
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 

Број : 24/2022-2296 

Дана: 22.08.2022. године 

Београд 

 

На основу Одлуке одбора директора Акционарског друштва за управљање јавном 

железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд о продаји 

старих бетонских прагова, путем прикупљања затворених понуда број: 4/2022-3900-771 од 

15.08.2022. године и Одлуке број 4/2022-3907-771 од 15.08.2022. године, 

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд 

О Г Л А Ш А В А 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за продају отпадног материјала /старих бетонских прагова, 

путем прикупљања затворених понуда 

(4/2022 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 затворених 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: 

 17 01  01  –бетон,  и   по врсти  материјала  -  отпадни бетонски прагови,који 

има карактер  неопасног отпада   у количини од 78.609 комада.   

Предметни материјал  је   ускладиштен   на територији  мреже пруга „Инфраструктуре 

железнице Србије“а.д. Београд,  на траси  пруге Инђија – Нови Сад –  Суботица односно на 

локацијама као је то наведено у табели: 

 

Р. Б. ВРСТА 

МАТЕРИЈАЛА 

             ЛОКАЦИЈА БР. 

СТОВАРИШТА 

КОЛ./КОМ. 

1. Праг бетонски- -

стари 

Ж.СТАНИЦА:Кисач,Змајево, 

Врбас;  

           474 30.100,00 

Ж.СТАНИЦА:Бешка,Н.Сад; 472    1.659,00 

Ж.СТАНИЦА:Жедник, 

Наумовићево; 

629  22.440,00 

Ж.СТАНИЦА:Суботица; 634    8.808,00 

2. Праг бетонски- -

поломљен 

Ж.СТАНИЦА:Бешка,Н.Сад; 472    2.275,00 

Ж.СТАНИЦА:Жедник, 

Наумовићево; 

629    9.907,00 

 Ж.СТАНИЦА:Суботица; 634    3.540,00 

 УКУПНО    78.609,00 

http://www.infrazs.rs/


 

Поступак јавне продаје се спроводи ради закључења Уговора о купопродаји  материјала 

који је предмет јавног надметања путем прикупљања затворених понуда. 

 

Почетна цена 
Почетна цена за продају предметног  материјала утврђена је Одлуком одбора директора  

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

прихватљиву почетну цену јавног надметања. 
Процењена вредност предмета продаје износи: 

-за колосечни бетонски праг стари -155,00 динара по комаду, односно 9.766.085,00 динара  

-за бетонски праг поломљен – 20,00 динара по комаду, односно 312.040,00 динара  

Укупна процењена вредност предметног  материјала  износи 10.078.125,00 РСД-а  што  

представља износ почетне продајне цене док је износ депозита  20% од почетне продајне 

цене  2.015.625,00  РСД-a 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 

Предмет продаје се не може продати испод почетне продајне цене. 

 

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

 

Понуде за учешће на јавној продаји достављају се лично или путем поште у затвореној 

коверти, са целокупном захтеваном документацијом на адресу Продавца: Акционарско 

Друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице 

Србије“ Београд, Сектор за набавке и централна стоваришта, 11000 Београд, Немањина 6., улаз 

Ш, приземље, главна писарница -канцеларија 101, - са назнаком „За јавну продају отпадних 

/старих бетонских прагова-број 4/2022/П “ - НЕ ОТВАРАТИ најкасније 31.08.2022. године до 

12:00 часова. 

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

31.08.2022. године у 13 (тринаест ) часова.  

Подносилац понуде је дужан да на полеђини омота/коверте назначе назив, адресу, телефон, е-

маил адресу и име контакт особе. Понуда се сматра благовременом уколико је до наведеног 

датума примљена код Продавца, тј. Друштва „Инфраструктура железнице Србије“ Београд 

(без обзира на начин достављања-лично или поштом). Понуда достављена по истеку рока 

сматраће се неблаговременом и неће се отварати. Пре истека рока за отварање понуда иста се 

може повући уз предходно писмено обавештење организаторима јавне продаје.Ако 

заинтересовани подносилац понуде не достави све потребне доказе о испуњености услова за 

учешће на јавној продаји прописане јавним позивом и конкурсном документацијом, његова 

понуда ће се сматрати неодговарајућом и иста ће бити одбијена. 

 
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 материјала 



придобијеног у току процеса рада путем прикупљања затворених понуда. 

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

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

Конкурсна документација намењена заинтересованим лицима за куповину отпадног 

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

 

 

mailto:nabavkе.infra@srbrail.rs
http://www.infrazs.rs/

