
      УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ- ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

       Кнеза Вишеслава бр.1. Београд 

   НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ СО Краљево 

     На основу Одлуке Савета Универзитета у Београду-Шумарског факултета, број 01-1/61    

од  06. јула 2022 године 

О Б Ј А В Љ У Ј Е 

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА  ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ 

РЕЗАНЕ ГРАЂЕ 

1..Поступак отуђења покретне имовине односно резане грађе  Универзитет у Београду-

Шумарски факултет,ЦННО, Наставна база Гоч  вршиће се путем ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

2. ПРЕДМЕТА ЛИЦИТАЦИЈЕ :  РЕЗАНА ГРАЂА која је отписана и налази се  на

Наставној бази Гоч у  објекту "стругара"  у количини између 90 и 100 м³. 

  -Резана грађа  састоји се од  разних врста тврдих лишћара, док мањи део представљају 

четинари и  меки лишћари, различитих димензија (дужина, ширина, дебљина), при чему је 

део грађе окрајчен а део није. 

- Предмет лицитације се налази у НБ Гоч, објекту“ стругара“ под тремом, одложен и 

заштићен. 

Напомена: Препорука продавца је да заинтересована лица обавезно посете стовариште и 

лично се увере у квалитет и здраствено стање резане грађе. 

3.ПОЧЕТНА ЦЕНА за ову количину резане грађе ( 90-100м³) је 500,000,00дин без ПДВ-а

4. РОК ПЛАЋАЊА је 15 дана од дана завршетка лицитације

5.КРИТЕРИЈУМ за  избор је највиша цена  добијена приликом лицитације

6. ВИСИНА ДЕПОЗИТА  је у вредности 10% од почетне вредности,односно 50,000,00

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

Управе за трезор Народне банке РС. 

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

8.ПРИЈАВА треба обавезно да садржи: (име презиме, бр личне карте, број текућег рачуна

и назив банке,, физичка лица),пун назив фирме, ПИБ , матични број ,адресу,број текућег 

рачуна, назив банке признаницу о уплаћеном депозиту и изричиту назнаку на запечаћеној 

коверти „ ПРИЈАВА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ, НЕ ОТВАРАТИ“. 

9. АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА-Хајдук Вељкова 72, фаx 11, 36102 Краљево-

на име Универзитет у Београду,Шумарски факултет,НБ Гоч; 



10.место и време увида у документацију у вези са покретном имовином која се отуђује - 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 резану грађу која се  отуђује - за време трајања пријаве за  лицитацију,у 

времену од 7⁰⁰ h до 14⁰⁰ h, у НБ „Гоч“, на стоваришту. 

Контакт особа Чукановић Игор,тел. 065 373 1360; 

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

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

13.МЕСТО И ВРЕМЕ  јавног надметања је НБ Гоч, на планини Гоч, СО Краљево,

Управна зграда,  дана 17. јануара 2023 године  у 13⁰⁰ h односно следећег дана по 

истицању рока за пријаве.  

14. ПОДНОСИОЦИ НЕБЛАГОВРЕМЕНИХ И НЕПОТПУНИХ ПРИЈАВА НЕЋЕ

МОЋИ ДА  УЧЕСТВУЈУ У ЛИЦИТАЦИЈИ 

15.На јавном надметању могу учествовати само физичка и правна лица која су положила

депозит. 

У Београду дана 30.12.2022. године 




