
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 прикупљања понуда, бр.: 4/2018-892-

229 од 27.08.2108. године 
 
 
 

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 путем прикупљања понуда  

 број 13/2018 П 

 

Позивају се заинтересована лица која испуњавају услове наведене у конкурсној 

документацији предметног поступка продаје, да поднесу пријаве за учешће у поступку 

продаје отпадног материјала, путем прикупљања понуда. 

 

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: 

 Предмет продаје је: категорисани отпадни материјал индексног броја из каталога отпада: 

16 06 01*- Оловне батерије, који има карактер опасног отпада. 

Преглед отпадног материјала: 

 

Р.

Б 

НАЗИВ 

ОТПАДА ИЗ 

КАТАЛОГА 

ОТПАДА И 

ИНДЕКСНИ  

БРОЈ 

ВРСТА 

МАТЕРИЈАЛА 
 КОЛИЧИНА 

Ј.

М. 

ЦЕН. 

ПО    

Ј/М 

ВРЕДНО. 

/рсд-а/ 

1. 
16 06  01*  

ОЛОВНЕ 

БАТЕРИЈЕ 

АКУМУЛАТОР

-оловни,стари 
5.442,50 

Количина по локацијама 

КГ 100,00 544.250,00 

35,00 БГ/Топчидер 

399,00 Суботица 

14,50 Кикинда /406 

172,00  Кикинда /409 

297,60  Нови Сад 

40,00  Панчево 

513,00  Лапово 

359,00  Параћин /083 

600,00  Параћин /084 

169,00  Пожаревац 

100,00  Зајечар/302 

http://www.infrazs.rs/


163,00  Зајечар/318 

1.819,40  Ниш 

124,00  Краљево/124 

200,00  Краљево/125 

70,00  Краљево/126 

130,00  Краљево/139 

25,00  Чачак 

300,00  Ужице 

 

 

 

Поступак јавне продаје се спроводи ради закључења Уговора о купопродаји отпадног 

материјала који је предмет јавног надметања путем прикупљања понуда. 

 

 

Почетна цена 

Почетна цена са којом започиње процес јавног надметања прикупљањем понуда  за 

продају отпадног материјала утврђена је Одлуком одбора директора  Друштва 

„Инфраструктура железнице Србије“а.д. Београд и представља најнижу прихватљиву 

почетну цену јавног надметања. 

 Укупна процењена вредност отпадног материјала  износи 544.250,00 РСД-а  што  

представља износ почетне продајне цене док је износ депозита  30% од почетне 

продајне цене 163.275,00  РСД-а који је потребно уплатити најкасније један дан пре 

јавног отварања благовремено пристиглих понуда на: 

 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.Београд 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД,  

Рачун: 205–222959–26 

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

 

Рок, начин и отварање пристиглих понуда за учешће у јавној продаји 

 

Понуде за учешће на јавном надметању достављају се лично или путем препоручене 

поште у затвореној коверти, са свим захтеваним документима из конкурсне документације 

– са назнаком: 

 „За јавну продају отпадног материјала-бр.13/2018П “ – 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. 

Понуду за учешће у јавном надметању доставити  на напред наведену адресу најкасније 

04.09.2018.године до 10:00 часова.  

Учесници су дужни да на полеђини омота/коверте назначе назив, адресу, телефон, е-mail 
адресу и име контакт особе. 



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

04.09.2018. године у једанаест (11) часова у просторијама Акционарског друштва 

„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Немањина  6., канцеларија  бр. 349 I спрат. 

На јавном отварању понуда активно могу учествовати овлашћени представници 

подносиоца пријава који овлашћење предају Комисији на самом почетку јавног отварања 

пристиглих понуда. 

Услов за одржавање јавног надметања је да својство учесника стекне најмање једна 

квалификована понуда. 

 

Контакт служба  

Служба за контакт: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. – Сектор за набавке и 

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

путем прикупљања понуда.  

Сва захтеве за додатне информације у вези продаје лица могу доставити на е-mail адресу: 

nabavkе.infra@srbrail.rs, Комисији за  продају.  

Конкурсну документацију намењену заинтересованим лицима за куповину отпадног  

материјала, могу преузети са интернет странице Друштва: www.infrazs.rs 
 

http://www.infrazs.rs/

