
                                                                  ОПШТИНА КНИЋ  
                                 КОМИСИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 
 
 
На основу члана 27.став 10. и члана 33. став 2 Закона о јавној својини ( „ Службени 
гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18 ), члана 16. 
став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 
општине Кнић и Одлуке начелника Општинске управе општине Кнић, број 401-
1047/2020 од 15.07.2020. године, 
 
                                                                  О Б Ј А В Љ У Ј Е 
 
                                                         ОГЛАС 
             РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ 
                                  ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА  
 
 

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 
 
Предмет отуђења је покретна ствар, у својини Општине Кнић, и то  летилица Дрон – 
Phantom 3 Advanced са серијским бројем SN: P79DDG20050076 резолуције 12.4 МP, 
распон објектива 20мм (еквивалентно ),видео снинање ( резолуција ) 1920x1080 са 
60fps, непрекидно (бурст) 3/5/7fps, тип фајлова JPEG, DNG (RAW)  , MP4,MOV 
(MPEG-4AVC/H,264) ,формат FAT32/exFAT, експозиција ISO осетлјивост 100-1600 
(фотографије), 100-3200 (видео записи), домет одашиљача 2000м, максимална 
висина летења до 6000м, угао гледања ( хоризонтално ) 94, тип меморијске 
картице- Микро SD ( Class 10 или UHS-1), капацитет картице до 64 GB, напајање 
капацитет 4480 mAh, батерија липо 45, трајање батерије 23 минута,брзина 
успињања 5м/с,брзина пропадања 3м/с,брзина летења 16м/с (АТТI mod , без ветра 
) . 
Летилица ДРОН је у неисправном стању: откинут флет кабал, поломљен гимбал. 
 

2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА 
              

             Отуђење се врши у поступку прикупљања писмених затворених понуда. 
Покретна ствар која је предмет отуђења налази се у згради општине Кнић, у 
просторији број 17 и отуђује се у постојећем „виђеном стању“, без права купца на 
накнадне рекламације.  
Почетна цена надметања за  летилицу ДРОН је : 102 евра. 
Купопродајна цена утврђена у висини најповољније понуде уплатиће се у 
динарској противредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на  
дан уплате. 



 
Рок за плаћање купопродајне цене је 8 ( осам ) дана од дана закључења 
купопродајног уговора. 
Трошкови транспорта , као и други трошкови који проистекну из реализације 
уговора, падају на терет купца. 
 
 

3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 
 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту општине 
Кнић и огласној табли општинске управе општине Кнић. 
Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове 
огласа и која уплата депозит у висини од 10 евра у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате . 
Уплата депозита врши се  на број рачуна 840-812151843-08, шифра плаћања: 253, 
позив на број: 63-044, сврха уплате: уплата депозита по огласу. 
Понуда се подноси на обрасцу, који је саставни део овог огласа.  
Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи: 

 -висину понуђене купопродајне цене изражене у еврима 
 -потврду о уплати депозита 
 - изјаву о условима за враћање депозита, са јасном назнаком назива своје 
пословне банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у 
случају да подносилац понуде не буде изабран за најповољнијег понуђача. 
Уредна и потпуна писмена понуда мора бити потписана и оверена печатом 
уколико се ради о правном лицу и мора да садржи и све податке о подносиоцу 
понуде и то : 
 

                              За   физичка лица: 
- име и презиме; 
- адресу пребивалишта; 
- копију личне карте; 
- контакт телефон; 
- ако је лице предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра 

привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у 
одговарајући регистар, све не старије од 30 ( тридесет ) дана, као и 
потврда о пореском идентификационом броју. 

                                   За правна лица: 
- назив и седиште; 
-  извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно 

лице, не старије од 30( тридесет ) дана; 
- копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – 

ПИБ 



У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за 
заступање мора бити потписано и оверено печатом овлашћеног 
лица. 
Понуда се подноси, искључиво препорученом пошиљком, на адресу 
: Општинска управа општине Кнић, Комисији за спровођење 
поступка отуђења основног средства ( ДРОН летилица) 34240 Кнић, 
у затвореној коверти на којој је јасно означено: „ ПОНУДА ЗА  
КУПОВИНУ ПОКРЕТНИХ  СТВАРИ – НЕ ОТВАРАТИ“. 
Дан предаје пошти, сматра се као дан предаје Општинској управи 
општине Кнић, под условом да пошиљка стигне у Општинску управу 
општине Кнић до дана отварања понуда.    
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 
Понуда у којој цена није наведена у еврима, или је дата описно неће 
се разматрати. 
 
 

4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
                 Поступак по овом огласу спроводи Комисија која је образована Одлуком 
начелника општинске управе, број 401-1047/2020 од 15.07.2020. године. 
                 Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски дана 04.08.2020. 
године, у згради  Општине Кнић, у просторији број 18, са почетком  у 10  часова. 
                Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су 
испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда. 
                Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене 
купопродајне цене. 
                 У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, 
Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у 
року од 3 ( три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним 
износом понуђене цене  у односу на претходну понуду, а понуде ће Комисија 
отворити и утврдити најповољнијег понуђача 
                 Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако 
су понуђачи доставили нову понуду са истоветном ценом, Комисија ће путем 
жреба извршити избор најповољнијег понуђача. 
                 Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 ( 
осам )  дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, 
сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван 
следећи најповољнији понуђач. 
                  У року од 8 ( осам ) дана од дана доношења Одлуке начелника 
Општинске управе општине Кнић о избору најповољнијег понуђача, учеснике 
огласа Општинска управа ће обавестити писмено о избору најповољније понуде. 
                  Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит не враћа, већ се исти 
урачунава у купопродајну цену. 
                  Депозит се задржава и не враћа се : 

              Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду; 



1- Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 ( осам ) 
дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор; 

2- Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну 
купопродајну цену у року од 8 ( осам ) дана од дана закључења уговора. 
          Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа 
у року од 8 ( осам ) дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача. 
          Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број 
телефона 069/515-40-11, сваког радног дана у термину од 07:00 – 15:00 часова. 
 
 
 
 
Број: 401-1062/2020-01                                                       
У Книћу, 24.07.2020. године                                             Комисија:  
                                                             

1. Александар Ракоњац, мастер економиста, 
председник Комисије 

2. Марија Павловић, дипл.правник, члан 
3. Милош Вујовић, струковни инг. 

електронике и рачунарства, члан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                             ПРАВНА ЛИЦА 
 
 
                                                      
На основу Огласа ради отуђења покретне ствари – летилице ДРОН у својини 
општине Кнић, путем прикупљања писмених понуда, дајем следећу  
 
 
 
                         ИЗЈАВУ О ГУБИТКУ ПРАВА НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА 
 
 

                                                   _________________________________________ 
                                                                            (назив правног лица) 
 
                                                      ____________________________________ 
                                                (име и презиме лица овлашћеног за заступање) 
 
 
Као понуђач изјављујем, да сам сагласан да ми депозит у износу од ___________ динара, 
неће бити враћен: 

1. Уколико уплатим депозит, а не поднесем понуду. 
2. Уколико као понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, по позиву за 

закључење уговора, не потпишем уговор. 
3. Уколико каоп најповољнији понуђач потпишем уговор, а не уплатим целокупну 

купопродајну цену у року предвиђеном потписаним уговором. 
 
 
У _______________ дана __________ године                           ПОНУЂАЧ 
                                                                                                      ________________________ 
                                                                                                     потпис овлашћеног лица 
                                                                                            
 
 
 
                                                                     
 
                                                                                 
 
 



 
 
 
                                                                                                                              ФИЗИЧКА ЛИЦА 
 
 

На основу огласа ради отуђења покретнр ствари – летилице ДРОН у својини општине            
Кнић, путем прикупљања писмених понуда, дајем следећу  

 
 
                            ИЗЈАВУ О ГУБИТКУ ПРАВА НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА   
 
Ја, _____________________________________________ ,  
                             ( име и презиме понуђача ) 
 
као понуђач изјављујем да сам сагласан/на да ми депозит у износу од 
______________ динара неће бити враћен : 
 
 
1. Уколико уплатим депозит, а не поднесем понуду. 
2. Уколико као понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, по позиву за 

закључење уговора, не потпишем уговор. 
3. Уколико као најповољнији понуђач потпишем уговор, а не уплатим целокупну 

купопродајну цену у року предвиђеном потписаним уговором. 
 
 
У ____________, дана_____________ године. 
                                                                                                                   ПОНУЂАЧ 
                                                                                                            ________________ 
                                                                                                      потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                  

 
                                                                                                                                                ПРАВНА ЛИЦА 
 
 
 
На основу Огласа ради отуђења покретне ствари – летилице ДРОН у својини општине  
Кнић, путем прикупљања писмених понуда, дајем следећу 
 
 
                                                                        ПОНУДУ  
 
за куповину покретне  ствари по огласу број _____, у укупном износу од  
________________ евра.  
 
 
                                             ПОНУЂАЧ: _____________________________________ 
                                                                                        ( назив и седиште ) 
 
                                                            ____________________________________________ 

                                   ( име и презиме лица овлашћеног за заступање ) 
 
                                                             ______________________ 
                                                                    ( контакт телефон )  

        Број текућег рачуна _________________________________ 
 
 
Уколико ова моја понуда буде прихваћена као најповољнија, обавезујем се да 
у року одређеном у вашем позиву, закључим уговор о купопродаји.  
 
 
У _______________ , дана ____________ године .  
                                                                                                   ПОНУЂАЧ 
                                                                                           _____________________ 
                                                                                            потпис овлашћеног лица 
 
 
                                                                                             
                            
                                                                                   
 
 



 
 
 

                                                                                                                                           ФИЗИЧКА ЛИЦА 
 
 
 
 
На основу Огласа ради отуђења покретне ствари – летилице ДРОН у својини општине  
Кнић, путем прикупљања писмених понуда, дајем следећу 
 

                                        
                                                        ПОНУДУ 
 
за куповину покретне ствари по огласу број ______, у укупном износу од 
_________________ евра. 
    
     
                                       ПОНУЂАЧ:_____________________________________ 
                                                                                    ( име и презиме ) 
                                            ЈМБГ ____________________________________ 
                                                                
                                        АДРЕСА_______________________________________ 
 
                                                                   _____________________________ 
                                                                          ( контакт телефон )  
Број текућег рачуна _________________________________ 
 
 Уколико ова моја понуда буде прихваћена као најповољнија, обавезујем се да 
у року одређеном у вашем позиву, закључим уговор о купопродаји.  
 
 
У ______________________, дана _______________ године 
  
 
                                                                                                    ПОНУЂАЧ 
 
                                                                         __________________________________ 
                                                                                            име и презиме 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 На основу Огласа ради отуђења покретне ствари – летилице ДРОН у својини општине 
Кнић, путем прикупљања писмених понуда , дајем следећу 
 
 
 
 
                                                                          ИЗЈАВУ  
 
 
Као понуђач за куповину покретне ствари – летилице ДРОН у својини општине Кнић, и з ј а 
в љ у ј е м   да прихватам све услове из огласа. 
 
 
 У Книћу, _____________ године. 
 
 
                                                                                                                    ПОНУЂАЧ 
                                                                                              ___________________________________ 

 
 
 
 
 
                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


