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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БР.1
ЈАВНА ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
- ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА 1/2019 ППотенцијални подносиоц пријаве поднео је захтев за додатним информацијама јавне
продаје расходованих основних средатава-теретних кола и кола за посебне железничке
намене , и у целости их наводимо:

PITANJA VEZANA ZA PRODAJU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA
-ŽELEZNIČKIH VOZILA„INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE“
1. U konkursnoj dokumentaciji, navedeno je da je reč o javnoj prodaji putem prikupljanja zatvorenih
pounda, pa ipak na nekim mestima se pominje i javno nadmetanje? Molimo da razjasnite da li je reč o
javnoj prodaji putem prikupljanja zatvorenih ponuda ili o javnom nadmetanju?
2. U konkursnoj dokumentaciji kao predmet prodaje navedeno je da se radi o rashodovanim železničkim
vozilima, koja se prodaju u nekasiranom stanju kao neopasan otpad indeksnog broja 17 04 05 – gvožđe i
čelik. U konkursnoj dokumentaciji, takođe je dat i obrazac ponude u kom je navedeno da je reč o otpadu
indeksnog broja 16 01 17 – ferozni metali. Molimo da razjasnite da li se radi o otpadu indeksnog broja 17
04 05 – gvožđe i čelik ili o otpadu indeksnog broja 16 01 17 – ferozni metali?
3. U konkursnoj dokumentaciji i obrascima ponude navedeno je da je jedinica mere – komad. Da li to
znači da nikavih kontrolnih merenja i utvrđivanja količina otpada izraženog u kilogramima neće biti ?
4. Da li se predmetna javna prodaja vrši bez obračunavanja PDV-a, u vezi sa Pravilnikom o utvrđivanju
sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona
o porezu na dodatu vrednost? (u modelu ugovora koji je sastavni deo konkursne dokumentacije tako je
navedeno)
5. Ukoliko se železnička vozila koja su predmet prodaje, nalaze na nepristupačnim lokacijama, da li će
prodavac asistirati u postavljanjanju železničkih vozila na prvu pogodnu lokaciju za kasaciju i
preuzimanje? Da li će ta obaveza prodavca biti predviđena u ugovoru koji izabrani ponuđač bude

potpisivao, pošto u modelu ugovora koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, ova obaveza
prodavca nije navedena?
Unapred zahvalni na odgovorima,
Sa poštovanjem,

ОДГОВОРИ:
Број 1: У питању јавна продаја прикупљањем затворених писаних понуда ( - ово је један
од видова јавног надметања -).
Број 2: У питању је индексни број 17 04 05-Гвожђе и челик, како то стоји у поглављу бр.
1. Општи подаци у поступку јавне продаје позиција „Предмет јавне продаје“.
Број 3: Продаја се врши по комаду односно вредносно.
Број 4: Продаја се врши у складу са Правилником о утврђивању секундарних сировина и
услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу
на додату вредност (Службени гласник РС бр. 107/12 и 74/13) .
Број 5: У складу са конкурсном документацијом , поглавља 2. Предмет продаје:
- Продаја предмета продаје путем прикупљања затворених писаних понуда спроводи се
према датој табели за целокупан материјал у „виђеном стању“ на датој локацији.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ
ПРИКУПЉАЊЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА -1/2019 П

