
 
На основу Одлуке Скупштине Акционарског друштва за железнички превоз робе 
„Србија Карго“ Београд о продаји расходованих основних средстава – 750 теретних кола 
број: 5/2019-108-4 од 25.06.2019. године, Сагласности Владе Републике Србије 05 број 
404-7266/2019 од 18.07.2019. године, Одлуке одбора директора о покретању поступка 
продаје, број 4/2019-833-227 од 02.08.2019. године и Решења о образовању Комисије за 
јавну продају, број 4/2019-834-227 од 02.08.2019. године, Правилника о управљању 
отпадним материјалом насталим у процесу рада и о расходовању и продаји средстава, 
чл. 24 и 25, број 4/2019-831-227 од 02.08.2019. године и Процедуром о спровођењу 
поступка продаје број 4/2019-832-227 од 02.08.2019. године, 
 

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд 
 

ОГЛАШАВА 
 

ПРОДАЈУ 750 РАСХОДОВАНИХ  ТЕРЕТНИХ КОЛА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА 

 
 

Поступак јавног надметања путем прикупљања писаних понуда се спроводи ради 
закључења уговора о купопородаји расходованих средстава – 750 теретних кола разних 
серија, процењене тежине  13.375.590 килограма,  који се продају као отпад индексног 
броја 16 01 06 / 16 01 17 из Каталога отпада. 
 

1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ  
 
Део расходованих средстава у власништву „Србија Карго“ а.д., који чине укупно 750 
теретна кола процењене тежине 13.375.590 килограма. 
Спецификација теретних кола, која су предмет продаје, је саставни део конкурсне 
документације у поступку јавног надметања и обухвата свако појединачно средство са 
ознаком серије, инвентарним бројем, процењеном тежином и локацијом на којој се 
налази. 
Такође, детаљна спецификација свих средстава која су предмет продаје објављена је на 
сајту „Србија Карго“ а.д. - www.srbcargo.rs  заједно са конкурсном документацијом. 
 
Власник кола задржава право, да са расходованих теретних кола, при записничкој 
примопредаји, изузме исправне делове са истих, а који су потребни за ревитализацију 
теретних кола која се тренутно налазе у експлоатацији. 
 
Теретна кола продају се у виђеном и затеченом стању, са наведеном процењеном масом 
по колима, без права купца на накнадну рекламацију. 
 
Почетна цена је утврђена на бази процене вредности која је извршена према маси челика 
сваког појединачног средства и представља минимално прихватљиву цену јавног 
надметања.  
 
Продаја теретних кола врши се комплетно у једном Лоту 

Ред. 
Бр. Локација кола 

Процењена 
маса теретних 

кола (у 
килограмима) 

Број кола 

Почетна 
цена по kg 
(дин) без 

ПДВ 

УКУПНО 
(дин) без 

ПДВ 

1. 
Тачна локација је дата у 

спецификацији по 
сваком вагону 

13.375.590 750 19 254.136.210,00 

http://www.srbcargo.rs/


појединачно 

УКУПНО: 13.375.590 750  254.136.210,00 
 

Јавно надметање путем достављања писаних понуда ће се одржати дана 14.08.2019. 
године у седишту продавца „Србија Карго“ а.д., у Београду, ул. Немањина број 6, први 
спрат, канцеларија број 310, са почетком у 14:00 часова. 
 
Понуђачи су дужни да доставе своје пријаве за учешће на јавном надметању у посебним  
затвореним и печатираним ковертама до дана 14.08.2019. године до 10:00 часова са 
назнаком ПРИЈАВА ЗА: „Јавно надметање за куповину 750 расходованих теретних 
кола власништво "Србија Карго" а.д. – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте 
понуђачи назначавају свој назив, адресу и број телефона. 
 
Понуђачи су дужни да своје писане понуде за куповину 750 расходованих теретних кола 
доставе у посебним затвореним и печатираним ковертама до дана 14.08.2019. године 
до 10:00 часова са назнаком ПОНУДА ЗА: „Јавно надметање за куповину 750 
расходованих теретних кола власништво "Србија Карго" а.д. – НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте понуђачи назначавају свој назив, адресу и број телефона. 
 
Пријаве и понуде које пристигну после назначеног времена сматраће се 
неблаговременим без обзира када су послате. Све неблаговремене пријаве и понуде, биће 
неотворене враћене понуђачима. 
 
Понуђач може поднети само једну пријаву односно понуду за предметну продају. 
 
Пријаву односно Понуду може поднети и група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према продавцу обавезују на 
извршење куповине,  који обавезно садржи следеће податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред продавцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор о купопродаји,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство финансијског обезбеђења,  
• понуђачу којем ће се издати рачун,   
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Након отварања и прегледа пријава понуђача, Комисија ће утврдити листу понуђача који 
испуњавају услове утврђене јавним огласом и конкурсном документацијом за учешће на 
јавном надметању. 
Понуде понуђача који не испуњавају услове дате у јавном огласу и конкурсној 
документацији неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачима. 
 
Право на куповину предмета продаје остварује Учесник јавне продаје који понуди 
највишу цену за целокупан материјал. 
 
Продавац задржава право да овај документ допуни или измени најкасније два (2) дана до 
одржавања јавног отварања пријава. Такође, Продавац задржава и право да до 
одржавања јавног отварања понуда, откаже исто, уз обавезу да учесницима који су 
доставили пријаве, исте врати не отворене најкасније у року од пет (5) дана од дана 
прецизираног као датум отварања понуда. 
 
Учесници немају право на било какав повраћај трошкова које су имали током припреме 
и учествoвања у процесу јавне продаје. У случају поништења или промене процедуре 
јавне продаје, учесници се одричу права на обештећење, као и права да захтевају 
повраћај трошкова које су имали током припрема и учешћа у процесу јавне продаје. 
 



 
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ 

Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна лица, предузетници и сва 
заинтересована физичка лица која испуњавају следеће услове: 
 
 Сва правна и физичка лица регистрована за промет и прераду отпада која испуњавају 

услове из Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 
14/16 и 95/18) , тј. поседују важећу дозволу за сакупљање и транспорт неопасног 
отпада под индексним бројем, према каталогу отпада 16 01 06 / 16 01 17. 

 
 Сва правна лица и предузетници који приложе доказ о регистрацији код надлежног 

органа, односно да су уписани у одговарајући регистар и приложе Извод из регистра 
АПР-а у оригиналу или овереној фотокопији. 
 

 Сва правна  лица и предузетници који приложе доказ о поседовању систем 
менаџмента квалитетом ISO 9001, систем заштите животне средине ISO 14001, систем 
безбедности и здравља на раду ISO 18001,  систем менаџмента енергијом ISO 50001, 
систем управљања безбедношћу информација ISO 27001, систем управљања 
безбедношћу SCC**:2011, систем  квалитета код заваривања топљењем металних 
материјала ISO 3834-2, систем менаџмента намењен за борбу против мита и корупције 
ISO 37001, стандард за континуитет пословања ISO 22301, стандард за системе 
управљања друштвеном одговорношћу SR 10:2015,  и уз фотокопију сертификата 
приложите потврду сертификационог тела о извршеној ресертификацији и важењу 
сертификата за захтеване сертификате. 
 

 Сва правна лица и предузетници који приложе доказ о поседовању или Уговор о 
закупу у трајању потребном за реализацију овог посла најмање 6 (шест) двопутих 
багера опремљена додацима за сечење челика (маказама), 30 (тридесет) камиона за 
транспорт металног отпада носивости минимално 25т (тона) и 2 (два) специјална 
возила за утовар и транспорт металног отпада (грајфер) као и минимум 2 (два) дизел 
вучна возила (локомотиве). Приложити Стручни налаз о исправности у оригиналу или 
овереној фотокопији уз извод из Пописне листе. Као доказе за камионе за транспорт 
металног отпада носивости минимално 25т (тона) доставити очитане саобраћајне 
дозволе и полисе осигурања. Као доказе за специјална возила за утовар и транспорт 
металног отпада (грајфер) доставити сертификат – стручни налаз о исправности и 
извод Лиценце за превоз терета. 
 

 Сва правна лица и предузетници који приложе доказ о најмање 30 (тридесет) 
квалификованих радника који поседују Уверење о положеном стручном испиту у 
складу са правилником 646 ЗЈЖ, о најмање 10 (десет) атестираних заваривача са 
уверењима о стручној оспособљености заваривача, о најмање 2 (два) IWE 
(Међународни инжењер заваривања) инжењера са доказом копије дипломе о стицању 
образовања. Приложити фотокопију пријаве – одјаве на обавезно социјално 
осигурање издате од надлежног Фонда ПИО, Ма образац којим се потврђује да су сви 
запослени у радном односу код понуђача, фотокопију Уверења о положеном 
стручном испиту у складу са Правилником 646 ЗЈЖ, фотокопије Уверења о стручној 
оспособљености заваривача и фотокопије дипломе о стицању образовања за 
Међународног инжењера заваривања. 
 

 Сва физичка лица која доставе оверену фотокопију (очитане)  личне карте. 
  
 Сва правна лица, предузетници и сва заинтересована физичка лица која доставе 

попуњену и оверену Изјаву да, као потенцијални купци, прихватају услове из 
објављеног текста огласа као и Изјаву о нерегистровању расходованих теретних кола 
за обављање железничког превоз робе. 
 

 Сва правна лица, предузетници и сва заинтересована физичка лица у обавези су да, до 
13. Aвгуста 2019. године до 10 часова као средство обезбеђења за озбиљност пријаве, 



уплате динарски депозит у износу од 10% почетне цене јавног надметања, на текући 
рачун „Србија Карго“ а.д. отворен код Комерцијалне банке а.д. Београд, број т.р. 205-
222962-17, позив на број 40258-981-98, са напоменом „Уплата на име депозита за 
јавно надметање - продају 750 расходованих теретних кола“, или да положе 
неопозиву и безусловна банкарску гаранцију, без приговора, наплативу на први позив 
такође у износу од 10% почетне цене јавног надметања. Рок за уплату депозита или 
полагање банкарске гаранције је најкасније један (1) радни дан пре одржавања јавног 
надметања. У случају да се као средство обезбеђења достави банкарска гаранција, 
оригинал исте се, ради провере, предаје Комисији за спровођење јавног надметања 
такође један (1) радни дан пре одржавања јавног надметања. Уколико се као средство 
обезбеђења уплаћује наведени депозит потребно је доставити оверену копију извода 
из банке на којем се јасно види изведена новчана трансакција такође један (1) радни 
дан пре одржавања јавног надметања. У случају да на јавном надметању победи 
Купац који је доставио банкарску гаранцију за озбиљност пријаве, у обавези је да 
износ предвиђен банкарском гаранцијом измири на горе наведени текући рачун  у 
року од 48 сати од дана одржавања јавног надметања, а пре потписивања 
купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена банкарска гаранција.  
 

 Инострани понуђачи као средство обезбеђења за озбиљност пријаве, могу извршити 
уплате девизног депозита у износу од 10% почетне цене јавног надметања један (1) 
радни дан пре одржавања јавног надметања, на девизни рачун Комерцијалне банке 
АД Београд на основу следеће инструкције: 

 

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL 
ENTITIES IN EUR  
     
Intermediary Bank / Correspondent Bank  
DEUTDEFF   
  DEUTSCHE BANK AG   
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY   
   
Account with institution / Beneficiary's Bank 
KOBBRSBG   
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD   
Svetog Save 14   
11000 Belgrade, Republic of Serbia   
   
Beneficiary 
RS35205007010046510607   
Srbija Kargo a.d   
NEMANJINA 6   
Beograd (Savski Venac), REPUBLIC OF SERBIA   
  
  Прерачуњавање девизне у динарску вредност извршиће се на основу вредности 

валуте на дан уплате девизног депозита, по средњем курсу Народне Банке Србије на 
тај дан. 

 
 Сва правна лица, предузетници и сва заинтересована физичка лица у обавези су да 

доставе попуњено и оверено Обавезујуће Писмо о намерама пословне банке у вези са 
издавањем гаранције за добро извршење посла у износу од 10% почетне цене јавног 
надметања теретних кола, са роком важности годину дана од објављивања огласа, 
чиме се потврђује испуњеност захтева „Србија Карго“ а.д. за достављање средстава 
финансијског обезбеђења. Уколико купац у потпуности не реализује Уговор на начин 
и у роковима који су уговорени, „Србија Карго“ а.д. задржава право да гаранцију за 
добро извршење посла наплати без најаве.  
 



 Сва правна лица, предузетници и сва заинтересована физичка лица у обавези су да 
доставе попуњено и оверено Обавезујуће Писмо о намерама пословне банке у вези са 
издавањем гаранције за обезбеђење плаћања у износу од 90% почетне цене јавног 
надметања теретних кола, са роком важности од 145 дана од објављивања огласа, 
чиме се потврђује испуњеност захтева „Србија Карго“ а.д., за достављање средстава 
финансијског обезбеђења. Уколико купац у потпуности не реализује Уговор на начин 
и у роковима који су уговорени и неизврши уплату коначног износа, „Србија Карго“ 
а.д. задржава право да гаранцију за плаћање наплати без најаве.  

 

Документација у вези јавног надметања може се преузети у просторијама продавца, 
“Србија Карго” а.д. - Центар за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина број 6, 
Београд, канцеларија број 510 на трећем спрату, од 9-15 часова. 
 
Пријаве за учешће на јавном надметању достављају се у посебној затвореној коверти, 
са целокупном захтеваном документацијом и са доказом о уплати депозита, а могу се 
доставити најкасније до  14. августа 2019. године до 10 часова, на адресу Акционарског 
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, Немањина 6, Центар за 
набавке и централна стоваришта, канцеларија број 510, трећи спрат, са назнаком 
ПРИЈАВА ЗА: „Јавно надметање за куповину 750 расходованих теретних кола 
власништво "Србија Карго" а.д. – НЕ ОТВАРАТИ“.  
 
Понуде за учешће на јавном надметању достављају се у посебној затвореној коверти и 
могу се доставити најкасније до 14. августа 2019. године до 10 часова, на адресу 
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, Немањина 
6, Центар за набавке и централна стоваришта, канцеларија број 510, трећи спрат, са 
назнаком ПОНУДА ЗА: „Јавно надметање за куповину 750 расходованих теретних 
кола власништво "Србија Карго" а.д. – НЕ ОТВАРАТИ“.  
 
Након провере достављене документације, потенцијални купци биће обавештени о 
испуњености услова за учешће на јавном надметању најкасније до 13 часова, 14.08.2019. 
године. 
 
Расходована теретна кола преузимају се на локацији где је могуће извршити 
преузимање, а на начин који не угрожава безбедност железничког саобраћаја и радника 
према Закону о заштити и безбедности здравља на раду и како би се предмет пословања 
обавио у складу са: 
 

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

- Закон о управљању отпадом (“Службени гласник РС” 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 ), 
- Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и Упутству за попуњавање 

(“Службени гласник РС”  бр. 114/13 ), 
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Службени 

гласник РС”  бр. 56/10 ), 
- Правилник 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 ) 
 

Представници свих заинтересованих лица морају приложити овлашћење за учешће на 
јавном надметању. 
  
Разгледање теретних кола која су предмет јавног надметања, сва заинтересована лица 
могу обавити на локацијама где се предметна теретна кола налазе, у периоду од 07. 
августа до 14. августа 2019. од 9-16 часова, уз присуство овлашћеног представника 
“Србија Карго” а.д. 
 



Након извршене провере о испуњавању тражених услова, Потенцијални купци јавно се 
надмећу путем достављања писаних понуда у затвореним ковертама, појединачно, за 
комплетну спецификацију од 750 теретних кола. 
 
Понуђачи су дужни да понуде цену за откуп свих 750 теретних кола збирно. 
Право на закључивање уговора о купопродаји стиче онај учесник јавног надметања који 
понуди највећу цену по кг за комплетну спецификацију од 750 теретних кола. 
 
Уговор о купопродаји расходованих теретних кола између продавца „Србија Карго” а.д. 
и купца закључиће се у року до 7 дана од дана одржаног јавног надметања. Постигнуту 
цену на јавном надметању, купац ће платити 90 % авансно у року од 7 дана по 
закључењу уговора, узимајући у обзир висину депозита који је уплаћен на име учешћа 
на јавном надметању, а остатак од 10 % по издавању фактура у року од 5 дана од дана 
настанка ДПО-а. 
Постигнута цена на јавном надметању је цена по килограму помножено са процењеном 
масом теретних кола. 
На повраћај депозита нема право учесник јавног надметања чија понуда је прихваћена, а 
који је одустао или одбио закључење уговора или није у року од 7 дана по закључењу 
уговора уплатио износ вредности понуђене цене из уговора. 
 
У случају не плаћања у предвиђеном року, уговор о продаји се раскида, депозит се 
задржава без права на повраћај и активира се гаранција за добро извршење посла као и 
гаранција за обезбеђење плаћања. 
 
Понуђачима који нису понудили највећу цену, као и у случају обуставе поступка 
продаје, биће извршен повраћај уплаћеног депозита за озбиљност понуде у року од 15 
дана од дана доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка. 
 
Након извршеног плаћања предвиђеног уговором, купац ће преузети теретна кола на 
локацији на којој се налазе, а на начин који ће бити дефинисан уговором. 
 
Сва питања у вези продаје путем јавног надметања, заинтересована лица могу доставити 
писаним путем или на е-маил адресу nabavke.kargo@srbrail.rs и на исти начин ће им бити 
достављен одговор. 
 
Служба за контакт: 
“Србија Карго” а.д. - Центар за набавке и централна стоваришта, Београд, ул. Немањина 
6, канцеларија 510 на трећем спрату или електронском поштом на адресу  
nabavke.kargo@srbrail.rs  радним даном од 8-16 часова. 
 
Спецификација особа за контакт за преглед теретних кола и локација на којима се 
налазе: 
 

Stanica Ime i prezime 
Broj 

mobilnog.telefona 
ŠEF STANICE SUBOTICA ZVEZDANA ARADSKI 064 828 9615 
ŠEF STANICE SOMBOR BILJANA FERENČIĆ 064 828 9709 
ŠEF STANICE NOVI SAD 
RANŽIRNA. NEDELJKO TADIĆ 064 845 2796 
ŠEF STANICE VRBAS SVETLANA ĐAJIĆ 064 845 2797 

ŠEF STANICE ŠID 
SVJETLANA VUJANIĆ-
CVJETINOVIĆ 064 845 2480 

ŠEF STANICE RUMA GORDANA KIĆANOVIĆ 064 810 6493 
Operativni pomoćnik stanica 
Ruma DRAGANA DIKOVIĆ 064 863 3511 
ŠEF STANICE ŠABAC DRAGANA VRAŠTANOVIĆ 064 828 9686 
ŠEF STANICE BRASINA MIHAJLO BOŠKOVIĆ 064 845 2481 



ŠEF STANICE PRAHOVO 
PRISTANIŠTE. JELENA JOVANOVIĆ 065 356 3360 
ŠEF STANICE BOR TERETNA GORAN MILUTINOVIĆ 064 828 9715 
ŠEF STANICE RADINAC VLADAN ANDREJEVIĆ 064 845 2282 
ŠEF STANICE LAPOVO RANŽIRNA NEBOJŠA ALEKSIĆ 064 882 7134 
ŠEF STANICE KRAGUJEVAC SLAVOLJUB NIKOLIĆ 064 662 5936 
ŠEF STANICE KRALJEVO DRAGAN PANTOVIĆ 064 828 9602 
ŠEF STANICE VREOCI ZORAN RISTOVIĆ 064 810 6454  
ŠEF STANICE POŽEGA  MILKA LEONTIJEVIĆ 064 894 7674 
ŠEF STANICE PRIJEPOLJE 
TERETNA SAVO GOJAKOVIĆ 064 845 2585 
ŠEF STANICE NIŠ RANŽIRNA IVANA PAVIČIĆ 064 846 2798 
ŠEF STANICE CRVENI KRST DANIJELA MARKOVIĆ 064 846 2797 
ŠEF STANICE DIMITROVGRAD  VALENTINA MILIĆ 064 845 2880 
ŠEF STANICE RISTOVAC ZORICA STEVANOVIĆ 064 828 9718 
ŠEF STANICE BEOGRAD 
RANŽIRNA SLAĐAN STANOJEVIĆ 064 894 7652 
ŠEF STANICE SURČIN NENAD MIĆIĆ 064  828 9725 
ŠEF STANICE PANČEVO GLAVNA SLOBODAN MILOVANOVIĆ 064 828 9739 
Pomoćnik šefa stanice Pančevo 
glavna DRAGOSLAV PAVLOVIĆ 064 984 7570 
ŠEF STANICE VRŠAC ŽELJKO MITROVIĆ 064 851 1810 
ŠEF STANICE ZRENJANIN GORAN MANČEV 064 845 2903 
  
 
Текст огласа објавити у дневном листу "Политика" дана 07.08.2019. године и на сајту 
„Србија Карго“ а.д. - www.srbcargo.rs   
  
 

„Србија Карго“ а.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.srbcargo.rs/

