ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
„СРБИЈАШУМЕ“ БЕОГРАД, Булевар Михајла Пупина, број 113
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „ВРАЊЕ“ ВРАЊЕ
На основу правоснажних и извршних пресуда Прекршајног суда у Врању, број
III-8 ПР 3960/2016 и 4 Пр.бр. 4452/16, ШГ “Врање“ Врање, као део Предузећа

ОГЛАШАВА
ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Следећу врсту огревног дрвета:
ЛАГЕР 1 – 8 прм, односно 5,52 м3 буковог
3.599,73 дин/прм, односно 5.217,00 дин/м3 без
лагера 28.797,84 РСД без обрачунатог ПДВ-а.
ЛАГЕР 2 – 12 прм, односно 8,28 м3 буковог
3.599,73 дин/прм, односно 5.217,00 дин/м3 без
лагера 43.196,76 РСД.

огревног дрвета, по почетној цени од
обрачунатог ПДВ-а – укупна вредност
огревног дрвета, по почетној цени од
обрачунатог ПДВ-а – укупна вредност

Напомена: Огревно дрво се продаје у виђеном стању, на паритету ф-ко неутоварено на
главном стоваришу ШГ „Врање“ – ШУ Врање , а почетна цена је без обрачунатог ПДВ-а.
Јавно надметање ће се обавити дана 29.08.2017. године, са почетком у 10,00 часова у
просторијама ШГ „Врање“ Врање, ул. Иво Лоле Рибара бр. 18 – Врање.
Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која уплате
депозит у износу од 10% за вредност лицитираног лагера, на текући рачун бр. 105-563211 са напоменом „уплата депозита за лицитацију огревног дрвета – Лагер ___“, и то
најкасније до 28.08.2017. године, или полагањем депозита на благајни ШГ „Врање“ на
дан лицитационе продаје 29.08.2017. године (полагање депозита до 09,30 часова на
адреси лицитације).
Купцу који понуди највишу цене биће испостављен авансни рачун, а уплаћени или
депоновани депозит ће се умањити од укупног износа. Осталим учесницима депозит ће
бити враћен.
Купац мора у року од три (3) дана да уплати излицитирани износ умањен за износ
депозита, након чега стиче право да преузме огревно дрво.
Огревно дрво, оглашено на продају, може се разгледати сваког радног дана у радном
времену на главном стоваришту ШГ „Врање“ – ШУ Врање, у улици Маричка бб у
Врању, уз претходну најаву шефу ШУ Врање, Љубиши Стаменковићу,дипл.инж.шум. ,
на телефон: 017/432-143 или 064/85-65-074.
ЈП „Србијашуме“ Београд
Шумско газдинство „Врање“

