
 

 

 

 

ЈП „Србијашуме“ Београд 

Шумско газдинство „Пирот“ Пирот 

Српских владара 6 

Број: 01-2952 

Датум: 25.06.2019. година 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА 

“СРБИЈАШУМЕ” БЕОГРАД 

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО “ПИРОТ“ ПИРОТ 

 

На основу чл. 113. Закона о шумама, чл.104. Закона о пореском поступку и пореској 

администарцији, Закључка шумарског и ловног инспектора бр.270-322-98/2018-10 од 

03.06.2019.године и Закључка о јавној продаји одузетог  дрвета директора дела предузећа ЈП 

“Србијашуме” Београд, Шумског газдинства „Пирот“ Пирот, број 01- 2951 од 25.06.2019. 

године,  ШГ “Пирот” Пирот, као део Предузећа 

 

 

О Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ 

 

ЗА III КРУГ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  

ОДУЗЕТОГ ДРВЕТА 

 

 

Које ће се одржати 05.07.2019. године (петак), у 10:00 часова у просторијама 

дирекције  Шумског газдинствa „Пирот“ Пирот, ул.Српских владара бр.6., Пирот.  

 

Предмет усменог јавног надметања је продаја одузетог дрвета трупци, врста домаће 

тополе које је услед дугог стајања на стоваришту у расаднику "Барје" пропало  у количини 

од  1,639 м3  по цени од 2.043,00 динара са ПДВ-ом, укупне вредности 3.348,77 динара са 

ПДВ-ом., које се налази на стоваришту у расаднику „Барје“ у ул. Хајдук Вељка бр.136. 

 

Депозит 10% износи 335,00 динара.     

 

Критеријум за избор је највиша понуђена цена. 

 

            Купац мора у року од 8 (осам) дана да уплати излицитирани износ умањен за износ 

депозита, након чега стиче право да подигне излицитирану робу. 

 

           Одузети дрвни сортименти се продају у виђеном стању без права на 

рекламацију. 

 

Са купцем чија понуда буде најбоља, односно који је дао највећу цену закључиће се 

Уговор. Уговор са купцем који је дао најбољу понуду закључиће се по предлогу Комисије 

која је спровела предметну лицитацију, а на основу Записника са спроведене лицитације. 



 

 

 

 

Право  учешћа  на лицитацији имају сва правна лица, предузетници и физичка лица 

која уплате депозит у износу од 10% вредности предмета лицитације а на текући рачун бр. 

160-15657-53 са напоменом "уплата депозита за лицитацију дрвета".    

 

Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају одузетог дрвета јави само 

један понуђач, исто ће се продати том понуђачу непосредном погодбом. 

 

Дрвни сортименти који су предмет продаје могу се разгледати на стоваришту у 

расаднику „Барје“ у ул. Хајдук Вељка бр.136 у периоду од 26.06.2019. године до 

04.07.2019. године од 8-14 часова уз ОБАВЕЗНУ унапред најаву Родољубу Нешићу, 

дипл.инж.шумарства, контакт телефон: 064-85-64-850. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


