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Конкурсна документација за продају расходованих средстава – 775 теретних кола разних 
серија власништво «Србија Карго»а.д., у поступку јавног надметања путем прикупљања 
писаних понуда, из разлога техничке грешке, мења се и гласи : 
 

1) У моделу Уговора:  
 
- Члан 10. се мења и гласи: 
 

Гаранција за добро извршење посла и гаранција за обезбеђење плаћања 
Члан 10. 

 
Купац ће приликом потписивања уговора на име гаранције за добро извршење посла 
доставити:  
Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% почетне цене јавног 
надметања теретних кола, за која имају намеру да учествују на јавном надметању и са 
роком важности годину дана од објављивања огласа тј до 27.05.2020. године. Издата 
банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити неопозива, безусловна, платива 
на први позив и без приговора. 
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову гаранцију 
на рок који буде захтевао Продавац, са увећаним роком важности од 30 дана. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди Продавац, мањи износ од оног који одреди Продавац или умањену 
месну надлежност за решавање спорова. 
 

Купац ће приликом потписивања уговора на име гаранције за обезбеђење плаћања 
доставити:  
Банкарску гаранцију за обезбеђење плаћања у износу од 90% почетне цене јавног 
надметања теретних кола, за која имају намеру да учествују на јавном надметању и са 
роком важности годину дана од објављивања огласа тј до 27.05.2020. године. Издата 
банкарска гаранција за обезбеђење плаћања мора бити неопозива, безусловна, платива на 
први позив и без приговора. 
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову гаранцију 
на рок који буде захтевао Продавац, са увећаним роком важности од 30 дана. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди Продавац, мањи износ од оног који одреди Продавац или умањену 
месну надлежност за решавање спорова. 
 

2) Додаје се Модел гаранције за обезбеђење плаћања 
 

3) Додаје се Писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за 
обезбеђење плаћања у моменту закључења уговора 
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4) Писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у моменту закључења уговора мења се и гласи: 

 
 
 ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ 
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У МОМЕНТУ ЗАКЉУЧЕЊА 
УГОВОРА 

 
За продају расходованих средстава – 775 теретних кола разних серија у поступку јавног 
надметања путем достављања писаних понуда за потребе „Србија Карго“ а.д. дајемо: 
 
 

ПИСМО О НАМЕРАМА ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
 
 
Овим потврђујемо спремност да ћемо у случају потребе нашем клијенту, а потенцијалном 
купцу: ______________________________________________________, из 
______________________, на његов захтев и по његовом налогу, а у случају да му буде 
додељен уговор, на име средства финансијског обезбеђења уговора, издати  безусловну, 
неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од почетне цене јавног 
надметања теретних кола за која имају намеру да учествују на јавном надметању, са роком 
важности годину дана од дана објављивања огласа, тј. до _____.2020. године, а на име 
доброг извршења посла и евентуалног плаћања уговорне казне. 
 
 
У _____________________                                              За и у име Пословне Банке 
 
Дана:_________________                    М.П.                 ________________________ 
 
 

Напомена: 
 
Писмо о намерама може бити издато на овом обрасцу или на обрасцу - меморандуму 
банке 
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Прилог: 
 

1. Измењени Модел Уговора о Купопродаји 
2. Модел гаранције за обезбеђење плаћања  
3. Писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за обезбеђење 

плаћања у моменту закључења уговора 
4. Писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла у моменту закључења уговора 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 
 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ "СРБИЈА 
КАРГО", БЕОГРАД, Немањина број 6 

 
(у даљем тексту: Продавац) 

 
 
 
 

и 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

 (у даљем тексту: Купац) 
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Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, улица 
Немањина број 6, матични број: 21127116, ПИБ: 109108446, које заступа в.д. генералног 
директора Душан Гарибовић, дипл. екон. (у даљем тексту: Продавац)  
 
и 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________(у даљем тексту: Купац) 
 
закључују 
 

УГОВОР 
О КУПОПРОДАЈИ  

 
 

Предмет Уговора 
Члан 1. 

 
Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца по основу купопродаје 
расходованих средстава – 775 теретних кола разних серија, процењене тежине 13.617.044 
кг,  која се продају као отпад у виђеном стању, без права на рекламацију, и без права на 
евентуално коришћење и регистрацију предметних кола за обавњање железничког превоза 
робе, а према спецификацији из јавног позива и конкурсне документације, која је саставни 
део Уговора. 

Цена 
Члан 2. 

 
Купопродајна цена постигнута на јавном надметању одржаном дана _________. године и 
иста износи __________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
ПДВ износи / динара. 
 
Одредбом члана 10. став 2, тачка 1 Закона о ПДВ-у, обвезник ПДВ-а који врши промет 
секундарних сировина („Србија Карго“а.д.), није дужан да обрачунава и исказује ПДВ по 
испостављеном рачуну за извршени промет. 
 

 
Вредност Уговора 

Члан 3. 
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Укупна вредност без ПДВ-а по процењеној маси 775 расходованих теретних кола oд 
13.617.044 килограма износи _______________ динара 
(словима:____________________________________). 
 
Купац је ослобођен плаћања ПДВ-а по члану 10. став 2, тачка 1 Закона о ПДВ-у. 
 
Купац је на име учешћа у поступку јавног надметања уплатио депозит у износу од 
_____________ динара без ПДВ-а 
(словима:____________________________________________). 
 
Купопродајну цену у износу од __________________ динара без ПДВ-а 
(словима:___________________________________________), Купац ће платити на текући 
рачун Продавца број 205-222962-17 код Пословне банке Комерцијална банка ад Београд 
90% авансно у року од 10 дана по закључењу уговора, узимајући у обзир висину депозита 
који је уплаћен на име учешћа на јавном надметању а преостали износ од 10% по 
испостављеним коначним фактурама. 
 
Купац ће сагласно члану 40. став 14. Закона о порезу на добит правних лица наведени 
авансни износ умањити за 1% по основу пореза по одбитку и тако умањени износ авансно 
уплатити на текући рачун Продавца број 205-222962-17 код Пословне банке Комерцијална 
банка ад Београд, у року од 10 дана по закључењу уговора. 
 
Обрачунати износ пореза по одбитку од 1% од укупне вредности расходованих средстава 
у износу од __________ динара купац је у обавези да у законском року уплати на прописан 
рачун Пореске управе бр.840-711195843-58 и продавцу достави копију извештаја о 
уплаћеном порезу по одбитку. 
 
Правдање аванса вршиће се сукцесивно после појединачне или групне испоруке теретних 
кола. 
 

Паритет и динамика испоруке 
Члан 4. 

 
Примопредаја теретних кола врши се на локацијама дефинисаним у спецификацији која је 
саставни део овог Уговора. 
По изричитом писаном захтеву Купца, уколико техничко стање кола то дозвољава може се 
уз писану сагласност управљача Инфраструктуре железнице Србије, вршити померање 
кола на место касације уз плаћање новчане надокнаде у складу са важећим 
тарифама(саобраћај кола као нарочита пошиљка).  
 
Купац је у обавези да у року од 120 дана од дана уплате аванса из члана 3. овог Уговора 
преузме свих 775 теретних кола. 
Примопредаја се сматра извршеном потписивањем записника о примопредаји теретних 
кола од стране овлашћених представника Купца и Продавца. 
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Након извршене примопредаје теретних кола из члана 1. овог Уговора, престају све 
обавезе Продавца. 
 

Квалитет 
Члан 5. 

 
Купац је расходована теретна кола купио у виђеном и затеченом стању и нема приговора у 
погледу процењене масе и квалитета. 
 

Обавезе продавца 
Члан 6. 

        
Продавац се обавезује:  

- да Купцу у року из члана 4. овог Уговора омогући преузимање теретних кола 
- да Купцу доставља писане налоге(телеграме) за преузимање теретних кола 
- да омогући несметан улазак улазак овлашћених представника Купца у пословни 

круг Продавца за договорене термине. 
- да Купцу омогући преузимање теретних кола без угрожавања личне безбедности и 

безбедности и редовитости железничког саобраћаја 
- да обезбеди комисију испред продавца за примопредају предметних теретних кола, 

тј. за реализацију овог уговора 
- да са отпадом поступа у складу са Законом о управљању отпадом 
- да попуни документ о кретању отпада 

 
 

Обавезе Купца 
Члан 7. 

 
Купац се обавезује: 

- да у року дефинисаном у члану 3. овог Уговора изврши авансну уплату 
- да сноси све трошкове и издатке око преузимања расходованих теретних кола 

(сечење, мерење, транспорт и сл.) 
- да редовно преузимање теретних кола врши на основу претходно добијеног налога 

издатог од стране Центра за набавке и централна стоваришта, а у присуству 
овлашћених представника продавца  

- да се приликом преузимања кола у службеним местима, јавља овлашћеним лицима 
Продавца 

- да посебно води рачуна о договореним терминима за преузимање теретних кола и 
сноси одговарајуће последице за на време не преузете количине 

- да се придржава упутстава и процедура које су прописане од стране продавца 
 

- да поступа са преузетим предметним колима (отпадом) на начин на који се не 
угрожава животна средина и поступа са истим у складу са Законом у управљању 
отпадом и законом о заштити животне средине и да сечење (касацију) предметних 
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кола изврши без угрожавања личне безбедности, као и безбедности и редовитости 
железничког саобраћаја 

- да обавезно изврши сечење (касацију) предметних теретних кола као и да после 
извршеног сечења потпише документ о кретању отпада достављен од стране 
Продавца, а пре отпреме на локацију Купца. 

- да по извршеном сечењу (касацији) теретних кола на локацији, колосеке и локацију 
продавца доведе у првобитно стање 

- да преузета кола уклони са колосека у року од 120 дана од дана записничке 
примопредаје кола на локацији која је одређена за сечење. За сваки дан 
прекорачења наведеног рока купцу ће бити наплаћени трошкови бављења кола на 
колосеку сагласно важећим прописима који регулишу ову област односно важећем 
ценовнику ИЖС. 

- да ће сакупљање, транспорт, складиштење и третман предметних добара извршити 
у складу са: 

- Законом о заштити животне средине (“Службени гласник РС” бр. 135/04, 
39/06, 72/09 ), 

- Законом о заштити на раду (“Службени гласник РС” бр. 101/2005, 
91/2015 и 113/2017), 

- Законом о управљању отпадом (“Службени гласник РС” 36/09, 88/10, 
14/16 и 95/18), 

- Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и Упутству за 
попуњавање (“Службени гласник РС”  бр. 114/13 ), 

- Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(“Службени гласник РС”  бр. 56/10 ), 

- Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, 
складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна 
сировина или за добијање енергије (“Службени гласник РС” бр. 98/2010 
) 

- Да ће се придржавати законских норми проистеклих из Закона о 
противпожарној заштити 

 
 

Документа 
Члан 8. 

 
По испоруци теретних кола, Продавац ће доставити следећа документа Купцу: 

- рачун Продавца који приказују количину, јединичну цену и укупну вредност; 
- записник о примопредаји теретних кола купца/продавца са читким потписима 

овлашћених лица 
- потписан документ о кретању отпада. 

 
 

Раскид Уговора 
Члан 9. 
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Продавац и Купац могу да путем писаног обавештења о учињеном пропусту раскину 
Уговор у целини или делимично: 

- Уколико Купац у року наведеном у члану 3. овог Уговора не уплати на текући 
рачун Продавца купопродајну цену из члана 3. овог Уговора, Продавац може да 
раскине Уговор, уз право да задржи уплаћени износ депозита, 

- Уколико Купац одбије пријем неких кола из члана 1. Овог Уговора, Продавац може 
да раскине Уговор уз Право да задржи износ кауције собзиром да је Купац 
теретних кола купио у складу са условима из јавног огласа. 

- Уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне стране се 
не споразумеју о продужењу важности Уговора. 

 
 

Гаранција за добро извршење посла и гаранција за обезбеђење плаћања 
Члан 10. 

 
Купац ће приликом потписивања уговора на име гаранције за добро извршење посла 
доставити:  
Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% почетне цене јавног 
надметања теретних кола, за која имају намеру да учествују на јавном надметању и са 
роком важности годину дана од објављивања огласа тј до 27.05.2020. године. Издата 
банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити неопозива, безусловна, платива 
на први позив и без приговора. 
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову гаранцију 
на рок који буде захтевао Продавац, са увећаним роком важности од 30 дана. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди Продавац, мањи износ од оног који одреди Продавац или умањену 
месну надлежност за решавање спорова. 

 
Купац ће приликом потписивања уговора на име гаранције за обезбеђење плаћања 
доставити:  
Банкарску гаранцију за обезбеђење плаћања у износу од 90% почетне цене јавног 
надметања теретних кола, за која имају намеру да учествују на јавном надметању и са 
роком важности годину дана од објављивања огласа тј до 27.05.2020. године. Издата 
банкарска гаранција за обезбеђење плаћања мора бити неопозива, безусловна, платива на 
први позив и без приговора. 
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову гаранцију 
на рок који буде захтевао Продавац, са увећаним роком важности од 30 дана. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди Продавац, мањи износ од оног који одреди Продавац или умањену 
месну надлежност за решавање спорова. 
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Виша сила 
Члан 11. 

 
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом 
Уговору, уколико је она последица више силе.  
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења 
овог Уговора, као разултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна као 
што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, штрајк који омета преузимање робе 
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.  
 
 
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах на писани начин (телеграм, фаx, е-
пошта и сл.), да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење 
уговорне обавезе.  
Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање околности из става 1 
овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та 
околност не спречава слање таквог обавештења.  
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због 
неизвршења уговорних обавеза.  
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и 
то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока 
отклањања последица тих околности.  
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 60 (шездесет) дана свака од 
уговорних страна задржава право да раскине Уговор. 
 

Решавање спорова 
Члан 12. 

 
Сви спорови који евентуално настану приликом извршења овог Уговора уговорне стране 
ће настојати да реше споразумно. У случају спора између Купца и Продавца уговара се 
надлежност Привредног суда у Београду, Република Србија. 
 

Измена и допуна Уговора 
Члан 13. 

 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
 

Ступање Уговора на снагу 
Члан 14. 

- Даном обостраног потписивања  
- Достављањем банкарске гаранције  
- Авансном уплатом од 90% вредности Уговора. 

 
Остале одредбе 
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Члан 15. 
 
Све измене и допуне Уговора подлежу сагласности оба уговарача, односно врше се на 
исти начин као и у случају закључења Уговора. Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних 
примерака, од којих свакој од уговорених страна припада по 3 (три) примерка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗА КУПЦА 

 
 

____________________ 
 
 

 
ЗА ПРОДАВЦА 

Генерални директор 
 

__________________________________ 
Душан Гарибовић, дипл. екон. 
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПЛАЋАЊА 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 
 

Г А Р А Н Ц И Ј А 
за обезбеђење плаћања бр. ________  

 
 [Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

 
Коме: [име и информације за контакт корисника] 
 
Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Гаранција за обезбеђење плаћања 
на позив према URDG 758 

 
 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 
 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 
 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 Корисник: „ Србија Карго“ а.д. Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о купопродаји 

расходованих средстава – 775 теретних кола разних серија, а сагласно условима из 
уговора Налогодавац је преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за 
обезбеђење плаћања. 

 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ 
и валуту у којој је платив) 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од 
изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у 
тексту доле:    Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик/енглески језик 
 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију) 
 Истек рока: Гаранција важи до _______.2020. године. 
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 

 
Као Гарант, ми се овде неопозиво и безусловно обавезујемо да кориснику платимо сваки 
износ или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или 
више усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио своје обавезе из 
основног уговора. 
 
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 
назначеном месту за презентацију. 
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Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) 
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
 
За и у име Банке 
 
...............................................                   .................................................. 
                (потпис)                                                            (потпис) 
 
     ………………………………..          ………………………………. 
               (функција)              (функција)                   
                                                                           М.П. 
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ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ 
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПЛАЋАЊА У МОМЕНТУ ЗАКЉУЧЕЊА 
УГОВОРА 

 
За продају расходованих средстава – 775 теретних кола разних серија у поступку јавног 
надметања путем достављања писаних понуда за потребе „Србија Карго“ а.д. дајемо: 
 
 

ПИСМО О НАМЕРАМА ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
 
 
Овим потврђујемо спремност да ћемо у случају потребе нашем клијенту, а потенцијалном 
купцу: ______________________________________________________, из 
______________________, на његов захтев и по његовом налогу, а у случају да му буде 
додељен уговор, на име средства финансијског обезбеђења уговора, издати  безусловну, 
неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, 
банкарску гаранцију за обезбеђење плаћања, у висини од 90% од почетне цене јавног 
надметања теретних кола за која имају намеру да учествују на јавном надметању, са роком 
важности годину дана од дана објављивања огласа, тј. до _____.2020. године, а на име 
обезбеђења плаћања и евентуалног плаћања уговорне казне. 
 
 
У _____________________                                              За и у име Пословне Банке 
 
Дана:_________________                    М.П.                 ________________________ 
 
 

Напомена: 
 
Писмо о намерама може бити издато на овом обрасцу или на обрасцу - меморандуму 
банке 
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ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ 
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У МОМЕНТУ ЗАКЉУЧЕЊА 
УГОВОРА 

 
За продају расходованих средстава – 775 теретних кола разних серија у поступку јавног 
надметања путем достављања писаних понуда за потребе „Србија Карго“ а.д. дајемо: 
 
 

ПИСМО О НАМЕРАМА ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
 
 
Овим потврђујемо спремност да ћемо у случају потребе нашем клијенту, а потенцијалном 
купцу: ______________________________________________________, из 
______________________, на његов захтев и по његовом налогу, а у случају да му буде 
додељен уговор, на име средства финансијског обезбеђења уговора, издати  безусловну, 
неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од почетне цене јавног 
надметања теретних кола за која имају намеру да учествују на јавном надметању, са роком 
важности годину дана од дана објављивања огласа, тј. до _____.2020. године, а на име 
доброг извршења посла и евентуалног плаћања уговорне казне. 
 
 
У _____________________                                              За и у име Пословне Банке 
 
Дана:_________________                    М.П.                 ________________________ 
 
 

Напомена: 
 
Писмо о намерама може бити издато на овом обрасцу или на обрасцу - меморандуму 
банке 
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Београд, Немањина бр. 6 
 
ПРЕГЛЕД ТРАЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Назив поглавља Достављено 
Модел уговора Да - Не 
Образац пријаве  Да - Не 
Образац понуде Да - Не 
Образац изјаве о прихватању услова из текста огласа Да - Не 
Образац изјаве о нерегисторвању расходованих теретних кола 
за обављање железничког превоза робе Да - Не 

Банкарске гаранције или доказ о уплати депозита  Да - Не 
Банкарска гаранција за добро извршење посла Да - Не 
Банкарска гаранција за обезбеђење плаћања Да - Не 
Писмо о  намерама пословне банке за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла Да - Не 

Писмо о  намерама пословне банке за издавање банкарске 
гаранције за обезбеђење плаћања Да - Не 

Важећа дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење или 
третман неопасног отпада под индексним бројем, према 
каталогу отпада 16 01 06/16 01 17 

Да - Не 

Извод из АПР - доказ о регистрацији код надлежног органа, 
односно фотокопија личне карте 

Да - Не 

Доказ о поседовању о испуњењу стандарда ISO 9001, ISO 
14001, ISO 18001, ISO 50001, ISO 27001, SCC**:2011, ISO 
3834-2, ISO 22301. 

Да - Не 

Доказ о поседовању двопутих багера и њихове техничке 
опремљености Да - Не 

Доказе за кадровске капацитете Ма обрасци Да - Не 
Уверење о положеном стручном испиту 646 ЗЈЖ Да - Не 
 
 
Место:_____________     Потенцијални купац: 
 
Датум:_____________  М.П.        ________________________ 
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