
 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ 

Београд, Немањина 6 
____________________________________________________________________________________________ 

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2020 -  968 

Датум: 25.06.2020. године 

            

ПРЕДМЕТ:  Измене и допуне бр. 2. за јавну набавку услуга у отвореном 

поступку Осигурање робе у превозу, ЈНОП/5 

 
У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку Осигурање 

робе у превозу на страни 3 конкурсне документације стоји: 
 

6. Контакт 

Служба и особа за контакт: Центар за набавке и централна стоваришта, Сл. зЈН Горан 

Влајковић маст. инж. маш (nabavke.kargo@srbrail.rs)  
 

Meња се и гласи: 

 

6. Контакт 

Служба и особа за контакт: Центар за набавке и централна стоваришта, Сл. зЈН Марко 

Божиновић маст. екон. (nabavke@srbcargo.rs)  
 

 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку Осигурање 

робе у превозу на страни 6 конкурсне документације стоји: 

 

2.  Спецификација предмета набавке, количина и опис услуга 

 

Услуга осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком 

саобраћају, са обавезним учешћем Осигураника у сваком штетном догађају у износу 

од 70.000,00 РСД подразумева следеће: 

 

- Осигурање од одговорности превозника за штете које кривицом превозника 

настану на роби примљеној на превоз у унутрашњем железничком саобраћају, 

на основу закљученог уговора о превозу, по уредним превозним исправама, a 

према Закону о уговорима о превозу у железничком саобраћају и Закону о 

облигационим односима. 

  

- Осигурање од одговорности превозника за штете које на роби и у вези са робом 

настану услед:  

1. Губитка робе (потпуног или делимичног)  

2. Оштећења робе. 

3. Отуђење робе 

 

- Осигурање од одговорности превозника за штете које корисник превоза 

претрпи у вези са оштећењем робе (трошкови: превоза, царине, осигурања, 

шпедиције, камате и сл.). 

 

- Осигурање од одговорности за штете настале услед прекорачења рока 

испоруке из уговора о превозу. 
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- Осигурање од одговорности превозника за штете настале услед опасности 

везане за превоз одређене врсте робе (запаљење и самозапаљење).  

 

- Саставни део Уговора, односно понуде, су услови осигурања робе у 

саобраћају, које понуђачи достављају уз понуду.  

 

 

Meња се и гласи: 

 

Услуга осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашњем 

железничком саобраћају, са обавезним учешћем Осигураника у сваком 

штетном догађају у износу од 70.000,00 РСД и максималним обавезом 

Осигуравача од 4.000.000,00 РСД по штетном догађају (пошиљци) 

подразумева следеће: 

- Осигурање од одговорности превозника за штете које кривицом превозника 

настану на роби примљеној на превоз у унутрашњем железничком саобраћају, 

на основу закљученог уговора о превозу, по уредним превозним исправама, a 

према Закону о уговорима о превозу у железничком саобраћају и Закону о 

облигационим односима. 

  

- Осигурање од одговорности превозника за штете које на роби и у вези са робом 

настану услед:  

4. Губитка робе (потпуног или делимичног)  

5. Оштећења робе. 

6. Отуђење робе 

 

- Осигурање од одговорности превозника за штете које корисник превоза 

претрпи у вези са оштећењем робе (трошкови: превоза, царине, осигурања, 

шпедиције, камате и сл.). 

 

- Осигурање од одговорности за штете настале услед прекорачења рока 

испоруке из уговора о превозу. 

 

- Осигурање од одговорности превозника за штете настале услед опасности 

везане за превоз одређене врсте робе (запаљење и самозапаљење).  

 

- Саставни део Уговора, односно понуде, су Услови за осигурање одговорности 

осигураника за штете на стварима примљеним на превоз у домаћем 

транспорту које понуђачи достављају уз понуду. 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку Осигурање 

робе у превозу на страни 8 конкурсне документације у додатним условима 

стоји: 

 

1. Да је на дан 31.12.2018. године располагао разликом расположиве и захтеване 

маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурања од најмање 

4.000.000.000,00 динара. 

2. Да у периоду од 12 (дванаест) месеци, пре дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јевних набавки, није био неликвидан. 

 

Доказ: 
1. Адекватност капитала за неживотна осигурања/реосигурања, стање на дан 

31.12.2018. године Образац АК-НО/РЕ . 



2. Потврда Народне банке Србије- Одељења за принудну наплату  да 

понуђач  у у периоду од 12 (дванаест) месеци  пре дана објављивања позива 

није био неликвидан. 

 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним 

пословним капацитетом 

1. Да има ажурност у решавању штета (НБС) већу од 95,00 % 

 

  Аж =
Бр.решених штета у 2018.г.+ број одбијених и сторнираних штета у 2018.г.

Бр.резервисаних штета на крају 2017.г.+ број пријављених штета у 2018.г.
𝑋 100 %  

 
            2. Да је процес рада (пословања) понуђача усаглашен са захтевима стандарда 

ISO 9001 (Систем менаџмента квалитета) и ISO 10002 ( Менаџмент квалитетом – 

Задовољство корисника – Поступање са приговорима ). 

 

Доказ: 

1. Ажурност у решавању штета утврђује се на основу података које осигуравајућа 

друштва достављају Народној банци Србије, Сектору за послове надзора над 

обављањем делатности осигурања, Одељења за акуарске послове 1 статистику, и то: 

Извештај „број штета по друштвима за осигурање у 2018. г. Са интернет странице 
НБС 

- број решених штета у 2018. г. на дан 31.12.2018. г.____________ 

- број одбијених и сторнираних штета у 2018. г._______________ 
- број резервисаних штета у 2017. г. _________________________ 

- број пријављених штета на дан 31.12.2018.г.__________________ 

2. Фотокопија важећег сертификат ISO 9001 (Систем менаџмент квалитета) и ISO 

10002 ( Менаджмент квалитетом – Задовољство корисника – Поступање са 
приговорима ). издатих од стране домаћег или иностраног акредитованог 

сертификационог тела, који гласи на понуђача. 

 

Mења се и гласи: 

 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже 

неопходним финансијским капацитетом: 

1. Да у периоду од 12 (дванаест) месеци, пре дана објављивања позива 

за подношење понуда на Порталу јевних набавки, није био неликвидан. 

 

2. Да располаже капиталом,  у износу од најмање 1.000.000.000 динара , 

на дан 31.12.2018 (последњи званично објављени Биланс стања на 

сајту НБС –пословање Друштава за осигурање) 

 

 

 

Доказ: 

 

11.Потврда Народне банке Србије- Одељења за принудну наплату да понуђач 

у у периоду од 12 (дванаест) месеци пре дана објављивања позива није био 

ннеликвидан. 

2.Биланс стања за 2018 годину, позиција АОП 0401 (капитал), подаци са 

интернет странице НБС –пословање Друштава за осигурање 

2 

 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже 

неопходним пословним капацитетом 

1. Да има ажурност у решавању штета (НБС) у континуитету већу од 90,00 

%, - за 2017 , 2018 и 2019 годину (расположиви подаци за претхнодне три 

године) 
                                                                         

 



2. Да је процес рада (пословања) понуђача усаглашен са 

захтевима стандарда ISO 9001 (Систем менаџмента квалитета)  

 

 

 

 

 

 

Доказ: 

1. Ажурност у решавању штета утврђује се на основу података које 

осигуравајућа друштва достављају Народној банци Србије, Сектору за 

послове надзора над обављањем делатности осигурања, Одељења за акуарске 

послове 1 статистику, и то: 

Извештај „број штета по друштвима за осигурање у 2017,2018 и 2019. г. Са 

интернет странице НБС и то за сваку годину посебно : 

а) за 2019 годину: 
- А: број решених штета у 2019. г..   
- Б:број одбијених и сторнираних штета у 2019. г.   
- Ц:број резервисаних штета у 2018. г.    
- Д:број пријављених штета у .2019.г.   
и то по формули : А+ Б    x  100 
                               Ц+Д 

б) за 2018 годину:  
- А: број решених штета у 2018.. г.   
- Б:број одбијених и сторнираних штета у 2018. г.   
- Ц:број резервисаних штета у 2017. г.    
- Д:број пријављених штета у 2018.г.   
и то по формули : А+ Б    x  100 
                               Ц+Д 

 
ц) за 2017 годину : 

- А: број решених штета у 2017. г..   
- Б:број одбијених и сторнираних штета у 2017. г.   
- Ц:број резервисаних штета у 2016. г.    
- Д:број пријављених штета у .2017.г.   
и то по формули : А+ Б    x  100 
                               Ц+Д 

 
 
Напомена: у случају заједничке понуде , ажурност се израчунава 
сабирањем  података о штетама сваког осигуравача за сваку годину 
посебно  
 

2. Фотокопија важећег сертификата ISO 9001 (Систем менаџмент квалитета)  

издатог од стране домаћег или иностраног акредитованог 
 сертификационог тела, који гласи на понуђача. 

 

 

 

Срдачан поздрав ! 

 


