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ШУМАРСКУ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД 

Кнеза Вишеслава1 

НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“  

 
На основу Одлуке Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду,  број 01-1/60 од 

01.11.2019. године. 

 

ОБЈАВЉУЈЕ 
ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ 

ОТВАРАЊЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА 

  

Која ће се одржати дана 10.01.2020. године, са почетком у 10 сати, у просторијама 

Н.Б.“Гоч“ 

 

Предмет лицитације је продаја металног отпада у Н.Б. „Гоч“. 

 

Комисија је утврдила и предложила  следеће расходоване машине: 

*Жути камаз 

-кабина 

-мотор 

-предња и задња осовина, 

*Некомплетна дизалица(делови) 

*Плави камаз  

-кабина са неисправним мотором 

-платформа у лошем стању 

*Платформа камаза  у лошем стању 

*Лада караван неисправна 

*Црвена лада нива некомплетна без крова неисправна 

*Аутобус ТАМ расходован 

*Контејнер за одлагање смећа 

*Аутобус Там (велики) нерегистрован 

*Там 110 војни неисправан 

*ситни и стари неисправни  делови машина и возила око механичарске радионице 

 

ПОЧЕТНА ЦЕНА ЦЕЛОКУПНОГ МЕТАЛНОГ ОТПАДА ИЗНОСИ 15 дин/кг. 

 
 

Критеријум за избор  најбоље понуде је највиша понуђена вредност. 

 

Заинтересовани за учеше на наведеној лицитацији у обавези су да своје понуде 

пошаљу у запечаћеној коверти, уз назнаку ПОНУДА ЗА  ЛИЦИТАЦИЈУ МЕТАЛНОГ 

ОТПАДА, НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу Шумарски факултет“, Хајдук Вељкова бр.72 

поштански фах 11   36000 Краљево, или донети лично у просторије Наставне базе „Гоч“ на 

Гочу. 

Рок доставе: 

- За слање поштом до 09.01.2020. године до 13:00  

- За личну доставу у просторијама Н.Б.“Гоч“ до 10.01.2020.године до 9:00 
 
 

 

У понуди морају бити дате  цене, без ПДВ-а. 

У обзир ће се узети све затворене понуде, заведене на писарници                                             

Управе НБ "Гоч", на Гочу,. 



  2 

 

Неблаговремене понуде које буду пристигле после наведеног рока, неће се узети у 

разматрање. 

У случају идентичних понуда, изабраће се понуда која је раније приспела на наведену 

адресу.  

У разматрање се неће узети: понуде са варијантама, понуде које буду пристигле после 

наведеног рока, непотпуне и понуде са нижом ценом од почетне. 

Сви купци достављају понуду, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, у 

супротном достављена понуда се неће разматрати. 
 

 

Метални отпад  може се разгледати сваког радног дана до 09.01.2020.године, у 

времену од 7 до 15 сати, уз обавезну претходну најаву Чукановић Игору, на мобилни 

телефон: 065-373-1360. 
 

 
 

Изабрани купац је у обавези да целокупну вредност излицитирене робе плати у року 

од 7 (седам) дана од дана одржавања лицитације и да излицитирану робу преузме у року од 

10 (десет) дана од дана одржавања лицитације.     

 

Са купцем који је дао најбољу понуду,  закључиће се Уговор. 

 

Уколико купац који је доставио најбољу понуду одустане од куповине, или од 

потписивања уговора, или не преузме робу у предвиђеном року из јавног позива,  обавештава 

се купац који је доставио следећу најбољу понуду. 

 
 

  

 


