
 

„Железнице Србије” aд, Београд 

Немањина бр. 6, 11000 Београд 

 

На основу Решења генералног директора „Железнице Србије“ ад, Београд,                     

бр. 1/2016-333 од 01.03.2016 и Решењем о допуни Решења, бр. 1/2016-362 од 

08.03.2016. године, Комисија за спровођење поступка лицитације 

 

О г л а ш a в а  
 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНИХ 

ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

 

Ред. 

бр. 

Врста 

возила 

Марка 

возила 

Тип 

возила 

Рег. 

број 

Год. 

произв. 
Локација 

Почетна 

цена 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. путничко Škoda  felicija GLX 

1,6 

BG 435-

KP 

1998. Београд 40.000,00 

2. путничко Škoda felicija 

kombi 

BG 108-

CŽ 

1999. Нови Сад 40.000,00 

3. путничко Zastava koral 1,3 CW BG 080 

ĐZ 

2002. Београд 20.000,00 

4. путничко Audi A6 BG 525-

NZ 

1995. Београд 72.000,00 

5. путничко Zastava koral 45C BG 474-

NR 

1994. Београд 16.000,00 

6. путничко Zastava florida BG 031-

BI 

1998. Београд 12.800,00 

7. путничко Zastava koral 55 BG 203-

MĐ 

2002. Лапово 16.000,00 

8. путничко Zastava koral BG 108-

BR 

2003. Београд 24.000,00 

9. путничко Zastava tempo 1.1 BG 644-

MŽ 

2002. Београд 20.000,00 

10. теретно Zastava jugo skala 

poli 

BG 675-

LZ 

1995. Нови Сад 24.000,00 

11. теретно Zastava 650 BG 803-

ŽP 

1983. Београд 72.000,00 

12. теретно Zastava 83. 10 D BG 302-

221 

1986. Београд 64.000,00 

13. теретно Zastava 83. 12 D BG 359-

746 

1988. Београд 64.000,00 

 

Право учешћа на јавном надметању имају: 

- сва правна и физичка лица  регистрована за промет и прераду отпада која 

испуњавају услове из Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 

88/10) и поседују интегралну дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и 

третман отпада на територији Републике Србије; 



- сва правна и физичка лица која поседују дозволу за промет половним друмским 

возилима; 

- сва правна и физичка лица која до 30.06.2016. године до 11,00 часова за друмска 

моторна возила понаособ доставе банкарску гаранцију Пословне банке (неопозива 

без приговора безусловна, платива на први позив) на износ од 10% од вредности, без 

ПДВ-а, која је издата од банке. Рок важења банкарске гаранције износи 90 дана од 

дана отварања понуда; 

- или уплате динарски депозит у износу од 10% вредности на жиро рачун 

„Железнице Србије„ ад, Београд, код Банке Интеса, број 160-0000000443925-14, 

са назнaком “Јавно надметање – продаја расходованих друмских возила, путем 

јавне лицитације“, и о томе пруже одговарајући доказ.  

Пријаве ради учешћа на јавној лицитацији са доказом да су правна и физичка лица 

регистрована за промет и прераду отпада, да поседују дозволу за промет половним 

друмским возилима, као и са доказом о извршеној уплати депозита или банкарске 

гаранције и моделом Уговора, достављају се у затвореној коверти најкасније до 

30.јуна 2016. године до 11,00 часова, на адресу "Железнице Србије" ад, Београд, 

Немањина 6, у канцеларију бр. 286 Б, у приземљу, са назнаком „За поновно јавно 

надметање - лицитацију расходованих друмских моторних возила“.  

До тог рока морају стићи све понуде укључујући и оне послате поштом 

препоручено. Неблаговремене понуде неће се узимати на разматрање.  

Јавна лицитација ће се одржати дана 30.јуна 2016. године у пословној згради 

„Железнице Србије“ ад, Београд, Немањина 6, канцеларија број 286 Б, са почетком 

у 12,00 часова. 

Представник правног лица мора приложити овлашћење за учешће у јавној 

лицитацији за сваку партију посебно или у целости. 

Понуђачи лицитирају за свако друмско моторно возило посебно. 

Право прече куповине стиче понуђач који понуди највишу цену за целокупну 

спецификацију. 

Минимално повећање цене за свако моторно возило је 5% од почетне цене за свако 

појединачно возило. 

Возила се продају у виђеном стању и неће се примати никакве рекламације које се 

односе на исправност, комплетност и техничке карактеристике возила.  

Право на закључивање уговора о купопродаји стиче онај учесник лицитације који 

понуди највећу цену за свако возило посебно. 

Расходована друмска моторна возила преузимају се записником о примопредаји, на 

локацији где се возило налази, а у складу са: 

- Законом о заштити животне средине, 

- Законом о управљању отпадом, 

- Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавање, 

- Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада, 



- Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 

третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 

енергије, 

- Законом о противпожарној заштити. 

Уговор о купопродаји расходованих друмских моторних возила између 

„Железнице Србије“ ад, Београд и купца, закључиће се у року од 10 дана од дана 

одржане лицитације. Постигнуту цену на лицитацији купац ће платити авансно у 

року од 10 дана по закључењу уговора и испостављања предрачуна. Правдање 

аванса вршиће се сукцесивно за свако испоручено возило.  

На повраћај депозита нема право понуђач који је излицитирао, а није закључио 

уговор или не уплати купопродајну цену. 

У случају неплаћања у предвиђеном року, Уговор о купопродаји се раскида, а 

депозит на име учешћа на лицитацији се задржава без права на повраћај. 

Након извршеног плаћања предвиђеног Уговором, Купац ће преузети расходована 

друмска моторна возила по динамици која ће бити саставни део Уговора. 

Разгледање возних средстава, заинтересована лица могу обавити у периоду од 

16.06.2016. године до 29.06.2016. године, у времену од 10,00 - 12,00 часова. 

За сва ближа обавештења у вези лицитационе продаје, заинтересована правна и 

физичка лица, могу се обратити путем телефона од 09,00 до 15,00 часова, контакт 

особа      МИОСАВ САРИЋ, моб.телефон: 064/845-2745. 

 


