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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 

у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова ("Сл. гласник РС" бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 36/2015., деловодни број 300/2015-1116 и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку 36/2015., деловодни број 300/2015-1117, припремљена 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о Наручиоцу 

 
Назив Наручиоца: "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво, Београд 

Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 

Интернет страница Наручиоца: www.zeleznicesrbije.com 

 
2.  Врста поступка јавне набаваке  

 
Врста Наручиоца: акционарско друштво 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак,  

 

3.  Предмет јавне набавке:   

 
Предмет јавне набавке бр. 36/2015 је услуга осигурања од одговорности за штету 

на роби у унутрашњем саобраћају. 

 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 

Услуга осигурања робе у превозу, 66514200 

Понуда са варијантама није дозвољена  

 
4.  Циљ поступка 

 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
5.  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена тј. најнижа понуђена 

премија осигурања. 

 
Уколико две или више понуда имају исту премију осигурања предност ће имати 

понуда која има већи степен aжурности у решавању штета. 

 
Све понуде које буду оцењене као одговарајуће и прихватљиве биће рангиране 

применом критеријума најниже понуђене цене тј. најниже понуђене премије 

осигурања.  Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка 

јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису 

испуњени услови за доделу уговора.  

  
6. Начин преузимања конкурсне документације 

 
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

 
- са интернет странице Наручиоца www.zeleznicesrbije.com 

- са Портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs 

 

 

 

http://www.zeleznicesrbije.com/
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7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

 
Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/12), Позивом за подношење понуда и 

Конкурсном документацијом. 

 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, као и предузетници која 

испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/12).  

 

Понуђач је дужан да понуду  сачини у свему према упутству Наручиоца и да је 

достави у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. 

најкасније до 09.09. 2015. год. до 12,00 часова (по локалном времену), без обзира 

на начин подношења и то на адресу: "Железнице Србије" ад - Сектор за 

набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 15, Ул. Здравка Челара 

14а, 11000 Београд, Република Србија. 

  
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, на којој 

се, на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум 

понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку услуге осигурања од 

одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком саобраћају, у 

отвореном поступку, број 36/2015 – НЕ ОТВАРАТИ". Понуђачи су дужни да на 

полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, E-mail адресу и име контакт 

особе. 

 
Понуђач  је обавезан да комплетну документацију, тј. Понуду  преда у затвореној 

коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 
Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и 

неће се отварати, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 

неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 
8.  Место, време и начин отварања понуда   

 
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда 

тј. 09.09.2015. год. са почетком у 13,00 часова, у просторијама Наручиоца, 

"Железнице Србије", ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 33.  

 
9.  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 

поступку отварања понуда: 

 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У  

поступку  отварања   понуда   могу  активно   учествовати   само  овлашћени 

представници понуђача. 

 
Учесник у поступку јавног отварања понуда - понуђач дужан је да најкасније на 

јавном отварању понуда, достави овлашћење за учешће у поступку отварања 

понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: 



Јавна набавка услуге осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком 

саобраћају, у отвореном поступку, набавка бр. 36/2015  5 

презиме и име, број личне карте, СУП који је издао и ЈМБГ. За стране држављане 

обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које долази. 

 
 
 

10.  Рок за доношење одлуке о додели уговора 

 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 

11.  Контакт (лице или служба)  

 
Сектор за набавке и централна стоваришта: 

факс: 011/3290740, 

Е-mail: nabavkа@srbrail.rs,  

радним даном од 10-14 часова. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nabavkа@srbrail.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 36/2015 је услуга осигурања од одговорности за штету 

на роби у унутрашњем железничком саобраћају. 

 

 

 

III  ВРСТА И ОПИС УСЛУГА 

Услуга осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком 

саобраћају, у отвореном поступку.    

Осигурање од одговорности за штету на роби у превозу у унутрашњем собраћају   
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, а 
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: 
 

o Губитка робе  (потпуног или делимичног), 
o Оштећења 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 превозника 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).  
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 
Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом отвореном 

поступку јавне набавке:  

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 
2)   Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 

2) Закона); 

 
3)    Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

            време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона);  

 
4)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 
5)    Да има важећу дозволу надлежног органа (Народне банке Србије) за 

обављање делатности из области осигурања.  
           

6)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора  

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане 

чл. 76. Закона, и то:  
 

1)   Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним 

           финансијским капацитетом и то:   

 
- да понуђач није био у блокади рачуна дужој од 30 дана за 6 месеци од   

дана објављивања позива за подношење понуде. 
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- да понуђач поседује укупан капитал у износу од 500.000.000,00 динара на 

дан 31.12.2014. године (АОП 101 из биланса стања на дан      31.12.2014. 

године).  
 

2)  Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним 

            пословним капацитетима и стандардом квалитета обављања услуга: 

 
А)   Да је у претходне три године од дана објављивања позива за подношење  

понуда извршио/закључио услуге осигурања од одговорности за штету на 

роби у унутрашњем саобраћају, код најмање 3 (три) Осигураника 

(наручилаца/купаца) чија сума осигурања по осигуранику износи најмање 

1.000.000.000,00 РСД за сваку годину у претходне три године (2012., 2013. 

и 2014.г.).   

  

Б)    СЕРТИФИКАТ "ISO 9001" стандарда (општи стандард управљања  

        квалитетом); 

 

 3.    Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним   

        кадровским капацитетима и то да има минимум 15 (петнест) 

           запослених: 6 (шест) са ВСС и 9 (девет) са ССС.  

 
4.       Да понуђач испуњава минимални захтев у погледу  степенa  

          ажурности у решавању штета у 2014. према броју пренетих 

          предмета из 2013. године, броју пријављених предмета у току 2014. 

          године и броју решених  и ликвидираних штета у 2014. за све врсте 

          осигурања укупно,  од 80%, и који се израчунава према     следећој 

          формули: 

 
                                                                      Број решених штета у  2014  

                      СТЕПЕН АЖУРНОСТИ = ------------------------------------------------------------------ x 100 

                                             Број резервисаних штета у 2013 + Број пријављених штета у 2014    

 
  Степен ажурности се израчунава на бази кумулативних података за следеће    

врсте осигурања: 07 (осигурање робе у превозу).  

 
1.3.   Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. Закона, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о 

испуњености  обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а  

доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 

 
       
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач 

из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходно испуњеност тог услова.   
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                  2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона, да је понуђач регистрован код 

 надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
  
- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда. 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона, да понуђач и његов законски 

 заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

 организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

 против привреде, кривична дела против животне средине, кривична 

 дела примања или давања мита, кривично дело преваре  
 

- Доказ:  

Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод 

из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

 

            Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави  

доказ за сваког од њих.   

 

 

Предузетници и физичка лица:  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - да понуђачу није изречена мера 

 забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

 позива за подношење понуде 
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 - Доказ:  

Правна лица:  

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код 

тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена 

мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива 

за подношење понуда;  

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуда; 

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова.  
 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 

понуда. 
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - да је понуђач измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 
 

 - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да 

је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 

 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
Понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона а регистрован је код надлежне организације која га је сходно члану 

78. Закона уписала у регистар понуђача,   није у обавези да доставља 

доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, већ је потребно да у 

Изјави да је уписан у Регистар понуђача наведе где се поменути подаци 

налазе, односно на којој интернет страници, као и да достави извод из 

Регистра. 

 

 
 

5)   Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности Дозвола Народне банке Србије за 

обављање делатности осигурања која су предмет јавне набавке (понуђач 

чије седиште није на територији Републике Србије дужан је да достави 

доказ издат од стране надлежног органа државе у којој има седиште, доказ 

оверава и понуђач својим печатом).  

  

6)  Услов из члана чл. 75. ст. 2.- да је понуђач при састављању понуде 

           поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
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- Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац бр.10 изјаве, дат је у 

поглављу VI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом.  
 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
 

1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом 
 

- Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 

Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и 

података о бонитету правних лица и предузетника, сходно чл. 4. Закона о 

Агенцији за привредне регистре ("Сл. Гласник РС", бр. 55/2004 и 111/2009) 

и који није старији од дана објављивања позива за подношење понуде, 

или Потврда о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуде, коју издаје НБС, Одељење за 

принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у 

Крагујевцу, на основу члана 54. Став 1. Тачка 4. Закона о платном промету 

("Сл. Лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и  ("Сл. Гласник РС", бр. 43/2004).  

Наручилац ће прихватити потврду о броју дана неликвидности за период 

краћи од шест месеци, уколико је понуђач новоосновано привредно 

друштво, односно послује краће од шест месеци, рачунајући од месеца 

објављивања позива за подношење понуде, односно уколико потенцијални 

понуђач послује краће од шест месеци од дана регистрације привредног 

субјекта до дана објављивања позива за подношење понуде. У оквиру 

достављене потврде број дана неликвидности мора бити мањи од 30 

(тридесет) дана. 

- Биланс стања и успеха са ревизорским извештајем за последње 3 годне 

(2012, 2013. и 2014.) 

   
2)  Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним 

            пословним капацитетима и стандардом квалитета обављања услуга: 

 
А)   Да је у претходне три године од дана објављивања позива за подношење  

понуда извршио/закључио услуге осигурања од одговорности за штету на 

роби у унутрашњем саобраћају, код најмање 3 (три) Осигураника 

(наручилаца/купаца) чија сума осигурања по осигуранику износи најмање 

1.000.000.000,00 РСД за сваку годину у претходне три године (2012., 2013. 

и 2014.г.).   

  

 - Доказ:  

1) Попуњена и оверена Изјава о неопходном пословном капацитету – 

Oбразац бр. 11 

2) Копија уговора са евентуалним пратећим анексом или другим 

спецификацијама које потврђују испуњеност овог услова. Оверена 

фотокопија полисе осгиурања. 

 Уколико обим услуга није на траженом нивоу, понуда се одбија као 

неприхватљива.   

 

Б)    СЕРТИФИКАТ "ISO 9001" стандарда (општи стандард управљања  

        квалитетом); 

  

  - Доказ: фотокопија Сертификата „"ISO 9001“.   
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Доказе о располагању понуђача неопходним пословним капацитетом и  

стандардима квалитета, доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који 

наступа. У случају подношења заједничке понуде, сваки члан групе доставља 

наведени доказ, с тим да задати услови о неопходном пословном капацитету 

чланови групе понуђача испуњавају заједно.   
 
              

3)  Да располаже неопходним кадровским капацитетом 
 

           - Доказ: - Изјава понуђача- Образац бр. 12 

                          - Фотокопија М-3а образаца за тражени број запослених у радном 

односу, односно фотокопија обрасца М-1/М-2 уколико се ради о лицу које је 

радни однос засновало пре 1994. год. или други одговарајући образац из 

којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за 

сваког запосленог појединачно, односно фотокопија Уговора о делу за 

ангажована лица;  

 

4)       Да понуђач испуњава минимални захтев у погледу  степенa ажурности  

          у решавању штета у 2014. према броју пренетих предмета из 2013.    

          године, броју пријављених предметау току 2014. године и броју решених 

          и ликвидираних штета у 2014.години, од 80%. 

 
Понуђач ће доставити као доказ : Изјаву понуђача која садржи све захтеване 

податке и Мишљење овлашћеног актуара за 2014. годину, у складу са Одлуком 

НБС – Одлука о садржини мишљења овлашћеног актура ("Сл.Гласник РС" бр. 

19/2005 која је донета на основу чл. 182. Став 5 Закона о осигурању). 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4). Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 
 

Понуђач је дужан да за сваког члана групе  достави Изјаву о испуњености услова 

из члана чл. 75. ст. 2. овог закона. 
 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
 
 
 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за 

део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 

Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог 

закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 

поверио извршење тог дела набавке. 
 

Понуђач је дужан да и за подизвођача  достави Изјаву о испуњености услова из 

члана чл. 75. ст. 2. овог закона. 
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 

тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 

као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 
 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора 

о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
 

V    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
  
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

   САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 
 

Понуду доставити на адресу: "Железнице Србије" ад, 11000 Београд, Здравка 

Челара 14а, са назнаком: "Понуда за јавну набавку услуге осигурања од 

одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком саобраћају, ЈН 

бр. 36/2015 - НЕ ОТВАРАТИ". Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 09.09.2015. године до 12.00 часова.    
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
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према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 

ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. 
 

 

Понуда мора да садржи: 

 
 

 Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова за учешће 

у поступку јавне набавке  (образац бр. 1), попуњен, оверен печатом и потписан 

од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац потпишу и печатом овере 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац 
 
 

 Образац понуде (образац бр. 2) 
Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, попуњен, оверен печатом и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
 

Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.   

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и  попуњава 

табелу 3. - Подаци о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим бројем 

подизвођача, табела се копира и доставља за сваког подизвођача. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Табелу 4 "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди, наведени образац се копира у довољном броју примерака, попуњава и 

доставља за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У 

случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од 

стране овлашћеног лица понуђача.  
 

 Образац структуре цене (образац бр. 3), попуњен, оверен печатом и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потпишу и 

печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
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 Образац трошкова  понуде, може да достави понуђач (образац бр. 7) 

Напомена: На основу члана 88. ЗЈН ("Сл. Гласник" Р. Србије број 124/12) 

понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и 

печатом оверен  (од стране  овлашћеног лица  понуђача) образац  број 6 (Образац 

трошкова припреме понуде) сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду 

трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен,  односно наручилац 

ће бити дужан надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења у 

случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца.  

 

 

 Образац изјаве о независној понуди (образац бр. 8), попуњен, оверен 

печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава 

сваки од чланова групе понуђача. 

 

 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 (образац бр. 9), 

попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава 

сваки од чланова групе понуђача.  

 

 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде  

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде - као 

инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, 
без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ 

од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са  

 

седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за 

Наручиоца и у облику који је прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 

дана дужим од опције понуде.  
Инострани понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, 

плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ 

КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 

(ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се 

налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима 

објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која са налази на 

листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

Европоско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and 

Markets Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне 

банкараске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити 

прихватљива за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи 

износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за 

решавање спорова. 

Модел банкарске гаранције дат у Обрасцу бр. 4.  
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 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе 

достављања банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту 

закључења уговора.   
 

Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписано и печатом 

оверено писмо о намерама пословне банке да ће у моменту потписивања уговора, 

доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 

10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од 

уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.  

 
Модел Банкарске гаранције за добро извршење посла дат у Обрасцу бр. 5. 

Модел Писма о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за 

добро извршење посла дат у Обрасцу бр. 6.  

 

 Модел уговора, попуњен, печатиран и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача.  
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити. 

Модел уговора дат у Обрасцу бр. 13. 

 

 Попуњена Изјава о неопходном финансијском  капацитету (Образац 

бр.10) са приложеним доказима.  

 Попуњена Изјава о неопходном пословном капацитету (Образац бр.11) 

      са приложеним доказима.  

 Попуњена Изјава о неопходном кадровском капацитету (Образац бр.12) 

     са приложеним доказима.  

 Понуђачи треба да доставе опште услове осигурања у железничком 

саобраћају који ће бити саставни део Уговора о осигурању. 

 

      
 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
 
4.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: "Железнице 

Србије" ад,  са назнаком:  
 

"Измена понуде за јавну набавку услуге осигурања од одговорности за штету 

на роби у унутрашњем железничком саобраћају, ЈН бр. 36/2015  - НЕ 

ОТВАРАТИ" или  
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"Допуна понуде за јавну набавку услуге осигурања од одговорности за штету 

на роби у унутрашњем железничком саобраћају, ЈН бр. 36/2015  - НЕ 

ОТВАРАТИ" или  

  
"Опозив понуде за јавну набавку услуге осигурања од одговорности за штету 

на роби у унутрашњем железничком саобраћају, ЈН бр. 36/2015  - НЕ 

ОТВАРАТИ" или   
 

 "Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге осигурања од одговорности 

за штету на роби у унутрашњем железничком саобраћају, ЈН бр. 36/2015  - НЕ 

ОТВАРАТИ".    
  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

5.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем.  

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.    

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору 

о јавној набавци.  

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
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обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 

ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податкео:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ 

    ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

  

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 

Наручилац ће премију осигурања плаћати по закљученој полиси након издавања 

фактура од стране Осигуравача месечно без обрачуна камате.   

Понуда понуђача који буде захтевао авансно плаћање, биће оцењена као 

неприхватљива. 
 

Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења 

искључиво банкарске гаранције. 
 

Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 

119/2012), од дана испостављања рачуна који испоставља пружалац услуге, а 

којом је потврђено извршење услуге. 
 

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун пружаоца услуге. 

Понуђене јединичне цене су фиксне до коначне реализације Уговора.  
 
 

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, 

акредитиви, банкарске гаранције и сл.) 
 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од 

Наручиоца биће оцењене као неприхватљиве. 

 
8.2. Захтеви у погледу извршења услуге 
 

Извршење услуге осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашњем 

железничком саобраћајупремије  на територији Републике Србије.  
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Уговор са изабраним понуђачем се закључује на период од 1 (једне) године 

рачунато од дана закључења уговора. 

 

 

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

    ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ   

 
Цене дате у понуди и укупна вредност понуде могу бити исказане у РСД 

(динарима) са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
 

Све цене у понуди морају бити дате у динарима. 
 

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији набавке.  
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ    
 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде као и локалним пореским администрацијама. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ 

И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач као средство обезбеђења за понуду доставља банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде, која мора бити неопозива, без приговора, безусловна, 

платива на први позив, на износ од пет (5%) процената од вредности  понуде 

без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у земљи наручиоца 

или у иностранству, а  која је прихватљива за наручиоца и са роком 

важности 30 дана дужим од опције понуде. 
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Страни понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, 

плативе на први позив, само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг која је у складу са прописима објавила НБС или подобна рејтинг агенција 

која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 

објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and 

Markets Authorities -  ESMA). 
 

Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, 

плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за 

наручиоца.  
 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац 

или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

Понуђач коме је додељен уговор, дужан је да  достави наручиоцу, као 

средство финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза, банкарске 

гаранције, и то: 

 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 

обавезује да у моменту закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 

висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 

30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 

уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 

банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 (инвестициони ранг).  

Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг 

агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 

(Europen Securities and Markets Authorities -  ESMA). 
 

Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову 

гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.  
 

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре 

истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена 

тим средством. 
 

Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене 

обавезе, понуђач је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према 

условима из Модела уговора, односно Уговора.   
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ  

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И  

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је документ 

који доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да обележи тај 

документ са "ПОВЕРЉИВО". 
 

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја 

за примену елемената критеријума и рангирања понуде. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА  

      ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем факса на број 011/3290740, 

е-пошта: nabavka@srbrail.rs  или поштом на адресу: 

 

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта 

                              Здравка Челара 14а, 11000 Београд 

 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 

бр. 36/2015".  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 

и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

      ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

      ПОДИЗВОЂАЧА  
  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 

код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 

наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 

односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подизвођача.  

mailto:nabavka@srbrail.rs
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 
 
 
 
 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

      ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ   

      РЕФЕРЕНЦИ  

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 

јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 

предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 

таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 

уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 

ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 

за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови 

за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 
 

16. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 
Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим 

понудама. 

 

17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

У складу са чланом 82. Закона, Наручилац ће одбити понуду уколико поседује 

доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 

1)  поступао супротно забрани члана 23. и  25. овог Закона; 

 

2)  учинио повреду конкуренције;   

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

    Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 

претходне три године. 
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18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

      КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

      МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

      КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријум најниже 

понуђене цене тј најниже понуђене премије осигурања . 
 
 
 
 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

      ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

      ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 

      ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 
Уколико две или више понуда имају исту премију осигурања предност ће имати 

понуда која има већи степен  ажурности у решавању штета. 

 
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ   

      ПРОПИСА   

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

(Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације). 

 
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

      ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

      ПОНУЂАЧА   

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на E-mail nabavka@srbrail.rs или факсом на број 011/3290 

740 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 

може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том 

случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење 

понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 

позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 

назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне 

набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке 

или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 

уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 

процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању 

понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, 

односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност 

већа од 80.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
23. РОК У КОЈEМ ЋE УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧEН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 

2. тачка 5) Закона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 



Јавна набавка услуге осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком 

саобраћају, у отвореном поступку, набавка бр. 36/2015  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI  ОБРАСЦИ У  ДОКУМEНТАЦИЈИ   
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Образац бр. 1 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦEНУ ИСПУЊEНОСТИ ОБАВEЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧEШЋE У ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКE   

Услуге осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашнјем железничком 

саобраћају, у отвореном поступку, набавка бр. 36/2015 

 

Назив документа Приложено 

Обавезни услови  

1. Извод о регистрацији из регистра надлежног органа  Да Не 

2. Потврда надлежног суда: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре 

Да Не 

3. Потврда Министарства унутрашњих послова: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре 

   Да   Не 

4.  Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  

објављивања позива за подношење понуда.  

Потврда привредног и прекршајног суда  да није изречена мера забране 

 обављања делатности, или 
Да Не 

Или потврда Агенције за привредне регистре Да Не 

5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште 

на њеној територији: 

Потврда Пореске управе Републике Србије Да Не 

Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода  Да Не 

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације Да Не 

или Извод из Регистра и Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет 

страницом 
 Да            Не 

6. Дозвола Народне банке Србије за обављање делатности осигурања који су 

предмет јавне набавке (понуђач чије седиште није на територији Републике 

Србије дужан је да достави доказ издат од стране надлежног органа државе у 

којој има седиште, доказ оверава и понуђач својим печатом). 

Да Не 

Додатни услови 

7. Образац понуде  

Образац понуде Образац бр. 2 Да Не 

8. Образац сруктуре цене  

Образац структуре цене – Образац бр. 3 Да Не 

9. Банкарска гаранција за озбиљност понуде   

Гаранција за озбиљност понуде– Модел банкарске гаранције дат у Обрасцу бр. 4  Да Не 

10. Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције у моменту закључења уговора       

(за добро извршење посла и за додатно испуњење уговорних обавеза) 

Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла–

Модел писма о намерама дату у Обрасцу бр. 6   
Да Не 
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Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у 

понуди. 

 

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 

- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације 

   приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 

- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и  

   попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.   

*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче,  док у 

  заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове  

Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције за додатно испуњење 

уговорних обавеза–Модел писма о намерама дату у Обрасцу бр. 6-1  
Да Не 

11. Образац трошкова припреме понуде  

Образац трошкова припреме понуде– Образац бр.7 Да Не 

12. Изјава о независној понуди  

Изјава о независној понуди– Образац бр. 8 Да Не 

13. Изјава о поштовању обавеза из  важећих прописа  

Изјава о поштовању обавеза–  Образац бр. 9 Да Не 

14. Неопходан финансијски капацитет  

Изјава о неопходном финансијском капацитету – Образац бр. 10 Да Не 

Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне 

регистре, који није старији од дана објављивања позива за подношење понуда  

или  

Да Не 

Потврда о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања 

позива за подношење понуда коју издаје НБС  
Да Не 

Биланс стања и успеха са ревизорским извештајем за последње 3 године (2012, 

2013. и 2014), што подразумева да понуђач поседује укупан капитал у износу од 

500.000.000,00 динара на дан 31.12.2014. 

Да Не 

15. Неопходан пословни капацитет 

Изјава о неопходном пословном капацитету– Образац бр.11 Да Не 

Копије Уговора са евентуално пратећим Анексом или другим спецификацијама, 

које потврдјује испуњеност овог услова.  
Да Не 

Фотокопије полиса осигурања, оверених од стране издаваоца полиса Да Не 

Фотокопија важећег сертификата "ISO 9001"  Да Не 

16. Неопходан кадровски капацитет  

Изјава о неопходном кадровском капацитету– Образац бр.12 Да Не 

Фотокопија М-3 обрасца, ППОД образац за претходни месец за запослене у 

сталном радном односу;  Фотокопија Уговора о делу за ангажована лица 
Да Не 

 

17. Модел Уговора    

Модел Уговора– Образац бр.13  Да Не 

18. Општи услови осигурања у железничком саобраћају 

Понуђачи треба да доставе опште услове осигурања у железничком саобраћају 

који ће бити саставни део Уговора о осигурању. 
 

Да Не 

   

У   

 

 

 

М. П. 

 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋEНОГ  

ЛИЦА 
 

дана 
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Образац бр. 2 

 

Образац понуде 
за јавну набавку услуге осигурања од одговорности за штету на роби у 

унутрашњем железничком саобраћају, у отвореном поступку, 

набавка бр. 36/2015 

 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге 

осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком 

саобраћају , ЈН број 36/2015   

 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 
 

 

Адреса понуђача: 

 

 
 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 
 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Eлектронска адреса понуђача  

(e-mail): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

                                                        А) САМОСТАЛНО 

                                                  Б) СА ПОДИЗВОЂАЧEМ 

                                           В) КАО ЗАЈEДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 

учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач. 

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 
Копирти у довољном броју премерака да се попуни и достави за сваког 

подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧEСНИКУ  У ЗАЈEДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
Напомена:  
Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи 

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 

који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРEДМEТА НАБАВКE – услуга осигурања од одговорности за штету  

                                                              на роби у унутрашњем железничком  

                                                              саобраћају, ЈН број  36/2015  

 
 

 
Укупна  годишња премија без ПДВ-а  

 

 
 

 
Укупна годишња премија са ПДВ-ом 

 

 

 
 
Динамика плаћања премије 

 
 
месечно плаћање                         

без обрачуна камате  

 

 
Рок извршења услуге услуге осигурања од 

одговорности за штету на роби у унутрашњем 

железничком саобраћају 

 
Годину дана рачунато од 

датума закључења Уговора 

 

 
 

Рок важења понуде 

 
90 дана од јавног отварања 

понуда 

 

 
Понуђена премија осигурања је фиксна до коначне реализације Уговора 

 
 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________                   ___________________________

      

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац бр. 3 

 

 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРE ЦEНE   

за јавну набавку услуга осигурања од одговорности за штету                                                               

на роби у унутрашњем железничком саобраћају, у отвореном поступку, 

Набавка бр. 36/2015 

 

 

 

Предмет осигурања 
     Сума осигурања у 

РСД 

Премијске 

стопе 
Годишња премија 

Програмом пословања 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ за 2015. 
годину, транспортни приход 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ од превоза 
робе из унутрашњег железничког 
саобраћаја планиран је у нето износу 
од  
 

 
 
 
 

1.667.000.000,00 РСД 
 

  

Укупна сума осигурања    

Укупна премије осигурања без 

пореза / 
  

Укупна премије осигурања са 

порезом | 
/ 

  

 
 

 
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, 
тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији 
набавке (превоза, паковања, царине итд). Прецртана или празна поља у обрасцу 
структуре цене (нпр." / " или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом. 
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице. 

 
 
 

 

У   
 
 
 

М. П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋEНОГ 

ЛИЦА 

 

 

 
дана 
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                                                                                                         Образац бр. 4 

 
МОДEЛ БАНКАРСКE ГАРАНЦИЈE ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДE  

Набавка бр. 36/2015 

(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке) 

 

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈE УЗ ПОНУДУ БР _____   
 Датум:..  

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Тендер гаранција на позив према URDG 758 
 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 

 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 

 Налогодавац: (убацити име и адресу) 

 Корисник: "Железнице Србије" ад Београд, Немањина бр. 6 

 Основни посао: Обавештени смо да је ………………………………. 

(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. 

………… од ……….. за испоруку – изградњу (опис добара или услуге), поднео Вама 

своју понуду бр. ………… од ………. 

 Износ гаранције у 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  

 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 

 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију) 

 Истек рока: 30 дана дужи од рока понуде 

 Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац 
 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ 

или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или 

више усклађених позива, у коме се наводи: 
1. Ако Понуђач пре него што буде изабран: 

 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од 

стране Понуђача у обрасцу понуде или  

 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде. 

2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране 

Наручиоца у току периода важности понуде: 

 Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од 

њега буде тражено или 

 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном 

документацијом. 
 

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 

назначеном месту за презентацију. 
 

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) 
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Образац бр. 5 

 
МОДEЛ БАНКАРСКE ГАРАНЦИЈE ЗА ДОБРО ИЗВРШEЊE ПОСЛА   

Набавка бр. 36/2015 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 

 
Г А Р А Н Ц И Ј А 

за добро извршење посла бр. ________  

 

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 
 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према URDG 758 
 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 

 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 

 Налогодавац: (убацити име и адресу) 

 Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6 

 Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о 

испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је 

преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла. 

 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални 

плативи износ и валуту у којој је платив) 

Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност 

Корисника. 

 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 

 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 

 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију) 

 Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење 

уговора. 

 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 
 

Као Гарант, ми се овде неопозиво 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. 
 

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) 
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Образац бр. 5-1 

 
 

МОДEЛ БАНКАРСКE ГАРАНЦИЈE ЗА ДОДАТНО ОБEЗБEЂEЊE 

УГОВОРНИХ ОБАВEЗА  

Набавка бр. 36/2015 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 

 
 (доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

Коме: 

Датум:  

Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза 

Гаранција бр.  

Гарант:  

Налогодавац:  

Корисник: "Железнице Србије" акционарско друштво Београд , Немањина бр. 6 

Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци-

изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да 

достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о 

јавним набавкама, члан 83. 

Износ гаранције и валута:  

Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност Корисника. 

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 

Начин презентације:  папирно- у оригиналу 

Место презентације:  

Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора. 

Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 
 

Као Гарант, ми се овде неопозиво 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 и у ком погледу. 

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у 

горе назначеном месту за презентацију. 
 

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) 
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Образац бр. 6 

 
 
  

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 

банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора 

 

Набавка бр. 36//2015 – Услуга осигурања од одговорности за штету на роби у 

унутрашњем железничком саобраћају  

 
  
Пословна банка __________________________________________ 

(уписати назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издату 

безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу 

основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по налогу 

нашег клијента _______________________________ (уписати назив понуђача), 
након што наш депонент закључи Уговор са "Железнице Србије" ад, а везано за 

јавну набавку: Услуга осигурања од одговорности за штету на роби у 

унутрашњем железничком саобраћају, у отвореном поступку, набавка бр. 

36/2015, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење 

набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора, а максимално до 

____________________________ динара 

               

(словима:________________________________________________) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

За банку 

 
____________________ 
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Образац бр. 6-1 

 

  

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 

банкарске гаранције за додатно испуњење уговорних обавеза у моменту 

закључења уговора за јавну набавку услуге осигурања од одговорности за 

штету на роби у унутрашњем железничком саобраћају,  

ЈН бр. 36/2015 

 

  

 

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив 

банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, 

неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног 

посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних обавеза, по налогу 

нашег клијента__________________________ _______________________________ 

(уписати назив понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са 

„Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку  услуге осигурања од 

одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком саобраћају, у 

отвореном поступку, набавка бр. 36/2015, са роком важења 30 дана дужим од 

уговореног рока за коначно извршење набавке у целости у износу од 10% од 

вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до 

 ___________________________________динара   

                       

(словима:_______________________________________________________) 

 
 
 

 
 
 

M. П.             ___________________ 
 

 

 

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

У___________________ 

 

дана ________________ 

      За банку 
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Образац бр. 7 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРEМE ПОНУДE 

Набавка бр. 36/2015- услуге осигурања од одговорности за штету на роби у 

унутрашњем железничком саобраћају  

 
Трошкови припреме понуде у отвореном поступку,  јавне набавке услуге 

осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком 

саобраћају,  ЈН број 36/2015 износе: 

 

Ре. 

бр. 

 

Назив 

 

Цена без  

ПДВ-а 

1 

Трошкови прибављања писма о намерама пословне 

банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла 

 

2 
Трошкови прибављања банкарске гаранција за 

озбиљност понуде 
 

3 Остали трошкови (навести који) 

- 

- 

- 

- 

 

  

  

  

  

  

  

      Укупни трошкови припреме понуде  

 
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН ("Сл. Гласник" Р. Србије број 124/12) 

понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и 

печатом оверен  (од стране  овлашћеног лица  понуђача) образац  број 7 (Образац 

трошкова припреме понуде) сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду 

трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће 

бити дужан надокнадити трошкове прибављања писма о намерама пословне банке 

за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла и трошкове 

прибављања банкарске гаранције за озбиљност понуде, у случају обуставе јавне 

набавке из разлога који су на страни Наручиоца. 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

За понуђача 

 

____________________ 
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Образац бр. 8 

 
 

OБРАЗАЦ ИЗЈАВE О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, 

_____________________________________________________________,  
(Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ   

О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуге осигурања од одговорности за штету на роби у 

унутрашњем железничком саобраћају,  ЈН број 36/2015, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 Датум        М. П.        Потпис понуђача 
 
____________________     _____________________ 

 
 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 

независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 

заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 

понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку 

јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 

две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 



Јавна набавка услуге осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком 

саобраћају, у отвореном поступку, набавка бр. 36/2015  40 

  
Образац бр. 9 

 
 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВEЗА 

 
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА 

ШТЕТУ НА РОБИ У УНУТРАШЊЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ,  

У ОТВОРEНОМ ПОСТУПКУ,  ЈН бр. 36/2015  

 
 
 

   
Понуђач гарантује да су при састављању понуде за набавку премије 

осигурања робе у превозу, у отвореном поступку, за потребе Наручиоца 

поштоване обевезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да је носилац права 

интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне набавке. 

 
 
 
 

 ПОТПИС ОВЛАШЋEНОГ ЛИЦА 

  
___________________________ 

 

 
 
 

М. П. 
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Образац бр. 10 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НEОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПЦИТEТУ 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА 

ШТЕТУ НА РОБИ У УНУТРАШЊЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ,  

У ОТВОРEНОМ ПОСТУПКУ,  ЈН бр. 36/2015  

 
  
 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

испуњавамо финансијски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом: 

- да нисмо били у блокади рачуна дужој од 30 дана за 6 месеци од   дана 

објављивања позива за подношење понуде. 

- да поседујемо укупан капитал у износу од 500.000.000,00 динара на дан 

31.12.2014. године (АОП 101 из биланса стања на дан 31.12.2014. године). 

  

 
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке, услуге осигурања 

од одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком саобраћају, у 

отвореном поступку, ЈН број 36/2015, а у смислу члана 76 и 77. Закона о јавним 

набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12).   

 
 

 
* Доказ у прилогу. 

У   
 
 
 

М. П. 

За понуђача: 

  

дана 
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                                                                                                   Образац бр. 11 
 
 

ИЗЈАВА О НEОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТEТУ  

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА 

ШТЕТУ НА РОБИ У УНУТРАШЊЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ,  

У ОТВОРEНОМ ПОСТУПКУ,  ЈН бр. 36/2015  

 
  
 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом:  

 

А)   Да смо у претходне три године од дана објављивања позива за подношење  

понуда извршили/закључили услуге осигурања од одговорности за штету 

на роби у унутрашњем саобраћају, код најмање 3 (три) Осигураника 

(наручилаца / купаца) чија сума осигурања по Осигуранику износи најмање 

1.000.000.000,00 РСД за сваку годину у претходне три године.   

  

Б)    Поседујемо важећи СЕРТИФИКАТ "ISO 9001" стандарда  

           (општи стандард управљања квалитетом); 

 

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке, услуге осигурања 

од одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком саобраћају, ЈН 

број 36/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник 

РС" бр. 124/12).   

 
  
 

 
* Доказ у прилогу. 

 

У   

 

 

 

М. П. 

За понуђача: 

  
дана 
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Образац бр. 12 

ИЗЈАВА О НEОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТEТУ  

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГE УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ 

ЗА ШТЕТУ НА РОБИ У УНУТРАШЊЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ,  

У ОТВОРEНОМ ПОСТУПКУ,  ЈН бр. 36/2015 

  
Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

испуњавамо кадровски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом и то: 

 
 

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свму у 

складу са Упутством 

**У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача, неопходно 

попњјен образац потписију и оверавају и достављају са траженим доказима, у прилогу 

што значи  да задати услов о довољном кадровском капацитету чланови групе 

испуњавају заједно. 

* Доказ у прилогу. 

 

 

ПОНУЂАЧ:____________________________________________________ 

Број понуде: ____________________ 

Изјављујемо да за учешће у отвореном поступку јавне набавке број 36/2015 

премије осигурања робе у превозу, располажемо довољним кадровским 

капацитетом, и то од минимум 15 запослених.                       

У оквиру запослених имамо следећу кадровску структуру: 

Редни  

број: 
Квалификациона структура: 

Расположив  

број: 

 Довоља        

број: 

       1. Лица са виском стручном спремом  6 

       2. Лица са средњом стручном спремом  9 
       3.    
       4.    
       5.    
       6.    
       7.    
       8.    

 
Датум:_______________                                                    Потпис одговорног лица: 
                                                                                            __________________________ 

 
М.П. 

 

У   
 
 
 
 
 

     М. П. 

За понуђача: 

 

дана 
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 Образац бр. 13 

 
 
 
 

 
 

МОДEЛ УГОВОРА  

за услугу осигурања од одговорности за штету на роби у 

унутрашњем железничком саобраћају 

 
 

ЗАКЉУЧEН ИЗМEЂУ 

 
 
 
 

"ЖEЛEЗНИЦE СРБИЈE", акционарско друштво                

11000 Београд, Немањина 6 

( у даљем тексту : ОСИГУРАНИК) 

  
и 
 
 
 
 
 
 

( у даљем тексту : ОСИГУРАВАЧ ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом) 
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"Железнице Србије" акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина 

6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 205-

14106-62 (Комерцијална банка),  кога заступа Генерални директор: Мирослав 

Стојчић, дипл.инж.саоб. (у даљем тексту Осигураник)  

 

и 

 

(у даљем тексту Осигуравач) 

закључују : 

 УГОВОР 

о набавци услуге осигурања од одговорности за штету на роби у 

унутрашњем железничком саобраћају  

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

 

Овим Уговором се осигурава  одговорност Превозиоца (у даљем тексту: 

Осигураник) за штете на роби примљеној на превоз у унутрашњем  железничком 

саобраћају по уредним превозним исправама (ствар примљена на превоз са 

товарним листом), и подразумева следеће:   
 
- Осигурање од одговорности осигураника за штете које кривицом осигураника   
настану на роби примљеној на превоз у унутрашњем железничком саобраћају, на 
основу закљученог уговора о превозу, по уредним превозним исправама, а према 
Закону о уговорима о превозу у железничком саобраћају и Закону о 
облигационим односима. 
 
- Осигурање од одговорности осигураника за штете које на роби и у вези са робом  
  настану услед: 

o Губитка робе  (потпуног или делимичног), 
o Оштећења робе,   

 
- Осигурање од одговорности осигураника за штете које корисник превоза 
претрпи  у вези са оштећењем робе (трошкови: превоза, царине, осигурања, 
шпедиције,  камате и сл.). 
 
- Осигурање од одговорности осигураника 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 су услови осигурања у железничком саобраћају, дати у 
Прилогу 1. – a које понуђачи достављају уз понуду.  
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ТРАЈАЊE УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ 

Члан 2.  

 

Уговор о осигурању закључује се на одређено време од 365 календарских дана. 

 

ТРАЈАЊE ОСИГУРАЊА 

Члан 3. 

 

Одговорност је покривена овим осигурањем од момента када Осигураник преузме 

ствари од пошиљаоца па до момента њене предаје примаоцу. 

 

Ако пошиљалац утовара робу у осигураниково превозно средство, моментом 

преузимања ствари сматра се завршетак утовара целе пошиљке. 

 

Ако прималац истоварује робу из осигураниковог превозног средства, моменат 

предаје ствари настаје почетком утовара ове пошиљке. 

 

  ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ 

Члан 4. 

                                                                      

Осигуравач је обавезан да Осигуранику надокнади све износе које овај треба да 

плати или их је већ платио за штете за које је одговоран у смислу одредаба овог 

Уговора, као и трошкове судских спорова и предузетих правних мера у вези са 

тим штетама у циљу одбране од неоснованих или претераних захтева трећих лица, 

али под условом да је Осигураник благовремено обавестио Осигуравача о 

судским споровима и предузетим правним мерама. 

 

Осигуравач је обавезан да Осигуранику надокнади још и: 

 

- трошкове евентуалног истовара, претовара или утовара на друго превозно 

средство, ако је првобитно превозно средство претрпело саобраћајни удес, 

а у циљу спречавања даљег оштећења ствари или смањења већ насталих 

оштећења на превоженим стварима; 

- трошкове отклањања и превоза остатака уништене робе у циљу 

раскрчивања и чишћења места на коме је настао ванредни догађај по 

наредби надлежног органа; 

- трошкове утврђивања узрока, обима и висине штете. 

 

      ОГРАНИЧEЊE ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 5. 

 

Лимит одговорности по овом Уговору за штету насталу због потпуног или 

делимичног губитка или оштећења ствари одређује се према одредбама Закона, с 

тим да је максимална обавеза Осигуравача 2.000.000,00 динара по једној 

пошиљци.  

 

Осигуранику ће бити надокнађени: 

- сви трошкови разумно учињени ради спречавања настанка штете на 

стварима, односно смањења штете која је већ настала, али највише до 

износа из става 1. овог члана; 
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- сви трошкови предузетих правних радњи ради одбране од претераних 

захтева за штете на стварима које превози. 

 

Осигуранику неће бити надокнађено: 

 

- изгубљена возарина: 

- трошкови поновног утовара на исто или друго превозно средство, осим ако 

је то последица саобраћајног удеса превозног средства или покушаја 

отуђења робе из превозног средства 

- трошкови претовара на друго превозно средство, осим ако је претовар 

последица саобраћајног удеса превозног средства или покушаја отуђења 

робе из превозног средства 

- трошкови превоза другим превозним средствима. 

 

НEОСИГУРАНИ РИЗИЦИ 

Члан 6. 

 

Осигуравач неће надокнадити Осигуранику штете које су последица: 

 

1. Оштећења, мањка или губитка ствари који потичу из узрока који се нису 

могли спречити нити отклонити пажњом уредног возара (виша сила, ратни 

и политички ризици, чинидбе државних власти, природног својства или 

мане робе и сл.) 

2. Утовара од стране пошиљаоца или истовара од стране примаоца. 

3. Помањкање или слабог стања амбалаже. 

4. Превоза живих животиња. 

 

    ПРEМИЈА ОСИГУРАЊА 

Члан 7. 

 

За транспорте које Осигураник обавља унутар територије Републике Србије, 

аконтација премије осигурања за период од 365 календарских дана рачунато од 

датума закључења Уговора износи ________________ динара (без пореза) и 

платива је у 12 (дванаест) месечних рата. 

 

Премија осигурања из става 1. овог члана обрачуната је на бази планираног 

транспортног прихода „Железница Србије“ од превоза робе из унутрашњег 

робног саобраћаја за 2015.годину, у нето износу 1.667.000.000,00 РСД. Коначни 

обрачун премије осигурања за једну годину трајања овог Уговора биће урађен на 

бази оствареног нето транспортног прихода остварног од превоза робе из 

унутрашњег железничког саобраћаја. 

Премија осигурања се утврђује сразмерно порасту или смањењу нето 

транспортног прихода од оствареног превоза робе у унутрашњем железничком 

саобраћају. 

Обрачунату премију осигурања, односно осигуравачев рачун, Осигураник је 

дужан да плати у уговореним роковима. 
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УТВРЂИВАЊE ШТEТE 

Члан 8. 

 

Осигураник, , дужан је да сваку видљиву штету, која је у смислу одредаба овог 

Уговора обухваћена осигуравајућим покрићем, записнички утврди на уобичајен 

начин, уз учешће примаоца ствари (пошиљке) (по могућству) приликом њене 

предаје, односно пријема. 

 

Обавеза Осигуравача је да изађе на лице места о свом трошку, у најкраћем 

могућем року, а најдуже у року од 12 сати, од часа пријема обавештења о пријави 

штете. Обавештење о пријави штете може бити достављено у електронској форми 

или путем факса, на адресу контак особе коју наведе Осигуравач.  

 

Осигураник је дужан да штету која по његовој оцени прелази 100.000,00 динара 

одмах пријави Осигуравачу, како би констатацију и процену штете извршили 

заједнички Осигураник и Осигуравач. 

 

Уколико Осигураник и Осигуравач због природе или одређене специфичности 

оштећене, односно уништене ствари, нису у стању да утврде узрок, обим и висину 

штете. Осигуравач ће у свој записник унети ту околност и предложити 

Осигуранику да ангажује потребне стручњаке из одговарајућих контролних 

организација ради утврђивања узрока, обима и висине штете. 

 

Трошкови утврђивања и процене штете падају на терет Осигуравача, осим у 

случајевима када се одштетни захтев одбије као неоснован. 

 

Оштећење робе, као и робе чији је степен оштећења толики да је проглашена као 

роба која је изгубила својство првобитне намене, а има извесну тржишну 

вредност, Осигураник ће изложити јавној продаји на уобичајен начин. 

 

Записник о извршеној продаји овакве робе и оригиналне рачуне, Осигураник ће 

доставити Осигуравачу ради одговарајућег умањења његовог одштетног захтева 

из истог основа. 

 

ПОДНОШEЊE ОДШТEТНОГ ЗАХТEВА И ИСПЛАТА ШТEТE 

Члан 9. 

 

Ако у вези са насталом штетом, оштећени поднесе одштетни захтев Осигуранику, 

овај је дужан да га одмах достави Осигуравачу, прикључујући му сва документа 

потребна за ликвидацију штете и то: 

 

1. Оригиналну превозну исправу (примерак који је пратио ствари у превозу). 

2. Копију рачуна пошиљаоца или други доказ о вредности уништене, 

оштећене или изгубљене ствари. 

 

 

3. Записник о утврђивању штете, сачињен између осигураника и корисника у 

оригиналу, односно записник ангажованог представника контроле 

организације или вештака.  

4.  Оригиналне рачуне извршених услуга у циљу спашавања ствари од даљег   

оштећења или других предузетих мера. 
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 5. Остала документа и доказе који би могли бити затражени од стране 

Осигуравача у току поступка ликвидације штете. 

 

Изузетно у случајевима када Осигураник из објективних разлога није у 

могућности да уз одштетни захтев приложи и оригиналну превозну исправу, 

будући да је ималац права располагања стварима није доставио или одбио да то 

учини, Осигураник ће дати одговарајућу изјаву у том смислу и приложити фото-

копију или свој примерак превозне исправе, али уз обавезу да оригиналну 

исправу, тј. ону која је пратила ствари, ипак прибави, уколико то Осигуравач буде 

изричито захтевао у одређеном моменту. 

 

Након утврђивања основа и висине штете, Осигуравач ће извршити исплату 

накнаде из осигурања у року од 14 дана од дана подношења уредног, потребним 

документима комплетираног одштетног захтева, било Осигуранику или на 

тражење Осигураника, непосредно оштећенику. 

 

ОБАВEЗА ОСИГУРАНИКА 

Члан 10. 

 

Осигураник је дужан да, пре евентуалног признавања своје обавезе за накнаду 

штете и њене исплате  оштећенику, затражи сагласност од Осигуравача и да се 

придржава упутстава која у вези са тим добије од Осигуравача. 

 

Ако Осигураник не поступи сагласно овој одредби, Осигуравач може одбити 

исплату накнаде Осигуранику, потпуно или делимично, уколико утврди да 

Осигураник није био одговоран за насталу штету на стварима или да је његова 

одговорност мања од оне коју је признао. 

 

ОБАВEЗE ОСИГУРАВАЧА 

Члан 11. 

 

Уколико се из документације поднете уз одштетни захтев не може са сигурношћу 

утврдити одговорност Осигураника за насталу штету, или њена висина, 

Осигуравач је дужан да Осигуранику да упутство о правним и другим мерама које 

треба да предузме у циљу заштите од недоказних, неоснованих или претераних 

одштетних захтева. 

 

Међутим, у помањкању изричитих упутстава од стране Осигуравача, Осигураник 

је дужан, да као добар привредник предузме све мере за које сматра да су 

потребне ради заштите од неоснованих одштетних захтева корисника превоза, и у 

таквом случају Осигуравач не може те мере, предузети у доброј намери, да оспори 

и не може да одбије исплату накнаде Осигуранику. О предузетим мерама овакве 

врсте, Осигураник мора неодложно да обавести Осигуравача. 

 

 

РEГРEСНО ПРАВО 

Члан 12. 

 

Исплатом накнаде из осигурања за насталу штете, прелазе на Осигуравача сва 

права која је Осигураник имао према лицима одговорним за њено настајање. 

 

Осигураник је дужан да благовремено предузме све мере потребне за обезбеђење 

регресног права према лицима одговорним за штету. 
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БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШEЊE ПОСЛА 

Члан 13. 

У року од 15 дана  од дана потписивања уговора, Осигуравач је у обавези да 

достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла (на први позив) по 

правилима URDG 758 која ће бити на снази 30 дана дуже од рока извршења 

уговора.  

Банкарска гаранција ће гласити на 10% вредности премије осигурања. 

 

ПОВРАЋАЈ НА ИМE ПРEВEНТИВE 

Члан 14. 

Осигуравач ће у складу са својим програмом превентивних мера одобравати 

осигуранику средства потребна за покриће трошкова предузимања превентивних 

и регресних мера, а у зависности од својих тренутних могућности и пословне 

политике. 

 

ЗАБРАНА НEТАЧНОГ ПРИКАЗИВАЊА ОДРEДАБА ОВОГ УГОВОРА 

Члан 15. 

 

Према одредбама овог Уговора, осигурањем је покривен само ризик одговорности 

Осигураника, као превозиоца, за штете на стварима које је примио на превоз, али 

не и ризици чијим остварењем би могле настати штете за које он, објективно, не 

може одговарати. 

 

Због тога, Осигураник не сме тврдити кориснику превоза да је овим осигурањем, 

односно према одредбама овог Уговора, пружено потпуно осигуравајуће покриће 

за све ризике који би могли произвести штете на његовим стварима или 

интересима које на тим стварима има у току превоза. 

 

Све штетне последице које би оваквим тврђењем произвео Осигураник, доводећи 

корисника превоза у заблуду, сносиће он сам, без икаквог права позивања на овај 

Уговор о осигурању његове одговорност. 

 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 16. 

Све евентуалне спорове, уговорне стране ће покушати да реше споразумом у 

пријатељском духу. У случају да се спорови не могу решити надлежан је 

Привредни  суд у Београу. 

Члан 17. 

Услови за осигурање одговорности осигураника за штете на стварима примљеним 

на превоз у домаћем транспорту садржани су у одредбама овог Уговора. 
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Члан 18. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се 

достављањем банкарске гаранције за добро извршење посла. 

Измене и допуне овог Уговора вршиће се Анексом. 

 

 

Члан 19.  

 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) примерка. 

 

У Београду дана, 

  

 

 ОСИГУРАВАЧ ОСИГУРАНИК 

 "ЖEЛEЗНИЦE СРБИЈE" ад 

 генерални директор 

 

 _____________________________ 

 Мирослав Стојчић, дипл.инж.саоб. 

  

 

 

 

 

 
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, 
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке.  

   


