
  

“ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” ад БЕОГРАД 

Немањина бр. 6, Београд 

 

оглашaва 

ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ КОЛА (ВАГОНА) 

ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

 

 

 

ЛОТ Серија кола 
Број 

кола 

Почетна цена 

 по колима 

(динара) без ПДВ-а 

УКУПНО 

(динара) без ПДВ-а 

ЛОТ 1 

baat, alm, alt, beelmt, bl, 

bm, blt, ab, abl, ac, acl, 

bcm, bc, wlbl, br, d, bcl, 

wlblm, wlb, btl 

57 400.000,00 22.800.000,00 

ЛОТ 2 

Bm, abm, bcm, bc, wlbi, br, 

daa, am, b, bm, wlbm, bcl, 

d, wlb i bc 

44 560.000,00 24.640.000,00 

 

Путничка кола продају се у виђеном стању.       

   

Јавна Лицитација ће се одржати дана 26.05.015. године у пословној згради „Железнице Србије“ 

ад Београд - Сектор за набавке и централна стоваришта у Београду, Здравка Челара бр.14а са 

почетком у 11,00 часова.       

            

Право учешћа на лицитацији 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), тј. поседују 

важећу дозволу за управљање отпадом (сакупљање и/или транспорт и/или складиштење 

и/или третман) за врсту отпада под индексним бројем 16 01 06 и 16 01 17 у оригиналу 

или оверену фотокопију. 

 

- Сва правна и физичка лица која су опремљена са транспортним средствима за одвоз, 

механизацијом за утовар и алатима за сечење и сортирање наведеног отпада. Минимум 

три теретна возила за транспорт и једне дизалице – грајфера за утовар секундарних 

сировина. Доказ о наведеним транспортним средствима и механизацији се доставља 

одговарајућим документом (Фотокопије саобраћајних дозвола, пописним листама и друга 

одговарајућа документа) оверене од стране понуђача или Уговор о закупу транспортних 

теретних возила-механизације, оригинал или оверена фотокопија Уговора о закупу.  

 

- Сва правна и физичка лица која приложе потврду пореског органа да је измирио обавезе 

по основу доспелих обавеза, доприноса и осталих јавних прихода и то:  

 потврду од надлежног органа да је измирио Републичке обавезе (порезе и 

доприносе) која не може бити старија од 2 месеца у оригиналу и  
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 потврду од надлежног органа локалне управе да је измирио локалне обавезе 

(порезе и доприносе) која не може бити старија од 2 месеца у оригиналу.  

 

- Сва правна и физичка лица која имају запосленог или под Уговором лице за безбедност и 

здравље на раду и заштите животне средине које обавља послове у предузећу (оверену 

фотокопију уговора о раду). 

 

- Сва правна и физичка лица која приложе доказ о регистрацији код надлежног органа 

односно да је уписан у одговарајући регистар, и приложи Извод из регистра АПР-а у 

оригиналу или оверена фотокопија. 

 

- Сва правна и физичка лица која приложе потврду да му није изречена правоснажна 

судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет ове лицитације, а 

као доказ прилаже Потврду Агенције за привредне регистре (обавезно приложити доказ о 

судској и управној мери), потврда мора бити издата после датума објављивања огласа за 

јавну лицитацију теретних кола у оригиналу.  

 

- Достави попуњену и оверену Изјаву (Изјаву о намерама пословне банке у вези са 

издавањем гаранције за добро извршење посла, у вредности од  1% почетне цене по 

лотовима, односно изјаву о издавању средстава обезбеђења доброг извршења посла) у 

оригиналу, чиме потврђује испуњеност захтева „Железнице Србије“ ад за достављање 

средстава финансијског обезбеђења. Уколико понуђач у потпуности не реализује Уговор 

„Железнице Србије“ ад задржавају право да гаранцију за извршење посла наплати без 

најаве.  

 

- Сва правна и физичка лица која доставе попуњену и оверену изјаву да понуђач прихвата 

услове из објављеног текста огласа.  

 

- Сва правна и физичка лица која до 26.05.2015.године до 10,00 часова уплате кауцију за 

ЛОТ 1 расходована путничка кола (вагона) у износу од 10% вредности партије 

2.280.000,00 динара на рачун „Железнице Србије“ ад Београд код "Банке Интезе" – 

Београд 160-6858-66, са позивом на број 11 40436-248-60. 

 

- Сва правна и физичка лица која до 26.05.2015.године до 10,00 часова уплате кауцију за 

ЛОТ 2 расходована путничка кола (вагона) у износу од 10% вредности партије 

2.464.000,00 динара на рачун „Железнице Србије“ ад Београд код "Банке Интезе" – 

Београд 160-6858-66, са позивом на број 11 40436-248-60. 

 

- или положе банкарску гаранцију неке од пословних банака „Железнице Србије“ ад  

Београд са назнaком “Јавна лицитација расходованих путничких кола (вагона) са 

назнаком за лот 1 или 2 и о томе пруже одговарајући доказ. Рок важења банкарске 

гаранције износи 90 дана од дана отварања понуда. 
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Пријаве ради учешћа на  лицитацију достављају се у затвореној коверти, са целокупном 

захтеваном документацијом и са доказом о извршеној уплати кауције или овереним доказом о 

положеној банкарској гаранцији, као и потписаним и овереним моделом уговора могу се 

доставити најкасније до 26.05.2015.године до 10,00 часова, на адресу „ Железнице Србије“ ад 

Београд, Сектор за набавке и централна стоваришта, улица Здравка Челара бр. 14а, у 

канцеларију бр. 15 на првом спрату "са назнаком за лицитацију расходованих путничких кола 

(вагона). До тада морају стићи све понуде укључујући и оне послате поштом препоручено. 

Неблаговремене понуде неће се узимати у разматрање.  

 

Представник правног лица мора приложити овлашћење за учешће у лицитацији, осим ако је 

власник или директор што доказује изводом из АПР-а. 

По отварању понуда комисија утврђује потпуност документације и одређује ко је стекао право 

учешћа на јавној лицитацији.   

Власник вучених возила (путничких вагона) задржава право да са следећих вагона из ЛОТ-а 2:  

50 72 10 630-9, 50 72 20 05 500-2, 50 72 20 05 501-0, 50 72 19 84 703-9, 50 72 48 26 606-0 изузме 

исправне резервне делове и то: осовинска лежишта одбојнике, теглеће направе са тегљаником и 

куком и са кола: 51 72 87 656-0, 50 72 71 55 623-9, 50 72 20 27 709-3 осовинске склопове са 

лежиштима.  

Понуђачи  лицитирају за целокупан број понуђених путничких кола (вагона). 

Понуђачи могу да поднесу понуде за све лотове (ЛОТ 1 и ЛОТ 2) или појединачно за сваки ЛОТ 

у целости.  

 

  

Право на закључивање уговора о купопродаји стиче онај учесник лицитације који понуди 

највећу цену за целокупну количину расходованих путничких кола (вагона) за оба лота 

појединачно.  

Појединачна продаја путничких кола (вагона) није дозвољена.     

        

Разгледање возних средстава заинтересована лица могу обавити у периоду од 04.05.2015. до 

19.05.2015. године, уз присуство овлашћеног представника „Железнице Србије“ ад, г-дина 

Новице Костића тел. 064/845-2788.         

              

Путничка кола преузимају се записником о примопредаји на локацији где је могуће вршити 

касацију, а не угрожавати безбедности железничког саобраћаја и радника, према Закону о 

безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС бр. 101/2005) како би се предмет пословања 

обавио у складу са: 

- Законом о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр. 135/04, 36/09 72/09), 

- Законом о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр. 36/09, 88/10), 

- Закон о против пожарној заштити. 

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

(Сл.гласник РС, бр. 114/2013), 

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гласник РС бр. 

56/10),  

- Правилник о условима и начину сакупљању, транспорта, складиштење и третмана отпада 

који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (Сл.гласник р БР. 

98/10), 
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Уговор о купопродаји наведених кола између „Железнице Србије“ад Београд и купца закључиће 

се у року до 30 дана од дана одржане лицитације. Постигнуту цену на лицитацији купац ће 

платити. 

- 50% укупне цене авансно у року од 10 дана по закључењу уговора и испостављања 

предрачуна. Правдање аванса вршиће се сукцесивно за сваку испоруку појединачно.  

- 50% укупне цене авансно у року од 10 дана након извршене записничке примопредаје I 

транше и утврђене количине за II траншу. Правдање аванса вршиће се сукцесивно за 

сваку испоруку појединачно. 

-   Правдање висине кауције уплаћене на име учешћа на јавној лицитацији вршиће се у 

првој авансној уплати од 50% укупне цене из Уговора.  

 

На повраћај кауције нема право понуђач који је излицитирао, а није закључио уговор или не 

уплати купопродајну цену. 

 

У случају неплаћања у предвиђеном року, Уговор о продаји се раскида, а кауција се задржава 

без права на повраћај. Након извршеног плаћања Купац ће преузети кола по динамици која ће 

бити саставни део уговора. 

 

За сва ближа објашњења у вези лицитације (разгледање кола, техничко стање кола (вагона)  

заинтересовани могу се обратити г-дин Костић Новици путем телефона 064/8452-788.  

  

За сва ближа обавештења у вези лицитационе продаје (модела уговора, списак кола) 

заинтересована правна и физичка лица могу се обратити путем телефона 011/2764-633; 064/845-

26-93 или еmail: nenad.zivkovic@srbrail.rs. од 11-14 часова, контакт особа Ненад Живковић.  

 

Лицитациона документација може се презети у просторијама Сектора за набавке и централна 

стоваришта ул. Здравка Челара 14а у соби број 19, први спрат од 10-14 часова.  

         

Текст огласа објавити у једном дневном листу и на сајту „Железнице Србије“ ад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       4. 

mailto:nenad.zivkovic@srbrail.rs

