
На основу Одлуке Скупштине Акционарског друштва за управљање јавном железничком 

инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд о продаји отпадног 

материјала придобијеног у току процеса рада, путем јавне лицитације, по партијама, број: 

5/2017-109-37 од 11.05. 2017. gодине и Решења Владе Републике Србије о давању 

сагласности 05 број: 401-7548/2017 од 17. августа 2017. године, 

 
 

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“ Београд  

 

 
 

 ОГЛАШАВА  
 

 

продају отпадног материјала придобијеног у току процеса  рада, путем јавне 

лицитације, по партијама  

 

 

Позивају се сва заинтересована лица која испуњавају услове прописане Законом и 

конкурсном документацијом предметног поступка продаје, да поднесу пријаве за учешће у 

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

лицитације, по партијама. 
 
Општи подаци поступка продаје 
 

Подаци о продавцу: 
 
Продавац:  

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Адреса: Београд, Немањина 6. 
 
ПИБ: 109108420 ;    

МБ:   21127094 ;   

Текући рачун број:  205 – 222959 – 26 , Банка: Комерцијална банка АД Београд  
 
 

Интернет страница Друштва: www.infrazs.rs_  

 

Предмет јавне лицитације: 

 

Предмет јавне лицитације је продаја отпадног материјала придобијеног у току процеса  

рада по партијама, укупно дванаест (12) партија, власништво Друштва „Инфраструктура 

железнице Србије“  Београд.  
 
Учесник јавне лицитације може да поднесе пријаву за учешће на јавној лицитацији за све, 

једну или више партија. 
 
Јавна лицитација усменим путем ће се одржати уколико буде благовремено достављена 

најмање једна валидна пријава за учешће у предметном поступку продаје отпадног 

материјала придобијеног у току процеса рада, по партијама. 

http://www.infrazs.rs/


Подаци о предмету продаје: 

 

Предмет продаје је колосечни челични отпад, отпад од челика и гвожђа, отпад од обојених 

метала и остали отпад који се налази на локацијама: Београд, Лапово, Суботица, Зрењанин, 

Нови Сад, Рума, Панчево, Пожаревац, Краљево, Ужице, Зајечар и Ниш.  
  
Списак предметног материјала по партијама, као и детаљну спецификацију  отпадног 

материјала по локацијама, индексном броју, врсти  и количини материјала (Прилог 1.), 

заинтересовани Учесници јавне лицитације могу прегледати и бесплатно преузети из 

садржаја конкурсне документације са интернет странице Друштва:  www.infrazs.rs 
 
Продаја отпадног материјала спроводи се по партијама, у „виђеном стању“ без права Купца 

на накнадну рекламацију. 

 

Наведена количина отпадног материјала исказана у Табелама по партијама је процењена, 

оквирна, 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 ЖС“ бр.16/16). 

 
 
Локација на којој се отпадни материјал налази: 
 
Материјал који је предмет јавне лицитације налази се на више локација, по стовариштима 

и деоницама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд и то у: Београду, Суботици, 

Лапову, Зрењанину, Новом Саду, Руми, Панчеву, Пожаревцу, Краљеву, Ужицу, Зајечару и 

Нишу. 

 

Циљ поступка: 
 
Поступак јавне лицитације се спроводи ради закључења Уговора о купопродаји отпадног 

материјала који је предмет јавне лицитације усменим путем. 

 

Критеријум за доделу Уговора о купопродаји: 

 

Право на закључење Уговора о купопродаји отпадног материјала остварује Учесник јавне 

лицитације који понуди највишу цену за целокупан материјал по партији за коју је 

аплицирао у пријави за учешће на јавној лицитацији.  
 
Модел Уговора о купопродаји (Прилог 3.) саставни је део конкурсне документације.  

 

Почетна цена: 
 
Почетна цена са којом започиње процес јавне лицитације усменим путем, за продају 

отпадног материјала по партијама, утврђена је Одлуком скупштине Друштва 

„Инфраструктура железнице Србије“ Београд и представља најнижу прихватљиву 

почетну цену јавне лицитације. 
 
Укупна процењена вредност отпадног материјала по партији (исказано на крају сваке 

Табеле за партију) представља износ почетне цене на јавној лицитацији усменим путем, 

по партијама.   

http://www.infrazs.rs/


Структура почетне цене је приказана у оквиру сваке патрије, а иста представља производ  

процењене количине материјала и почетне цене по јединици мере  за сваки део у партији     

( исказано на крају сваке Табеле – Укупно по партији без ПДВ-а). 

 

 

Табела:  Почетна цена јавне лицитације усменим путем по партијама и износ  депозита 
 
 

БРОЈ 

ПАРТИЈЕ 
ЛОКАЦИЈА -

МЕСТО 

УТВРЂИВАЊЕ ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ПО ОБРАСЦУ 

ИЗНОС 

ПОЧЕТНЕ 

ЦЕНЕ ПО 

ПАРТИЈАМА 

ИЗНОС 

ДЕПОЗИТА 

1. Београд 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији 
25.246.540,50 2.524.654,05 

2. Суботица 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији 
4.843.298,80 484.329,88 

3. Лапово 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији 
27.539.933,90 2.753.993,39 

4. Зрењанин 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији 
1.798.104,80 179.810,48 

5. Нови Сад 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији 
11.313.609,50 1.131.360,95 

6. Рума 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији 
28.524.588,70 2.852.458,87 

7. Панчево 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији  
1.799.853,00 179.985,30 

8. Пожаревац 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији 
33.974.407,50 3.397.440,75 

9. Краљево 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији 
4.438.638,40 443.863,84 

10. Ужице 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији 
21.617.738,90 2.161.773,89 

11. Зајечар 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији 
2.531.011,50 253.101,15 

12. Ниш 
Производ процењене количине 

материјала и почетне цене по јединици 

мере  за сваки део у партији 
54.865.004,40 5.486.500,44 

 

 

Детаљан преглед предметног материјала по партијама, саставни је део конкурсне 

документације објављене на интернет страници Друштва: www.infrazs.rs  

 

 

http://www.infrazs.rs/


Износ депозита: 

 

Износ депозита је 10%  од почетне цене, тј. од укупно процењене вредности отпадног 

материјала по партији за учешће на јавној лицитацији (за сваку партију за коју има намеру 

да учествује), или  положена неопозива и безусловна банкарска гаранција наплатива на први 

позив и без приговора у износу од 10% почетне  цене јавне лицитације по партији. 

 

Лицитациони корак: 
 
Увећање почетне цене јавне лицитације у сваком лицитационом кораку износи 5% од 

утврђене почетне цене са којом започиње јавна лицитација усменим путем, за сваку партију. 

 

Обилазак локације:  

 

Заинтересовани Учесници јавне лицитације, могу пре достављања својих пријава за учешће, 

да посете локације где је предметни материјал ускладиштен, уз предходну најаву 

председнику Комисије за продају. 
  
Обилазак локација, заинтересовани Учесници могу обавити само уз присуство лица/контакт 

особе на терену, у периоду од 14.11. до 17.11. 2017. године од осам (8) до четрнаест (14) 

часова.  

 

Правни субјекти 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 следеће услове: 
 
 Сва правна и физичка лица регистрована за промет и прераду отпада која испуњавају 

услове из Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС”бр. 36/09, 88/10 и 14/16), 

тј. поседују важећу дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење или третман 

неопасног и опасног отпада под индексним бројем према каталогу отпада датог у 

детаљној спецификацији отпадног материјала по локацијама, индексном броју, врсти  и 

количини материјала (Прилог 1. Конкурсне документације). 
 
 Сва правна  лица и предузетници који приложе доказ о регистрацији код надлежног 

органа, односно да су уписани у одговарајући регистар и приложе Извод из регистра 

АПР-а у оригиналу или овереној фотокопији. 
 

 Сва физичка лица која доставе оверену фотокопију (очитане)  личне карте. 
  
 Сва правна лица, предузетници и сва заинтересована физичка лица која доставе 

попуњену и оверену Изјаву да, као потенцијални купци, прихватају услове из објављеног 

текста огласа. 
 

 Сва правна лица, предузетници и сва заинтересована физичка лица  која су као средство 

обезбеђења уплатила динарски депозит  у висини од 10% почетне цене јавне лицитације 

по партији за коју имају намеру да учествују, или положила неопозиву и безусловну 

банкарску гаранцију наплативу на први позив и без приговора у износу од 10% почетне  

цене јавне лицитације по партији.    
 



 Сва правна лица, предузетници и сва заинтересована физичка лица која доставе 

попуњену и оверену Изјаву о намерама пословне банке у вези са издавањем гаранције за 

добро извршење посла у износу од 10% почетне цене јавне лицитације по свакој партији 

за коју су аплицирали, са роком важности од шест месеци од дана објављивања Огласа за 

продају, чиме се потврђује испуњеност захтева Акционарског Друштва „Инфраструктура 

железнице Србије“ Београд за достављање средстава финансијског обезбеђења.  
 

 Сва правна лица и предузетници и сва заинтересована физичка лица која су 

благовремено доставила валидну пријаву за учешће на јавној лицитацији. 
 

 Сва правна лица и предузетници која су у последњих шест месеци који предходе месецу 

објављивања огласа за јавну лицитацију била ликвидна,  Доказ:  Потврда Пословне 

банке правног лица или Народне банке Србије да у последњих шест месеци није био у 

блокади. 
 

Рок и начин подношења пријаве за учешће на јавној лицитацији: 

 

Учесник је обавезан да пријаву за учешће на јавној лицитацији достави на адресу Продавца  

најкасније до 30.11. 2017. године до 10:00 часова.  
 
Учесник је обавезан да користи модел пријаве за учешће на јавној лицитацији који је 

приказан у Прилогу 2. конкурсне документације. 
 
Уз пријаву за учешће на јавној лицитацији, Учесник доставља и све потребне доказе  

(садржина пријаве тачка 1 – 9), као и попуњену, оверену и потписану Табелу, образац: 

Преглед тражене документације (Прилог 11.). 
 
Учесник може да поднесе пријаву за учешће на јавној лицитацији за све, једну или више 

партија. 
 
Учесник може да поднесе пријаву за учешће на јавној лицитацији самостално,  са 

подизвођачем  или  у  заједничкој  понуди (више учесника). 
 
Пријаве за учешће на јавној лицитацији достављају се лично или путем препоручене 

поште у затвореној коверти, са целокупном захтеваном документацијом и са доказом о 

уплати депозита – са назнаком: „За јавну лицитацију за продају отпадног материјала по 

партијама“ – НЕ ОТВАРАТИ  на адресу:  

Акционарско Друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије” Београд, Сектор за набавке и централна стоваришта, 

11000 Београд, Немањина 6., писарница, улаз IV, приземље, канцеларија 134. 
 
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 примњена 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 на јавној лицитацији прописане Законом и конкурсном документацијом, његова 

пријава ће се сматрати неодговарајућом и иста ће бити одбијена. 

 



Место и време отварања пријава за учешће: 

 

Јавно отварање пријава ће бити обављено последњег дана истека рока за пријем, односно                

30. 11. 2017. године у једанаест (11) часова у просторијама Сектора за набавке и централна 

стоваришта, Акционарског Друштва „Инфраструктура железнице Србије“ Београд. 

 

Све Учеснике који су поднели пријаву за учешће на јавној лицитацији, Комисија ће истог 

дана након отварања пријава (најкасније до тринаест (13) часова),  обавестити, путем 

електронске поште, да ли је њихова пријава за учешће на јавној лицитацији одобрена или 

одбијена.  

 

Учесницима чије су пријаве одбијене, уплаћени депозит се враћа у року од осам (8) дана од 

дана доношења Одлуке о додели Уговора о купопродаји, уплатом средстава на текући 

рачун. 

 

Учесницима који су заинтересовани за учешће на јавној лицитацији, чија пријава за учешће 

је благовремено примљена код Продавца и која садржи сву потребну документацију и доказ 

о извршеним уплатама, одобрава се учешће на јавној лицитацији усменим путем. 

 

Место и време одржавања јавнe лицитације: 

 

Јавна лицитација усменим путем, одржаће се дана 01.12. 2017. године у десет (10) часова 

у седишту  продавца:  

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, 11000 Београд, Немањина 6., I спрат, велика 

сала. 

 

Закључење Уговора о купопродаји: 

 

Закључење Уговора о купопродаји отпадног материјала обавиће се у просторијама 

Продавца, најкасније седам (7) дана од дана достављања Одлуке о додели Уговора свим 

регистрованим Учесницима јавне лицитације.  
 
Уговором се утврђују права и обавезе Купца и Продавца по основу купопродаје отпадног 

материјала придобијеног у току процеса  рада, по процењеној количини материјала по 

деловима за сваку партију, према спецификацији предметног материјала приказаног у тачки 

два (2.) конкурсне документације. 

  

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 ЖС“ бр.16/16),   члан 23. – Продаја  материјалних средстава са залиха 

и отпадног материјала. 
 
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 , 
 
- Председник Комисије Милан Василијић, тел: 064 894 75 51; е-маил: 

milan.vasilijic@srbrail.rs 

- Заменик председника Комисије Горан Томашевић, тел: 065 231 73 16 ; е-маил: 

goran.tomasevic@srbrail.rs       

 

Све захтеве за додатне информације у вези продаје путем јавне лицитације заинтересована 

лица могу доставити писаним путем или на е-маил адресу. nabavka.infrazs@srbrail.rs , 

односно на е-маил:  milan.vasilijic@srbrail.rs  или  goran.tomasevic@srbrail.rs и на исти начин 

ће им бити достављен одговор. 

 

 

Конкурсна документација 
 
Конкурсна документација је намењена Учесницима заинтересованим за куповину отпадног 

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

процесу јавне лицитације. 
 
Заинтересовани Учесници могу преузети Конкурсну документацију са интернет странице 

Друштва:  www.infrazs.rs  
 

Текст огласа објавити у дневном листу „ПОЛИТИКА“  дана 10.11. 2017. године и на 

интернет страници Друштва:  www.infrazs.rs  

 

 
 
                                                                                              „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. 
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