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Комисија за отуђење опреме за унос ваздуха у аерациони базен, именована Одлуком 

директора ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, бр. 05-50/2021 од 13.08.2021. године, на основу 

ст. 1. наведене одлуке, чланова 26. и 33. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС”, 

бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), као и 

члана 49. ст. 1. тачка 12. Статута ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, објављује  

 

О Г Л А С 

О ОТУЂЕЊУ ОПРЕМЕ ЗА УНОС ВАЗДУХА У АЕРАЦИОНИ БАЗЕН ГРАДСКОГ 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА  

 

Предмет отуђења је: 

 

1. Контејнер 7,0 x 2,6 x 2,6 м, стар 15 година , цца 1.250 кg   - 1 kom.   

2. Дуваљке ХАФИ Тyп ГМ 50 Л НО200, старе 15 година ГМ 50 Л, Фабр. бр. 862982, 

863002, 863007 / 2006 цца 1.150 кг/ком   - 3 комада 

3. Цеви ИНОX Колектор ваздуха дуваљки ХАФИ - ДН 250/150 мм  

Исечено, цца 1.200 кг - 1  комлет 

 

Опрема се налази на локацији Мали рит бб (локација Постројења за пречишћавање  

отпадних вода града Вршца) у Вршцу.  

 

Опрема  се продаје у виђеном стању, без права накнадне рекламације и понуђачи не могу 

да истичу да им нису познати евентуални недостаци. Иста се мооже видети радним данима 

до 24.08.2021. године на наведеним локацијама у периоду од 10:00 – 14:00 уз претходну 

најаву дан раније, лицу за контакт. 

 

Опрема се не продају појединачно већ се понуда подноси за комплетну опрему. 

 

ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” 

http://www.oktobar.co.rs/
mailto:info@oktobar.rs


Трошкове утовара и превоза сноси купац опреме за унос ваздуха. 

 

Почетна цена опреме износи 710.000,00 динара, у коју није урачунат ПДВ. 

 

Почетна цена представља минимално прихватљиву цену за доставу понуда. 

 

Продају ће спровести Комисија за отуђење опреме за унос кисеоника у аерациони базен, 

прикупљањем писмених затворених понуда.  

 

Одабир купца врши се на основу критеријума највише понуђене цена. У случају да више 

понуђача понуди исту цену, понуђачи ће бити позвани да у року од 3 дана доставе нову, 

ревидовану понуду. Уколико првопласирани понуђач одустане од куповине, уговор ће се 

закључити са другопласираним понуђачем.  

 

Право учешћа на јавном надметању имају домаћа и страна правна, физичка лица и 

предузетници.  

 

Физичка лица су у обавези да доставе копију важеће личне карте, а правна лица и 

предузетници, извод о упису у регистар привредних субјеката, односно у други 

одговарајући  регистар, не старији од 6 (шест) месеци од дана објављивања огласа. 

 

На јавном надметању као понуђачи могу да учествују само лица која су положила 

депозит у висини 30% утврђене почетне вредности предмета надметања, и то уплатом 

на рачун бр. 205-0000000001593-62, који се води код Комерцијалне банке, са позивом 

на број 01-6-26/2019-4 и сврхом уплате: „Учешће на јавном надметању“. 

 

За понуђача са којим буде закључен Уговор о купопродаји, депозит је саставни део 

уговорене цене, а осталим учесницима депозит ће бити враћен у року од 5 дана од датума 

отварања понудa. Учесник који понуди највишу цену, а затим одустане од закључења 

уговора или реализације уговора, губи право на повраћај депозита. 

 

Након закључивања уговора, купац је у обавези да изврши преузимање опреме у року од 10 

радних дана. 

 

Понуда, доказ о уплати депозита, као и тражена документација за домаћа и страна, правна 

физичка лица и предузетнике, достављају се непосредно на писарници у седишту предузећа 

или препорученом поштом, у затвореној коверти, на адресу ул. Стевана Немање бр. 26, 

Вршац, канцеларија бр. 18, са назнаком: „Учешће на јавном надметању за купопродају 

предметне опреме - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 



На полеђини коверте, заинтересовано лице наводи своје име и презиме/назив, 

пребивалиште/седиште, а за правно лице и име законског заступника. 

 

Благовременом се сматра само понуда, која са пратећом документацијом, Предузећу стигне 

најкасније до 24.08.2021. године до 14:00 часова, без обзира на начин како је послата. 

 

Понуде које стигну након рока означеног у претходном ставу, неће се узети у обзир, а 

подносиоци истих неће имати право да учествују у поступку. 

 

Отварање понуда обавиће се јавно, дана 25.08.2021. године у 12:00 часова, у просторијама 

Предузећа у Вршцу, ул. Стевана Немање бр. 26, у Свечаној сали. 

 

Овлашћени представник понуђача има право да, приликом отварања понуда, изврши увид 

у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, као и да изнесе све 

евентуалне примедбе на поступак отварања понуда. 

 

Уговор о купопродаји, биће закључен са понуђачем који понуди највишу цену, у року од 10 

(десет) дана од дана избора истога, а која мора бити већа од почетне цене. У случају да, 

изабрани понуђач, не уплати цену у наведеном року, губи право на повраћај уплаћеног 

депозита. 

 

Трошкови који настану у вези са закључењем и реализацијом Уговора о купопродаји 

дуваљки, припадајући порези, као и други трошкови који се односе на пренос власништва, 

падају на терет купца. 

 

Контакт особа: 

Јасмина Јевремовић, дипл. хем., шеф службе Канализација, е-маил адреса: 

jasmina.jevremovic@oktobar.rs, тел. 060 843 5103. 

Оглас објавити на интернет порталу е – vršac, као и на званичном сајту Предузећа 

http://www.oktobar.co.rs/. 

 

У Вршцу, 16.08.2021.   

                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ             

__________________________ 

  Јасмина Јевремовић, дипл. хем. 

  Шеф службе Канализација                     

 

http://www.oktobar.co.rs/

