
На основу Одлуке  Акционарског друштва за управљање јавном железничком 

инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд  о продаји отпадног 

материјала придобијеног у току процеса рада, путем јавне лицитације, број: 4/2018-668-

190 од 15.05. 2018. gодине   
 

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд  

 

О Г Л А Ш А В А 
ЈАВНИ  ПОЗИВ 

за продају отпадног материјала придобијеног у току процеса  рада, путем јавне 

лицитације  

 

Позивају се заинтересована лица која испуњавају услове наведене  у  јавниом  позиву  и 

лицитационој  документацији  предметног поступка продаје, да поднесу пријаве за учешће 

у поступку продаје отпадног материјала придобијеног у току процеса рада, путем јавне 

лицитације усменим путем. 
 

Подаци о продавцу: 

Продавац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд, Адреса: Немањина 6. 

ПИБ: 109108420 ;   МБ:   21127094 ;  Интернет страница Друштва: www.infrazs.rs 

 

 Предмет јавне продаје: 

Продаја отпадног материјала  придобијеног у току процеса  рада, власништво Друштва 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд продаје се  јавном лицитацијом путем 

јавног  надметања. 

 

Подаци о предмету продаје: 

Предмет продаје  је:  категорисани  отпадни  материјал  од гвожђа и челика,  индексног 

броја: 17 04 05 из каталога отпада    који има карактер неопасног отпада,.  а  налази  се  на   

локацији   стоваришног простора бр. 003 у  Београду.   

 

Преглед отпадног материјала 

РЕД

. БР. 

ВРСТА 

КАТЕГОРИСАНОГ 

ОТПАДА И 

ИНДЕКСНИ  БРОЈ 

НАЗИВ 

ОТПАДА 

ПРОЦЕЊ. 

КОЛИЧИ. 

ОТПАДА 

Ј/М 

ПОЧ. 

ЦЕНА  

ПО  

Ј/М. 

УКУПНО 

/рсд без пдв-а/ 

1. 

Гвожђе и челик 

17 04 05 

 

Шине-старе 785.614,00 кг 22,50 17.676.315,00 

 Скретнички 

делови -стари 
336.605,50 кг 22,50 7.573.612,50 

УКУПНА  ВРЕДНОСТ 25.249.927,50 

 
 
 

http://www.infrazs.rs/


Продаја отпадног материјала спроводи се у „виђеном стању“ без права купца на накнадну 

рекламацију. 

Заинтересовани Учесници јавног надметања могу пре достављања својих пријава за 

учешће, да посете локације где је предметни материјал ускладиштен уз претходну 

писмену најаву Комисији за продају. 

Наведена количина отпадног материјала исказана у напред наведеној табели и Табели 

тачка 2.1.  лицитационе документације по је процењена, оквирна и планирана, при чему 

ће стварна количина бити утврђена мерењем у поступку реализације Уговора у складу са 

Правилником о начину евидентирања, складиштења, кретања и продаје неактивних залиха 

и материјала придобијених у процесу рада, чл. 23 („Службени гласник РС“ бр.16/16). 

 

Циљ поступка и критеријум за  закључење  Уговора 

Поступак јавне лицитације се спроводи ради закључења Уговора о купопродаји отпадног 

материјала који је предмет јавног надметања усменим путем. 

Право на закључење Уговора о купопродаји отпадног материјала остварује учесник јавне 

лицитације који понуди/прихвати највишу цену за целокупан материјал за коју је 

аплицирао путем  пријаве  за учешће у јавном надметању.  

 

 Почетна цена 

Почетна цена са којом започиње процес јавног надметања усменим путем, за продају 

отпадног материјала утврђена је Одлуком одбора директора  Друштва „Инфраструктура 

железнице Србије“ а.д. и представља најнижу прихватљиву почетну цену јавног 

надметања. 
 
Укупна процењена вредност отпадног материјала  износи 25.249.927,50 РСД-а (исказано 

на крају  наведене табеле) представља износ почетне продајне цене за јавно надметање 

усменим путем док  је износ депозита  30 %  од почетне продајне цене, тј. од укупно 

процењене вредности отпадног материјала за учешће на јавном надметању, а то је 

7.574.978,25 РСД-а., који  је потребно  уплатити  најкасније један дан пре јавног отварања 

благовремено пристиглих  пријава на:   

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.Београд 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД  БЕОГРАД ,   205 – 222959 – 26    

са позивом на број одобрења: 11   48763-248-60 

 

Лицитациони корак 

Увећање почетне цене јавног надметања у сваком лицитационом кораку износи 5% од 

утврђене почетне продајне  цене са којом започиње јавно надметање усменим путем.  

 

 Заинтересована   лица  који имају право учешћа у поступку јавне лицитације   

Право учешћа у поступку јавне лицитације имају сва правна лица, предузетници и сва 

заинтересована физичка лица која испуњавају услове и  доказ о истима  доставе у  пријави  

за учешће, а у свему  према тачки 3.2. лицитационе документације. 

 

Рок и начин подношења пријаве за учешће у јавној лицитацији 

 Пријаву за учешће у јавном надметању достави на адресу Продавца у року односно  

најкасније до 23.05. 2018. године до 10:00 часова.  
 
 



Учесник јавног надметања подноси  пријаву за учешће у јавном надметању за целокупан 

отпадни материјал. 
 
Учесник јавног надметања може да поднесе пријаву за учешће у јавном надметању 

самостално  или  у  заједничкој  понуди/пријави (више учесника). 
 
Пријаве за учешће на јавном надметању достављају се лично или путем препоручене 

поште у затвореној коверти, са целокупном захтеваном документацијом– са назнаком: „За 

јавну продају отпадног материјала “ – НЕ ОТВАРАТИ  на адресу:  

Акционарско Друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.  Сектор за набавке и централна стоваришта, 

11000 Беогрд, Немањина 6., приземље, канцеларија 134-главна писарница. 
 
Учесници су дужни да на полеђини омота/коверте назначе назив, адресу, телефон, е-маил 

адресу и име контакт особе. 
 
Пријава се сматра благовременом уколико је до напред наведеног рока примљена код 

Продавца (без обзира на начин достављања – лично или поштом). 
 
Пријава достављена по истеку рока сматраће се неблаговременом и неће се отварати.  
 
Ако заинтересовани Учесник не достави све потребне доказе о испуњености услова за 

учешће у јавном надметању прописане Законом и лицитационом  документацијо, његова 

пријава ће се сматрати неодговарајућом и иста ће бити одбијена. 
 
 

Место и време отварања пријава за учешће у поступку  јавное продаје 
 
Јавно  отварање  пријава  ће  бити обављено последњег дана  истека рока за пријем, 

односно, 23.05.2018. године у једанаест (11) часова у просторијама  Акционарског 

друштва „Инфраструктура железнице Србије“ Београд.,канцелаларија  бр. 349 I sprat. 
 
На  јавном отварању пријава активно могу  учествовати овлашћени представници 

подносиоца пријава који  овлашћење  предају  Комисији  на самом почетку  јавног 

отварања  пристиглих пријава.   

Одлуку о валидности баговремено пристиглих пријава за учешће у поступку јавне 

лицитације, односно  детаљан  преглед  истих ,  а  о  чему  се води  записник  Комисија 

доноси у пуном саставу. 

Комисија има обавезу да  сачини  списак квалификованих пријава односно да обавести све 

оне коју су подели пријаве за учешће  да ли је њихова пријава за учешће на јавној 

лицитацији     стекла  статус  кандидата -учесника јавне лицитације  усменим  надметањем  

или није (ако није  са образложењем) ,  истог дана након отварања пријава, путем 

електронске поште, најкасније до 12,30 часова.  
 
Услов за одржавање  усменог  надметања  је  да својство  кандидата -учесника стекне 

најмање  једна  квалификована пријава. 

Када није  испуњен  претходно наведен услов  комисија то констатује  и јавну  продају  

јавним усменим надметањем  проглашава неуспелом. 

 

Место и време одржавања усменог надметања: 
 
Јавна лицитација, односно јавно надметање усменим путем, одржаће се након  јавног 

отварања пријава за учешће и обавештења Учесника о статусу пријаве: одобрена/одбијена, 



кандидата -учесника  тј. дана 23.05.2018. године у тринаест (13) часова у седишту  

продавца, Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 11000 Београд, Немањина 6,. канцелаларија  бр. 

349. 

Сам процес, начин спровођења усменог надметања  дат је  у тачки 3.4. лицитационе 

документације. 
 
 

Начин , рок и динамика преузимања отпадног материјала: 
 
Динамика преузимања предметног отпадног материјала вршиће се у складу са  Уговором 

о купопродаји, а на начин утврђен Правилником о начину евидентирања, складиштења, 

кретања и продаје неактивних залиха и материјала придобијених у процесу рада, 

(„Службени гласник РС“ бр.16/16),   члан 23. – Продаја  материјалних средстава са залиха 

и отпадног материјала. 

Преузимање предметног отпадног материјала вршиће се према заједнички утврђеној 

динамици, а крајни рок за примопредају отпадног материјала је 30 дана од дана уплате 

100% аванса, тј. од дана ступања на снагу Уговора о купопродаји. 
 
Сви трошкови који се односе на реализацију Уговора о купопродаји предметног 

материјала падају на терет Купца (мерење, сечење, транспорт и сл.). 

 

Контакт служба (лице): 
 
Служба за контакт: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. – Сектор за набавке и 

централна стоваришта, Београд, ул. Немањина 6, Комисија за продају отпадног материјала 

путем јавне лицитације, е-маил: nabavka.infrazs@ srbrail.rs , 
 
- Председника Комисије Горан Томашевић, тел:; тел. 06572317316 е-маил: 

goran.tomasevic@srbrail.rs       

- Заменик председника  Комисије Милан Шковрић, тел: 064 8947826  е-маил: 

milan.skovric@srbrail.rs 

Сва захтеве за додатне информације у вези продаје путем јавног надметања, 

заинтересована лица могу доставити писаним путем или на е-маил адресу 

nabavka.infrazs@srbrail.rs , односно на е-маил:      и  на исти начин ће им бити достављен 

одговор. 

 

Лицитациона  документација 

Лицитациона  документација је намењена заинтересованим лицима  за куповину отпадног 

материјала са циљем да дефинише правила и процедуре које се примењују у предметном 

процесу јавног надметања. 

Заинтересовани Учесници могу преузети  лицитацијску   документацију са интернет 

странице Друштва:  www.infrazs.rs  
 

Текст огласа објавити  на интернет страници Друштва „Инфраструктура железнице 

Србије“ а.д. www.infrazs.rs  
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