
          УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ- ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

                                 Кнеза Вишеслава бр.1. Београд 

                                НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ СО Краљево 

                                НАСТАВНА БАЗА „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“  

                                  ДЕБЕЛИ ЛУГ СО Мајданпек 

 

 
     На основу Одлуке Савета Универзитета у Београду-Шумарског факултета, број 01-1/95    

од  24.11..2022      године 

                                                  О Б Ј А В Љ У Ј Е 

                           ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА  ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ 

                                       ЖИВИХ ЖИВОТИЊА -  КОЊА                       

                          

 

1.Поступак отуђења покретне имовине односно коња  Универзитет у Београду-Шумарски 

факултет,ЦННО, Наставних база вршиће  путем ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

 

2. ПРЕДМЕТА ЛИЦИТАЦИЈЕ : ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ -  КОЊИ   

 

  2.1. НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“  СО Краљево продаје 2 коња тачније две кобиле старости 

6 и 7 година, црвени и мрки дорат. Кобиле су у пуној снази лепог физичког изгледа, 

потпуно здраве животиње, обучени за рад у шуми. Осигуране су код Генерали осигурања 

Србије  и тренутно се налазе у НБ „Гоч“. 

 

  2.2. НАСТАВНА БАЗА „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“ Дебели Луг  продаје 2 коња 

односно коња и кобилу по имену Шарго и Мала. 

Коњ је старости 15 година и кастриран је  а кобила је старости 4 године. 

Коњи су у пуној снази, лепог физичког изгледа, потпуно здраве животиње, обучени за рад 

у шуми. Осигурани су код Генерали осигурања Србије.  

Тренутно се налазе у Н.Б.“Мајданпечка Домена“. 

 

3. ПОЧЕТНА ЦЕНА за једно грло је 900€ (у дин. противредности 105.000,00 дин) без   

  ПДВ-а 

 

4. РОК ПЛАЋАЊА је 15 дана од дана завршетка лицитације 

 

5.КРИТЕРИЈУМ за  избор је највиша  понуђена цена  добијена приликом лицитације  

 

6. ВИСИНА ДЕПОЗИТА  је у вредности 10% од почетне вредности,односно 10.500,00 

дин.и врши се уплатом на  рачун ПРОДАВЦА број 840-1878666-24, који се води код 

Управе за трезор Народне банке РС. 

 

7.РОК ЗА ПОВРАЋАЈ ДЕПОЗИТА је 5 дана по завршеној лицитацији ( надметању ). 

 

8.ПРИЈАВА треба обавезно да садржи:  



 -за физичко лице:име и презиме, бр личне карте, број текућег рачуна и назив банке, 

 - за правно лице: пун назив фирме, ПИБ , матични број ,адресу,број текућег рачуна, назив 

банке као и (за сва пријављена лица) 

 признаницу о уплаћеном депозиту и изричиту назнаку на запечаћеној коверти „ 

ПРИЈАВА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ КОЊА, НЕ ОТВАРАТИ  “уз навођење код које НБ се 

пријављују за лицитацију; 

 

9.АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА  

 -  НБ „ГОЧ“ -Хајдук Вељкова 72, фаx 11, 36102 Краљево-на име Универзитет у 

Београду,Шумарски факултет,НБ Гоч;  

 - Н.Б.“Мајданпечка Домена“ Дебели Луг бб,  емаил адреса: nbdlug@mts.rs – на име 

Универзитет у Београду,  Шумарски Факултет,Н.Б. „Мајданпечка Домена“  Дебели луг. 

 

10.место и време увида у документацију везану са предметом лицитације- за време 

трајања пријава за лицитацију у времену од 7⁰⁰ h с. до 14⁰⁰ h , контакт особа Чукановић 

Игор, тел. 065 373 1360; 

 

11.РАЗГЛЕДАЊЕ ПРЕДМЕТА ЛИЦИТАЦИЈЕ -заинтересовани понуђачи могу да 

разгледају коње који се  отуђује - за време трајања пријаве за  лицитацију,у времену 

 од 7⁰⁰ h до 14⁰⁰ h : 

- у НБ „Гоч“ на планини Гоч. 

 Контакт особа Чукановић Игор,тел. 065 373 1360; 

- У НБ „Мајданпелка домена“ Дебели Луг 

 Контакт особа Танасковић Мирослав, бр тел. 0644612846. 

 

12. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА је 16. јануар 2023 године до 15 h. Пријава 

треба да стигне поштом до овог датума, до краја радног времена. 

 

13.МЕСТО И ВРЕМЕ  јавног надметања је  

 

- На НБ Гоч, на планини Гоч, СО Краљево, Управна зграда.  дана 18. јануара 2023 

године  у  13⁰⁰ h.  

- На Н.Б.“Мајданпечка Домена“Дебели Луг.Управна зграда.Време лицитације 

дана 17. јануара 2023 године  у 12 h, односно следећег дана по истицању рока за 

пријаве.  

 

 

14. ПОДНОСИОЦИ НЕБЛАГОВРЕМЕНИХ И НЕПОТПУНИХ ПРИЈАВА НЕЋЕ 

МОЋИ ДА  УЧЕСТВУЈУ У ЛИЦИТАЦИЈИ 

 

15.На јавној лицитацији могу учествовати само физичка лица и правна лица која су 

положила депозит. 

 

У Београду дана 30.12.2022. године 

 

 


