан да достави меницу са меничним овлашћењем, 
картоном депонованих потписа и овереним захтевом од пословне банке за 
регистрацију менице на износ од 5.000.000,00 динара као гаранцију да ће 
поменути објекат бити изграђен у року од 15 месеци од дана потписивања 
уговора. 

 
  
 Пријава за учешће на надметању мора да садржи: назив, односно пословно 
име, седиште, број телефона, ПИБ, матични број и мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву се обавезно прилаже извод из 
регистра привредних субјеката. 
 
  Уз пријаву за јавно надметање сва заинтересована правна лица и 
предузетници у обавези су да доставе следеће доказе: 
 

• Извод из Агенције за привредне регистре и потврдa о пореском 
идентификационом броју ,  

• Решење надлежног Министарства за обављање линијског и ванлиниског 
превоза путника у друмском саобраћају, 

• Доказ да учесник нема неизмирене обавезе према локалној самоуправи 
(буџету Града Зајечара), 

• Доказ о уплаћеном депозиту, у висини од 60% почетне цене, на депозитни 
рачун Градске управе града Зајечара, број: 840-602804-87, обрачунат у 
динарској противвредности, по средњем званичном курсу Народне банке 
Србије на дан усплате. Депозит  ће бити враћен учесницима који нису успели 
у јавном надметању у року од 15 дана од дана окончања поступка,  у 
динарској противвредности, по средњем званичном курсу Народне банке 
Србије на дан исплате, 

 
 Пријаве са пратећом документацијом се подносе на адресу: Одељење за 
урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе града 
Зајечара, 19000 Зајечар, Трг Ослобођења 1 до 05.08.2016. године до 12,00 сати, без 
обзира на начин доставе, са назнаком: Пријава на оглас за јавно надметање ради 
отуђења непокретности – не отварати  
 Јавно надметање ће се одржати дана 05.08.2016. са почетком у 14,00 сати у 
сали Градског већа  града Зајечара, Трг Ослобођења 1. 
 Подносиоци непотпуне и неблаговремене пријаве неће моћи да учествују у 
поступку јавног надметања.  
 Детаљније информације могу се добити на тел. 019/421-199, локал 232.  
   
 Оглас објавити у дневном листу „Тимок”, на огласној табли Градске управе 
града Зајечара и на веб страници Града Зајечара. 
 
III бр.02-223/16 
У Зајечару, 28.07.2016.године      
        

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА     
 
               ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                  Велимир Огњеновић 


