
 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

Бр. 04-874 

Дана: 15.04.2022. године 

 

 На основу Одлуке Савета Економског факултета у Нишу број 04-2411 од 

23.11.2020. године, Комисија за спровођење поступка продаје расходованих основних 

средстава објављује: 

 

ОГЛАС 

 

 о продаји расходованих основних средстава путем усменог јавног надметања 

 

1. Рочиште за продају расходованих покретних основних средстава путем усменог 

јавног надметања обавиће се дана 19.04.2022. године у 12,00 часова у холу испред 

Сале 1 Економског факултета. 

2. А) Сва расходована средства продају се по почетној цени од 24.000,00 динара 

једном понуђачу. 

3. Б) Сва расходована средства продају се појединачно по почетним ценама означеним 

у наредној табели. 

Списак расходованих покретних ствари приказан је у табели: 

Редни 

број 

Инвента. 

број 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

 

Комада 

 

Купац 

Почетна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 5315 Метална каса 

90цм*170цм 

1  12.000,00 

2. 5317 Метална каса 

130цм*205цм 

1  12.000,00 

3. 5318 Метална каса 

70цм*170цм 

1  12.000,00 

 

4.      

 

 

1. Усмено се лицитира на тај начин да понуђач може лицитирати изнад почетне цене 

све док се не дође до највећег понуђеног износа. 

2. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка 

лица. Физичка лица су у обавези да донесу важећу личну карту, а правна лица и 

предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно 

предузетничке радње. Лица која се појављују у име и за рачун других лица у 

обавези су да донесу и овлашћење за учешће у јавном надметању. 



3. Средства се купују у виђеном стању без права на рекламацију и без могућности 

њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци. 

4. Расходоване покретне ствари могу се видети дана 18.04.2022. године у периоду од 

10:00 часова до 14:00 часова уз претходну најаву Председнику Комисије за продају 

расходованих ствари. 

5. Купац је дужан да износ за који му је покретна ствар продата, уплати ОДМАХ, на 

рачун број: 840-1683666-17, са позивом на број одобрења 02282. Ако купац у 

одређеном року не уплати укупан износ за који му је покретна ствар продата, 

продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом и не може бити понуђач у 

даљем поступку продаје те свари. Преузимање излицитиране ствари обавити 

најкасније 31.04.2022. године до 10:00 часова. 

6. Покретна ствар се преузима у присуству Комисије за продају расходованих 

основних средстава а купац обезбеђује превоз покретне ствари. 

7. Оглас о продаји истаћи на огласној табли Факултета, објавити на интернет страни 

Факултета и средствима јавног информисања. 

8. За додатне информације контакт телефони су 018/528625. 

 

 

Председник Комисије 

  

Проф. др Дејан Ђорђевић 


