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Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Позив за достављање понуда је објављен на сајту Агенције за безбедност саобраћаја и 
Порталу УЈН 14.6.2018. године
Рок за предају понуда: 20.7.2018. године до 11,30 часова.
Датум и време отварања понуда: 20.7.2018. године у 12,00 часова.
Контакт особа је Милан Милојевић, телефон , факс 011/2145407, електронска адреса 
milan.milojevic@abs.gov.rs.
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I ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

          Предмет јавне набавке: набавка успостављања централног информационог система о вршењу 
техничких прегледа возила и апликативних софтвера за коришћење овог система у свему према 
Спецификацији предмета набавке у конкурсној документацији.
          Ознака и назив из општег речника набавки: 72212610, Услуге израде софтвера за базе података
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II ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА И 
ОБРАЗАЦ ЗА УНОС ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА - СТРУКТУРА ЦЕНЕ)

НАЗИВРед.
број

Јед.
мере

Цена по 
јединици 

мере

Успостављање централног информационог система о вршењу техничких прегледа возила и апликативних 
софтвера за коришћење овог система

Кол. ВРЕДНОСТ
без ПДВ-а

УВОД

Једна од надлежности које су чланом 9. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 
55/14, 96/15 - др. Закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18 и 41/18), и то у тачки 25), 
поверене Агенцији за безбедност саобраћаја је да обезбеђује Централни 
информациони систем, са програмом који омогућава прикупљање и доставу
 прописаних података од стране привредног друштва, из објеката у којима 
се врши технички преглед возила, као и централизовану обраду података.
У претходном периоду у Агенцији за безбедност саобраћаја су у више 
наврата за различите области рада, у вези возила (тахографи, испитивање 
возила, контролисање возила које се увозе као употребљавана, контрола 
саобразности нових возила), успостављене различите базе података, као и 
апликације које управљају тим подацима.
Такође, Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник 
РС“, број 25/13) и то чланом 73. прописано је да су правна лица која 
обављају обавезне техничке прегледе моторних возила у складу са законом 
дужна да доставе једном годишње Агенцији за безбедност саобраћаја 
податке који омогућавају утврђивање и праћење индикатора потрошње 
енергије у друмском саобраћају и да Агенција за безбедност саобраћаја води
 базу тих података.
У Републици Србији тренутно послује око 1300 привредних друштава која 
се баве вршењем техничког прегледа возила. Циљ је да се у наредном 
периоду успостави систем који ће омогућити повезивање у реалном времену
 са Министарством унутрашњих послова – ради достављања прописаних 
података, преко сервера и информационог система Агенције за безбедност 
саобраћаја.
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Пројекат подразумева успостављање базе података која садржи податке о 
вршењу техничких прегледа возила, као и креирање софтверских 
апликација за унос и управљање подацима из ових база како би се створили 
услови да већи број корисника уноси и користи ове податке. Централни 
информациони систем са програмом који омогућава прикупљање и доставу 
прописаних података од стране привредног друштва, из објеката у којима 
врши технички преглед возила, и централизовану обраду података. 
Наведени програм мора обезбедити и повезивање министарства надлежног 
за унутрашње послове са другим државним органима, односно имаоцима 
јавних овлашћења, у циљу обезбеђења одговарајућих података којим се 
утврђује да контролори техничког прегледа, који су у радном односу у 
привредном друштву, односно возила чији технички преглед се врши, 
испуњавају прописане услове. Агенција обједињује све податке о техничким
 прегледима из привредних друштава за вршење техничких прегледа возила
 у електронском облику и чува их најмање десет година. 

 1.Базе података
У циљу формирања базе података потребно је формирање алгоритамске 
шеме, тј. оквирног дијаграма ERD (Entity Relationship Diagram), која ће 
једнозначно дефинистати логичке и физичке везе елемената базе података 
система. Формирани алгоритам треба да буде прилагођен директној 
имплементацији на Microsoft SQL платформу.
Структура базе, односно табела у бази података треба да буде таква да може
 да складишти најмање све податке које је могуће унети кроз форме за унос 
у апликацији, податке о организацијама, корисницима, правима приступа,  
праћењу уноса и измена у бази и друге податке потребне за рад база и 
апликације.
Потребно је дефинисати шему уписа података на основу улазних 
параметара форми за унос из апликације.
Потребно је дефинисање контроле приступа подацима за кориснике и 
администраторе, различите нивое приступа подацима и локације базе 
података. Такође, потребно је дефинисати права приступа корисника.
Потрено је омогућити праћење уноса и измена података у бази најмање 
према времену, кориснику и врсти уноса/измене, као и праћење упита 
корисника ка бази података.
Потребно је омогућити повезивање додатних података (нестандардних), у 
унапред дефинисаном формату у виду attachment-a  BLOB (binary large 
object), са одговарајућим (стандардним) подацима у бази.
Потребно је дефинисати логичке провере пре складиштења појединих 
података у базу (врста уноса, дужина уноса, обавезан унос и сл.). Врсте 
података за које је потребно поставити логичке провере и врсту логичке 
провере биће дефинисане у договору са Наручиоцем.
Базе података морају бити компатибилне, односно способне да 
функционално комуницирају и размењују податке са базама података које 
су већ успостављене код Наручиоца у претходном периоду:

 1)База података о испитивању преправљених и појединачно произведених 
возила,

 2)База података о контролисању моторних возила са уграђеном опремом за 
погон на течни нафтни гас (ТНГ),

 3)База података о контролисању моторних возила са уграђеном опремом за 
погон на компримовани природни гас (КПГ),

 4)База података о контролисању моторних и прикључних возила која се 
увозе као употребљавана,

 5)База података о прегледима тахографа,
 6)База Потврда о саобразности (CERTIFICATE OF CONFORMITY).

Базе података морају бити компатибилне, односно способне да 
функционално комуницирају и размењују податке са базом података већ 
регистрованих возила.
Примарни податак, на основу кога ће се вршити провере у напред 
наведеним базама података, треба да буде идентификациона ознака возила 
(VIN).
Подаци о возилу, за попуњавање базе податка о вршењу техничких 
прегледа возила могу се преузимати из једне од следећих база података:

 1)База података о испитивању преправљених и појединачно произведених 
возила,

 2)База података о контролисању моторних и прикључних возила која се 
увозе као употребљавана,

 3)База Потврда о саобразности (CERTIFICATE OF CONFORMITY).
 4)Базе података већ регистрованих возила.

Одређивање базе података из које ће се преузети подаци о возилу, између 
четири наведене, врши се према датуму уноса података, где се преузимају 
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последње унети подаци (најскорији).
Провера података у бази података о контролисању моторних возила са 
уграђеном опремом за погон на течни нафтни гас (ТНГ), бази података о 
контролисању моторних возила са уграђеном опремом за погон на 
компримовани природни гас (КПГ) и бази података о прегледима тахографа
 подразумева проверавање да ли за предметно возило постоји у бази важеће 
одговарајуће уверење, односно потврда и до када уверење, односно потврда
 важи. Након провере потребно је у бази забележити податке о броју 
уверења, односно потврде, називу издаваоца уверења, односно потврде и 
року важења уверења, односно потврде.
Поред ових провера у бази потребно је извршити проверу података о возилу
 преузетих из саобраћајне дозволе возила са подацима о возилу који се 
налазе у бази података из које су преузети подаци о возилу на основу 
претраге по идентификационој ознаци возила. У случају да се утврди 
неслагање у подацима потребно је то неслагање забележити у бази 
података. Форма у којој ће се забележити неслагање података у бази биће 
накнадно одређена од стране Наручиоца.
Потребно је омогућити уписивање података из неке од напред наведених 
база података у базе података које су предмет набавке, према унапред 
дефинисаним параметрима. 

 2.Апликација
Апликација мора бити изведена као WEB апликација (HTML 5 
компатибилна).
Апликација треба да садржи модул са формом за унос која омогућава 
уношење свих неопходних података од стране корисника, и модул за 
претрагу података складиштених у бази како административних, тако и 
техничких, а према правима приступа корисника. 
Форме за унос морају бити компатибилне, односно способне да 
функционално комуницирају и међусобно размењују податке.
Потребно је обезбедити могућност табеларног приказа и штампања 
образаца и извештаја (регистрациони лист, уверења, потврде, извештаји…) 
прописаних одговарајућим подзаконским актима или дефинисаних од 
стране Наручиоца, на основу података из базе. Такође, потребно је у 
табеларном приказу података омогућити преглед додатних података 
придружених у бази одговарајућим подацима из табеле (BLOB).
Потребно је омогућити електронски извоз (export) података из базе 
података у форми извештаја или табела, према унапред дефинисаним 
параметрима. Образац и садржај извештаја утврдиће се у договору са 
Наручиоцем.
Апликација треба да садржи модуле за претрагу података складиштених у 
бази, према унапред дефинисаним критеријумима претраге, односно 
одређеним врстама података који се налазе у бази. Критеријуме претраге, тј.
 врсте података по којима ће бити могућа претрага дефинисаће се у 
договору са Наручиоцем. Резултат претраге треба да буде табела, односно 
извештај који садржи тражене податке. Потребно је омогућити 
имплементацију тих табела, односно извештаја у форми која ће бити 
дефинисана у договору са Наручиоцем.
Апликација која се потражује мора да у реалном времену функционално 
оперише са BLOB, који су интегрални део већине база података које су у 
претходном периоду успостављене код Наручиоца.
Потребно је у апликацији обезбедити могућност приказа и штампања 
података из неке од база података које су већ успостављене код Наручиоца 
у претходном периоду, у форми у којој се врши приказ и штампање у 
апликацијама које управљају тим базама, према унапред дефинисаним 
параметрима, и омогућити и извоз таквих форми директно у PDF формат за 
потребе даље интерне и екстерне експлоатације.
Апликација треба да функционално и у свим другим аспектима одговори на 
све постављене техничке захтеве који се очекују у току коришћења од 
стране великог броја корисника (очекује се око 3000 различитих 
корисника), док ће детаљи апликативног решења бити дефинисани у току 
израде у договору са Наручиоцем.
Апликација мора бити визуелно и функционално саобразна постојећим 
апликативним решењима са циљем унификације и препознатљивости 
система.
Апликација морају бити компатибилна са софтвером за складиштење и 
управљање подацима, којима располаже Наручилац. 
Наручилац задржава право измене обима и броја података који се унесе у 
форми за унос података у апликацији и у табелама у бази података, а у 
случају да у току израде пројекта дође до измене одговарајућих законских 
или подзаконских аката.

Модул податка о привредним друштвима
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Модул података о привредним друштвима мора садржати податке 
привредног друштва, код привредног друштва, као и податке о врсти 
овлашћења привредног друштва, статусу, податке о контролорима 
запосленим у привредном друштву, дефинисања права приступа правног 
лица, права приступа контролора, евиденције полигона привредног 
друштва, календар вршења прегледа на полигону, могућност 
онемогућавања приступа програму као и друге захтеве у договору са 
Наручиоцем. 
 
Модул за повезивање са другим државним органима
Модул за повезивање мора обезбедити и повезивање министарства 
надлежног за унутрашње послове са другим државним органима, односно 
имаоцима јавних овлашћења, у циљу обезбеђења одговарајућих података 
којим се утврђује да контролори техничког прегледа, који су у радном 
односу у привредном друштву, односно возила чији технички преглед се 
врши, испуњавају прописане услове. У оквиру овог модула потребно је 
дефинисати нивое права приступа. 

Модул за уношење податка о вршењу техничких прегледа возила
Форма за унос мора омогућавати уношење:

 1.Података које садржи Регистрациони лист за моторно-прикључно возило, 
према члану 5. став 2, односно Обрасцу 1. Правилника о регистрацији 
моторних и прикључних возила („Службени гласник РС“ бр. 69/10, 101/10, 
53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15 и 95/15),

 2.Податка о емисији издувних гасова мотора са активним паљењем смеше 
(ОTО мотори),

 3.Податка о димности издувних гасова дизел мотора са компресионим 
паљењем (дизел),

 4.Податак о тренутном стању на одометру возила (број пређених 
километара возила), других података које Наручилац дефинише у току 
израде пројекта.
На почетку форме за унос треба да се налази поље за унос 
идентификационе ознаке возила (VIN). Поред могућности ручног уноса 
треба да се омогући очитавање овог податка, путем читача картица, из 
саобраћајне дозволе возила (посебно дугме поред поља за унос).
Након уноса овог податка треба да постоји команда чијим одабиром се 
врши претрага према идентификационој ознаци возила у свим базама 
података.
Након претраге у апликацији треба да се прикаже списак са резултатима 
претраге, односно понуђеним појединачним возилима чији подаци се налазе
 у бази. Корисник затим може од приказаних резултата претраге да одабере 
онај (оно возило) за који жели да преузме податке и поља у форми за унос 
података попуњавају се подацима из одговарајуће базе.
Такође, треба предвидети и аутоматску проверу према идентификационој 
ознаци возила у бази података о контролисању моторних возила са 
уграђеном опремом за погон на течни нафтни гас (ТНГ), бази података о 
контролисању моторних возила са уграђеном опремом за погон на 
компримовани природни гас (КПГ) и бази података о прегледима 
тахографа. Такође, треба омогућити приказивање резултата провере у овим 
базама, и то: број уверења, односно потврде, назив издаваоца уверења, 
односно потврде и рок важења уверења, односно потврде, уколико су у 
овим базама пронађени податак, односно обавештење да нема података у 
бази за унети критеријум претраге, уколико податак није пронађен, за сваку 
базу посебно.
Предвидети да се у пољу за унос под називом „Напомена“ аутоматски 
бележи следеће:

  подаци о броју уверења, односно потврде, називу издаваоца уверења, 
односно потврде и року важења уверења, односно потврде из базе података 
о контролисању моторних возила са уграђеном опремом за погон на течни 
нафтни гас (ТНГ), базе података о контролисању моторних возила са 
уграђеном опремом за погон на компримовани природни гас (КПГ) и базе 
података о прегледима тахографа, уколико постоје или напомена да не 
постоје подаци;

  свако неслагање података о возилу преузетих из саобраћајне дозволе 
возила са подацима о возилу који се налазе у бази података из које су 
преузети подаци о возилу на основу претраге по идентификационој ознаци 
возила;

  неслагање унетог податка о укупном пређеном путу са одометра возила са
 претходним подацима из наведених база и то: а) уколико је мања или 
једнака претходно унетој вредности (или некој од претходно расположивих 
вредности) и б) уколико разлика вредности стања одометра на два 
узастопна редовна техничка прегледа, односно просечни годишњи пређени 
пут, превазилази дефинисане граничне вредности.
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Поља за унос података треба да садрже све податке Записника о вршењу 
техничког прегледа возила датог у прилогу Правилника о техничком 
прегледу возила, као Образац 2.
На крају форме за унос података предвидети могућност придруживања 
BLOB. Такође, предвидети логичку проверу такву да не допушта наставак 
на следећи корак уколико није придружен најмање један BLOB.
Након попуњавања података у форми за унос и придруживања BLOB 
омогућити штампање посебног обрасца/извештаја који садржи унете 
податке - Записника о вршењу техничког прегледа возила односно  Обрасцу
 2, Потврди о техничкој исправности возила односно Обрасцу 1, и 
Извештају о утврђеном стању возила односно Обрасцу 2. Правилника о 
техничком прегледу возила. Омогућити и извоз образаца/извештаја 
директно у PDF формат за потребе даље интерне и екстерне експлоатације. 
Такође је потребна могућност вођења евиденција о техничким прегледима 
возила, као и о возилима која нису испунила услове за вршење техничког 
прегледа.

Модул за Дозволе (лиценце) за контролора техничког прегледа
Модул за лиценце за контролора техничког прегледа садржи податке 
контролора у договору са Наручиоцем, податке о наставном програму обуке
 за контролора и изведеним обукама и семинарима контролора у договору 
са Наручиоцем, реализованим испитима контролора у складу са 
наручиоцем.

Модул за уношење податка о индикаторима потрошње енергије у друмском 
саобраћају
Форма за унос мора омогућавати уношење најмање следећих података:

 1)Податак о станици техничког прегледа која је обавила обавезни технички 
преглед;

 2)Датум обављања обавезног техничког прегледа моторног возила;
 3)Да ли је власник, односно корисник возила јавни орган;
 4)Ознака регистарског подручја возила;
 5)Да ли се ради о такси возилу;
 6)Идентификациона ознака возила (VIN), односно број шасије возила;
 7)Врста возила;
 8)Класа возила, уколико постоји;
 9)Облик каросерије / подврста возила, уколико постоји;

 10)Да ли се ради о службеном возилу;
 11)Марка, тип, укључујући варијанту и верзију, и комерцијална ознака 

(модел) возила, уколико постоји;
 12)Датум прве регистрације возила;
 13)Највећа дозвољена маса возила и скупа возила (kg);
 14)Масу возила спремног за вожњу (kg);
 15)Радна запремина мотора (cm3);
 16)Снага мотора (kW);
 17)Погонско гориво / погон;
 18)EURO стандард возила, уколико постоји;
 19)Број места за седење укључујући и седиште возача;
 20)Број места за стајање, уколико постоји;
 21)Година производње возила;
 22)Подаци о пнеуматицима (ознака месеца  и године производње 

пнеуматика и позиција на возилу);
 23)Податак о тренутном стању на одометру возила (број пређених 

километара возила);
 24)Да ли возило поседује клима уређај;
 25)Просечна потрошња погонског горива (1/100 km).

Треба омогућити унос ових података ручно или аутоматски, преузимањем 
података из саобраћајне дозволе возила, преузимањем података из меморије
 дигиталног тахографа или из једне од претходно наведене три базе 
података, уколико подаци о датом возилу већ постоје у базама података. 
Податак о станици техничког прегледа уноси се ручно и обухвата назив и 
седиште, шифру, идентификациони број станице техничког прегледа, у 
складу са правилником којим се уређује регистрација моторних и 
прикључних возила.
Податак о датуму обављања обавезног техничког прегледа генерише се 
аутоматски. Изузетно, уколико није могуће обавити унос у реалном времену
 у пољу напомена ће се назначити разлог накнадног уноса и прави датум 
обављања обавезног техничког прегледа.
Податак да ли је власник или корисник возила јавни орган уноси се ручно 
избором (чекирањем) једне од понуђених алтернатива (да или не).
Подаци под тачкама 4) - 7), 9), 11) - 17) и 19) - 21) преузимају се из чипа 
саобраћајне дозволе.
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Ознака регистарског подручја добија се преузимањем прва два поља 
(словне ознаке) из регистарске ознаке моторног возила (податак А у чипу 
саобраћајне дозволе).
Податак да ли се ради о такси возилу добија се уколико је садржај последња
 два поља (словне ознаке) из регистарске ознаке моторног возила „ТХ” 
(податак А у чипу саобраћајне дозволе).
Класа возила се уноси за аутобусе, односно возила класе М2 и М3, у складу 
са правилником којим се уређује подела моторних и прикључних возила и 
технички услови за возила у саобраћају на путевима.
Податак да ли се ради о службеном возилу класе М1 или N1 чији је власник 
односно корисник привредно друштво уноси се ручно избором 
(чекирањем) једне од понуђених алтернатива (да или не).
Податак о EURO стандарду уколико постоји преузима се из чипа 
саобраћајне дозволе (податак У.9 у чипу саобраћајне дозволе), у супротном 
уноси се у облику „EURO #” где број # зависи од врсте возила. Ако је 
возило путничко возило (врсте М1) или теретно возило са највећом 
дозвољеном масом до 3.500 кд (врсте N1) тада је # одговарајући арапски 
број. Ако је возило теретно возило са највећом дозвољеном масом преко 
3.500 кд (врсте N2 или N3) или аутобус (врсте М2 или М3) тада је # 
одговарајући римски број.
Податак ознака месеца  и године производње пнеуматика и позиција на 
возилу уноси се ручно за сваки пнеуматик у одговарајуће поље табеле у 
складу са његовом позицијом на осовини.
возила, у којој је могуће унети за сваку осовину возила, означену редним 
бројем у растућем низу од предње ка задњој страни возила, по два 
пнеуматика са леве и десне стране возила, и то леви спољашњи и леви 
унутрашњи, односно десни унутрашњи и десни спољашњи.
Податак да ли возило поседује клима уређај уноси се ручно избором 
(чекирањем) једне од понуђених алтернатива (да или не).
Податак о просечној потрошњи погонског горива се уноси ручно, као 
факултативан податак, који даје власник, односно корисник возила са 
најмање једним децималним местом у литрима погонског горива на 100 km 
пређеног пута (1/100 km).
За новопроизведена возила податком о просечној потрошњи погонског 
горива из става 1. овог члана сматра се декларисана комбинована потрошња
 погонског горива из чипа саобраћајне дозволе (податак V.8 у чипу 
саобраћајне дозволе), односно из потврде о саобразности возила.
Приликом уноса података о стању одометра и надзора у информационом 
систему је предвиђена логичка провера и могућност накнадне корекције 
податка о укупном пређеном путу возила, односно стања на одометру (са 
контролом приступа и евидентирањем лица које је извршило корекцију и 
основа за корекцију) и годишњег пређеног пута по возилу у претходно 
наведеним случајевима.

 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

У циљу потпуног разумевања пројектног задатка, Понуђач је у обавези да 
изврши обилазак локације Наручиоца. Локација Наручиоца је: Агенција за 
безбедност саобраћаја, Сектор за возила, Булевар Михајла Пупина бр. 2, , 
Палата Србија – Источно крило, 11070 Нови Београд. Понуђачу ће бити 
презентовани подаци од значаја,  а који могу бити корисни у процесу 
имплементације понуђеног информационог система, или ће кроз интервјуе 
са лицима које одреди Наручилац  бити презентоване информације од 
значаја понуђачима у циљу формирања адекватне понуде.
Термини за обилазак локације су сваким радним даном, од дана 
објављивања позива за подношење понуда, а најкасније 5 радних дана пре 
истека рока за подношење понуда у времену од 09,00-14,00 часова, на 
наведеној адреси за обилазак локације. 
Сваки заинтересовани Понуђач је у обавези да најкасније 2 радна дана пре 
обиласка локације најави долазак и то на тај начин што ће писаним путем у 
слободној форми упутити захтев за обилазак локације на е-mail: 
milan.milojevic@abs.gov.rs. Најава је неопходна због интерне организације 
код Наручиоца, како би се делегирало лице које ће дочекати представника/е
 заинтересованих Понуђача, и које ће пружити адекватне информације.
У захтеву за обилазак локације мора бити наведено име и презиме и број 
личне карте  лица које/а ће извршити обилазак локације, основни подаци о 
понуђачу (назив, седиште, матични број и ПИБ), дан и час када Понуђач 
планира да изврши обилазак.
Представници понуђача приликом обиласка локације са собом доносе 
Прилог бр 6. који је потписан и оверен од стране овлашћеног лица 
предузећа/установе у чије име долазе, у два примерка. Прилог бр 6. садржи 
клаузулу о пословној тајни, и представници који извршавају обилазак и 
прикупљају потребне информације су дужни да исти образац потпишу и у 
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своје име, те да у складу са исказом на обрасцу поштују одредбе о 
пословној тајни. По извршеном обиласку локације, Наручилац потписује и 
оверава Прилог бр 6. и Понуђач као доказ о извршеном увиду уз понуду 
доставља Прилог бр 6. потписан и оверен од свих страна које су 
учествовале у обиласку локације, и  који чини саставни део ове конкурсне 
документације.

 ДЕФИНИСАЊЕ ПЛАТФОРМИ

Сервер базе података:
  Windows Server 2008 R2 Enterprise;
  Microsoft SQL Server 2008 Standard.

Апликативни сервер:
  Windows Server 2008 Standard;
  IIS 7.5.

Систем треба да буде развијен у складу са најмодернијим приступима 
развоја софтвера. Потребно је да апликаивно решење буде засновано на 
трослојној архитектури која омогућава изоловање и јасно дефинисање 
одговорности сваког слоја у систему. Трослојна архитектура омогућава 
лакшу надградњу система, као и повећање капацитета система увођењем 
нових сервера. У складу са претходно наведеним издвајамо најважније 
принципе који утичу на архитектуру система:
 •Систем треба да буде развијен као wеб апликација.
 •За презентациони слој је неопходно користити најновије технике и алате 

брзог учитавања података и размене информација се сервером, а све у циљу 
постизања што бољих перформанси.
 •Систем је организован у три слоја: презентациони, слој апликативне логике

 и слој базе података.
 •Систем има модуле и компоненте за интеграцију, како са интерним базама 

података, тако и са екстерним институцијама
 •База података је релациона.

Понуђач апликативног решења треба да достави предлог минималне 
захтеване конфигурације хардверске опреме, као и предлог препоручене 
конфигурације за оптималан рад информационог система.
Понуда мора обухватити и информације о платформи на којој ће бити 
развијена апликативна решења.
Са клијентске стране, апликативно веб решење мора бити развијено тако да 
може радити у актуелним верзијама претраживача Internet Explorer, 
Chrome, Mozilla, Safari и Opera.

Безбедност/начин приступа

Заштиту приступа и комуникацију са информационим системом је потребно
 обезбедити и на технолошком и на апликативном нивоу. Безбедносна 
архитектура минимално треба да обухвати следеће: 
 •приступ систему је обезбеђен корисничким именом и лозинком за 

кориснике и/или провером дигиталних сертификата квалификованих 
сертификационих тела
 •администратор апликације управља привилегијама корисника 
 •интернет комуникација је заштићена SSL сертификатом

Евиденција активности

Апликативно решење треба да евидентира релевантне акције корисника у 
ЛОГ бази, укључујући успешне и неуспешне приступе систему, акције 
уноса или измена података, увиде и претраге, итд. 
Информациони систем треба да обезбеди евидентирање свих грешака током
 рада система и његових апликација. Евидентирају се врста грешке, детаљан
 опис грешке, назив апликативног модула у коме је дошло до грешке и 
информације о конкретном делу изворног кода где је грешка настала. 
Потребно је омогућити да администратор система може приступити 
подацима о евидентираним акцијама корисника и грешкама у раду 
апликативних решења информационог система.

ПРОЈЕКТНА МЕТОДОЛОГИЈА

Управљање пројектом
Понуђач мора да представи оптималну методологију за имплементацију, 
одржавање, дораде и оптимизације решења и управљање успешном 
испоруком нових верзија решења. Управљање пројектом представља 
примену знања, вештина, алата и техника у пројектним активностима како 
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би се испунили пројектни захтеви. Управљање пројектом укључује 
утврђивање захтева, постављање јасних циљева, обезбеђивање квалитета, 
као и прилагођавање спецификација, планова и управљање очекивањима 
заинтересованих страна.
Приказана методологија треба да прикаже начин управљања специфичним 
пројектним подручјима, као што су:
 •Управљање обимом пројекта
 •Управљање временским планом пројекта
 •Управљање квалитетом пројекта
 •Координација пројектних активности и размена информација
 •Управљање ризицима
 •Управљање променама

Сходно томе, понуђач треба да обезбеди следећу документацију: 
 •Организациона структура пројекта
 •Предлог комуникационе матрице између чланова пројектних тимова 

наручиоца и извођача
 •Временски план пројекта
 •План управљања ризицима
 •План управљања променама

Тестирање софтверског система

Све фазе имплементације, дораде и измена софтверског решења морају 
бити праћене одговарајућим активностима тестирања. Понуђач треба да 
представи информације о стратегији тестирања, врстама тестирања које ће 
бити примењене, као и алатима које ће користити. Тестирање треба да 
обухвати, али се не мора ограничити само на, следеће врсте тестирања:
 •Функционално тестирање
 •Интеграционо тестиранје
 •Тестирање перформанси
 •Тестирање сигурности

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документацију за софтвер (опис апликације, корисничка упутства за све 
категорије корисника дефинисаних од стране Наручиоца, нацрте процедура 
као и опис поља у табелама база података и релације између табела) који је 
предмет набавке треба предати Наручиоцу заједно са изворним кодом у 
року од 60 дана након испоруке софтвера Наручиоцу.
Наручилац изворни код може користити само интерно, без права уступања 
или продаје трећим лицима.

 РОКОВИ ЗА ИСПОРУКУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Рок за испоруку база података, апликације и адекватног окружења је 120 
дана од дана потписивања уговора. Под даном испоруке подразумева се дан
 инсталације софтвера на серверима Наручиоца.
Рок за тестирање и имплементацију софтвера на серверима Наручиоца је 30 
дана, од дана испоруке софтвера.
У току израде пројектног задатка Понуђач је у обавези да најмање 2 пута 
(први пут након 60 дана, а други пут након 90 дана) изврши презентацију 
извршеног дела посла представницима наручиоца а након добијене 
сагласности и потврде квалитета извршеног посла односно исправки које је 
добио од Наручиоца наставља са пројектом.

 ОБУКА КОРИСНИКА И АДМИНИСТРАТОРА

Обавеза Понуђача је обука корисника које одреди Наручилац (до 15 
корисника) у трајању од 10 часова.
Обавеза понуђача је обука администратора базе које одреди Наручилац (до 
6 администратора) у трајању од 10 часова. Обавеза понуђача је да обезбеди 
најмање 15 часова консултација са администраторима базе након завршене 
обуке.

 ОДРЖАВАЊЕ БАЗА ПОДАТАКА И АПЛИКАЦИЈЕ

Одржавање се састоји од редовног и интервентног одржавања.
Редовно одржавање се изводи на сваких два месеца прве године након 
имплементације израђеног софтвера и по позиву у случају додатних захтева 
и уходавања корисника (преферирано је даљинско одржавање путем 
Интернета, са свим сигурносним протоколима). 
Редовно одржавање подразумева оптимизацију процедура и упита, мање 
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измене структуре табела и форме апликације анализу грешака, њихово 
отклањање, backup база података и софтвера.
Веће измене структуре табела и форме апликације не спадају у одржавање 
већ у проширење система.
Период од првих 12 месеци одржавања подразумева гаранцијско одржавање
 и улази у цену набавке овог пројекта. Након тог периода одржавање се 
регулише посебним уговором.
Захтевана времена одзива на пријаву проблема или захтев за подршком 
(решавање проблема, отклањање грешака, информације), као и рок 
предвиђен за завршетак активности дати су у следећој табели 
категоризације проблема и грешака:

У К У П Н О ( без ПДВ-а ):

ПДВ:

У К У П Н О ( са ПДВ-ом ):

Словима (без ПДВ-а):

 Датум: __________________ . године  Потпис овлашћеног лица

 МП

Рок испоруке не може бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора
Место испоруке Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд
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Прио

ритет 
Дефиниција 

Време 

одговора 

Време 

неутрализа

ције 

Време 

решавања 

1 

Цео систем или његов витални део не 

функционише. Постоји критичан 

утицај на пословне активности 

Наручиоца.  

1 h 4 h 2 радна дана 

2 

Оперативност система је значајно 

смањена, или је значајан део радних 

активности Наручиоца угрожен. 

2 h 8 h 
5 радних 

дана 

3 

Мањи проблем у функционисању 

система који не утичу на пословање 

система. 

8 h 40 h 
10 радних 

дана 

4 

Информација или помоћ затражена 

око коришћења производа, 

инсталације или конфигурације, са 

малим или никаквим утицајем на 

пословне активности Наручиоца. 

8 h 80 h 
20 радних 

дана 



III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА (чл. 75. и 76 ЗЈН)

Ознака доказаР.бр.
1

2

3

уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
 изворних локалних јавних прихода, не старијих од два месеца од дана отварања 
понуда.

Правно лице и предузетник

Правно лице, предузетник и 
физичко лице

Правно лице, предузетник и 
физичко лице

          Горе наведене доказе видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај образац 
редом којим су они наведени у табели.
          Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да достави доказе о испуњености обавезних 
услова, већ испуњеност доказује достављањем копије странице Регистра понуђача из које се јасно и 
недвосмислено види да је понуђач уписан у Регистар понуђача, или линка интернет странице 
надлежног органа на којој су исти подаци јавно доступни.
          Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 75. Закона о јавним 
набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром 
или другим надлежним органом те државе. 
          Наручилац ће проверити испуњеност оваквих услова.
          Уколико се понуда подноси као понуда са подизвођачима или заједничка понуда, сви 
подизвођачи, односно учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове, а 
испуњеност обавезних услова доказују на исти начин као и понуђач.
          НАПОМЕНА: Понуда понуђача, који не поднесе све тражене доказе, сматраће се непотпуном и 
као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати.

III-1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. ЗЈН)
          Понуђач мора да испуни следеће обавезне услове да би учествовао у овом поступку јавне 
набавке:
          1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
          2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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;
          3. 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.

Ко доставља

          Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник, 
односно физичко лице као понуђач  доказује достављањем следећих доказа:

извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре, не старијих од два месеца од дана отварања 
понуда.

извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда.
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III-2 ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. ЗЈН)
          Понуђач мора да испуни следеће додатне услове да би учествовао у овом поступку јавне 
набавке:
          1. Да Понуђач није био неликвидан у последњих 12 месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда
          2. Да понуђач има уведене следеће системе управљања: ISO 9001, ISO 14001, ISO 14298, 
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 32000-1, да их је издало акредитовано сертификационо тело и 
да су важећи на дан отварања понуда
          3. Да понуђач поседује/располаже са личним лиценцама запослених/ангажованих лица и то 
најмање 2 (два) сертификована пројект менаџера (PMP  сертификат или одговарајући, издат од 
стране водећих међународних асоцијација за вођење пројеката (PMI или Prince2 или IPMA или 
одговарајући)
          4. Да понуђач поседује кадровски капацитет, и то:
 -да има до дана отварања понуда понуђач минимум 6 (шест) лица ВСС 

техничке струке  (радно ангажована или ангажована по другом основу – по основу уговора о раду на 
неодређено или одређено време, уговора о повременим и привременим пословима, уговора о делу, 
сходно чл. 197-202 Закона о раду) на пословима из области информационих технологија.

 -Пoнуђaч je у oбaвeзи дa за потребе овог пројекта именује стучни тим и то најмање 1 (једног) 
руководиоца тима  и 2 (два) програмера који морају да спуњавају следеће услове: 

Једног Руководиоца тима са следећим условима:
 •Минимум 5 (пет) година искуства на вођењу софтверских  пројеката за услуге имплементације и 

инсталације информационих система 
 •Искуство  на вођењу пројекта за услуге имплементације на најмање 2 (два) пројекта која су из 

области предмета ове јавне набавке

 •Минимум 1 (једна) референца са искуством на вођењу пројекта имплементације са минимум 2000 
корисника, 

Два програмера са следећим условима:

 •Минимум 5 (пет) година искуства на имплементацији и инсталацији информационоих система  
 •Искуство  на имплементацији најмање 1 (једног) пројекта који је из области предмета ове јавне 

набавке
          5. Да је у последњих 5 (пет) година пре објављивања позива за подношење понуда на порталу 
јавних набавки реализовао најмање 2  (два) решења које обухватају  имлементацију, инсталацију 
и/или одржавање информационог система из области предмата јавне набавке  у укупној вредности 
од минимум 16.000.000,00 динара (без ПДВ-а).
          6. Да је у последњих 5 (пет) година пре објављивања позива за подношење понуда на порталу 
јавних набавки реализовао најмање 1  (једно) решење које обухвата имлементацију, инсталацију 
и/или одржавање информационог система интегрисано са најмање 2 екстерне институције и најмање
 1  (једно) решење које обухвата имлементацију, инсталацију и/или одржавање информационог 
система интегрисано са најмање 3 екстерне институције.
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          Испуњеност додатног(их) услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, 
предузетник, односно физичко лице као понуђач  доказује достављањем следећих доказа:

Ознака доказаР.бр. Ко доставља

          7. Обилазак локације
У циљу потпуног разумевања пројектног задатка, Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације 
Наручиоца. Локација Наручиоца је: Агенција за безбедност саобраћаја, Сектор за возила, Булевар 
Михајла Пупина бр. 2, , Палата Србија – Источно крило, 11070 Нови Београд. Понуђачу ће бити 
презентовани подаци од значаја,  а који могу бити корисни у процесу имплементације понуђеног 
информационог система, или ће кроз интервјуе са лицима које одреди Наручилац  бити презентоване
 информације од значаја понуђачима у циљу формирања адекватне понуде.
Термини за обилазак локације су сваким радним даном, од дана објављивања позива за подношење 
понуда, а најкасније 5 радних дана пре истека рока за подношење понуда у времену од 09,00-14,00 
часова, на наведеној адреси за обилазак локације. 
Сваки заинтересовани Понуђач је у обавези да најкасније 2 радна дана пре обиласка локације најави 
долазак и то на тај начин што ће писаним путем у слободној форми упутити захтев за обилазак 
локације на е-mail: milan.milojevic@abs.gov.rs. Најава је неопходна због интерне организације код 
Наручиоца, како би се делегирало лице које ће дочекати представника/е заинтересованих Понуђача, 
и које ће пружити адекватне информације.
У захтеву за обилазак локације мора бити наведено име и презиме и број личне карте  лица које/а ће 
извршити обилазак локације, основни подаци о понуђачу (назив, седиште, матични број и ПИБ), дан 
и час када Понуђач планира да изврши обилазак.
Представници понуђача приликом обиласка локације са собом доносе Прилог бр 6. који је потписан 
и оверен од стране овлашћеног лица предузећа/установе у чије име долазе, у два примерка. Прилог 
бр 6. садржи клаузулу о пословној тајни, и представници који извршавају обилазак и прикупљају 
потребне информације су дужни да исти образац потпишу и у своје име, те да у складу са исказом на
 обрасцу поштују одредбе о пословној тајни.

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности1. Правна лица предузетници и
 физичка лица

Копије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, ISO 14298, ISO/IEC 27001, 
ISO/IEC 20000-1, ISO 32000-1. Сертификате би требало достаити на српском језику, 
односно уколико је издат на страном језику, наведене доказе је потребно доставити у
 преводу на српски језик, оверене од стране судског тумача за предметни страни 
језик.
Напомена: * Уколико је неки од сертификата издат у периоду дужем од годину дана 
од дана објављивања позива за подношење понуда неопходно је доставити и 
фотокопију извештаја са надзорних провера или потврду да је обављена надзорна 
провера од стране овлашћене организације.
** ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Важећи сертификати које доставља понуђач, морају 
имати област сертификације која је у логичкој вези са обавезама које врши, односно 
са предметом јавне набавке. Комисија ће у случају језичких неусаглашености 
користити циљно тумачење. Такође, Наручилац (Комисија за предметну јавну 
набавку) задржава право да у фази стручне оцене понуда у складу са ингеренцијама 
додељеним чланом 93. ЗЈН изврши истраживање и/или упути директан захтев за 
појашњење надлежним органима и/или сертификацијским телима.

2. Правна лица предузетници и
 физичка лица

Копија сертификата (PMP или одговарајући) издат од стране водећих међународних 
асоцијација за вођење пројеката(PMI или Prince2 или IPMA или одговарајући) за 
пројект менаџера

3. Правна лица предузетници и
 физичка лица
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          Горе наведене доказе видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај образац 
редом којим су они наведени у табели.

          Горе наведен(е) доказ(е) видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај 
образац редом којим су они наведени у табели.
          Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 76. Закона о јавним 
набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром 
или другим надлежним органом те државе. 
          Наручилац ће проверити испуњеност оваквих услова.
          НАПОМЕНА: Понуда понуђача, који не поднесе све тражене доказе, сматраће се непотпуном и 
као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати.

 •Изјава понуђача о броју запослених/ангажованих лица 
 •Листа запослених/ангажованих лица која ће бити одговорна за извршење уговора
 •Копија дипломе
 •Копија одговарајућег М обрасца за свако неведено ангажовано лице који пружа 

доказ о пријави, одјави на обавезно социјално осигурање
 •Уговор о радном  ангажовању или уговор о ангажовању по другом основу за 

ангажована наведена лица из кога се недвосмислено може утврдити да запослени 
обављају послове за које се захтева ВСС техничке струке 
 •Радна биографија за захтеваног извршиоца (радна биографија мора бити праћена 

Изјавом датог лица и понуђача да је иста истинита и тачна)
 •Листа релевантних референци оверена потписом и печатом од стране послодавца за 

кога је пројекат урађен

4. Правна лица предузетници и
 физичка лица

Потврде крајњих корисника пројеката имплементације (из којих се недвосмислено 
може закључити да је референца валидна), оверене и потписане од стране 
овлашћеног лица за заступање корисника, којима се потврђује да је Понуђач 
потписао уговор и успешно реализовао пројекат
У случају подношења заједничке понуде потребно је да чланови групе понуђача 
заједно испуњавају услов о пословном капацитету, а уколико понуђач наступа са 
подизвођачем дужан је да сам испуни услов о пословном капацитету.

5. Правна лица предузетници и
 физичка лица

Потврде крајњих корисника пројеката имплементације (из којих се недвосмислено 
може закључити да је референца валидна), оверене и потписане од стране 
овлашћеног лица за заступање корисника, којима се потврђује да је Понуђач 
потписао уговор и успешно реализовао пројекат
У случају подношења заједничке понуде потребно је да чланови групе понуђача 
заједно испуњавају услов о пословном капацитету, а уколико понуђач наступа са 
подизвођачем дужан је да сам испуни услов о пословном капацитету.

6. Правна лица предузетници и
 физичка лица

По извршеном обиласку локације, Наручилац потписује и оверава Прилог бр 6. и 
Понуђач као доказ о извршеном увиду уз понуду доставља Прилог бр 6. потписан и 
оверен од свих страна које су учествовале у обиласку локације, и  који чини саставни
 део ове конкурсне документације.

7. Правна лица предузетници и
 физичка лица
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          Дужност понуђача је да проучи конкурсну документацију. Пропуст у достављању било којег 
документа или податка који се овим захтевом тражи представљаће ризик за понуђача и може довес-
ти до одбијања његове понуде.                    
          1. Понуда мора да буде достављена на српском језику. Поједини делови понуде могу бити 
достављени и на неком старном језику и ти делови ће бити посебно напоменути, а обавезно је 
доставити и превод на српски језик.У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, 
односно понуде, на српском језику.
          2. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на преузетим оригиналним обрасцима. 
Понуда мора да буде јасна и  потписана и оверена од стране овлашћеног представника понуђача. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у достављеним обрасцима, у за то 
предвиђеним местима. Обрасци се попуњавају читко, штампаним словима ручно, писаћом машином 
или на рачунару.
          Понуда мора да садржи све елементе, документе и доказе који су тражени у конкурсној 
документацији и овом упутству.
          Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији прецртавањем 
постојећих навода и уписивањем других навода, јер ће у суротном, такве понуде бити одбијене.
           Наручилац препоручује Понуђачу да сваку страну и документ који чине понуду нумерише 
редним бројем странице, независно од нумерације коју је извршио Наручилац, и повеже у целину 
јемствеником, или на други адекватан начин, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати 
или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.
          За потпуну и исправну понуду понуђач доставља све доказе тражене претходним поглављем 
главом УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА, као и следеће попуњене и оверене обрасце са 
припадајућим захтеваним доказима:
          - Опис предмета набавке (спецификација захтева и образац за унос понуђених цена - структура 
цена);
          - Образац понуде;         
          - Образац подаци о понуђачу (подизвођачу, учеснику у заједничкој понуди ако постоје);
          - Модел уговора;
          - Образац трошкова припреме понуде (уколико се тражи накнада трошкова у складу са ЗЈН);
          - Гаранцију пословне банке за озбиљност понуде у износу од 10% вредности понуде (без ПДВ-
а), са роком доспећа од нјамање 60 дана од дана отварања понуда.Уколико се ради о јавној набавци 
обликованој по партијама понуђач може поднети средство за озбиљност понуде за сваку партију 
посебно или збирно за све партије за које подноси понуду.
          - Прилог број 1 - Изјава понуђача о независној понуди;
          - Прилог број 2 - Изјава понуђача да прихвата услове из јавног позива и конкурсне 
документације;
          - Прилог број 3 - Изјава понуђача о достављању средства обезбеђења за извршење уговорне 
обавезе и повраћај аванса, ако понуђач тражи аванс; 
          - Прилог број 4 - Изјава понуђача о поштовању обавеза о заштити на раду, запошљавању, 
условима рада, заштити животне средине и интетлектуалној својини. 
          - Остали прилози тражени документацијом.

          ОПШТИ УСЛОВИ:

IV - УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

          Рок за подношење понуда је 20.7.2018. године до 11,30 часова. Благовременим се сматрају 
понуде које су примљене и оверене печатом пријема у писарници Палате Србија, Источно крило, 
најкасније до наведеног рока . 
          Понуда поднета после наведеног рока сматраће се неблаговремена и наручилац ће је по 
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.
          Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком ''Понуда за набавку успостављања 
централног информационог система о вршењу техничких прегледа возила и апликативних софтвера 
за коришћење овог система,  број јавне набавке 58/18'' и напоменом ''не отварати'', путем поште или 
лично на адресу: Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, 
Источно крило, 11070 Нови Београд.
          Наручилац не одговара за било какву последицу уколико понуђач не наведе назив, адресу и 
предмет јавне набавке на коверти. Понуде  које нису затворене, које су непотпуне или су стигле 
после наведеног рока, неће бити разматране. 
          Поступак отварања понуда ће се спровести у просторијама наручиоца у Београду, Михајла 
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          3. Уколико је јавна набавка обликована по партијама понуђач може поднети понуду за једну, 
више или све партије. Уколико се понуда подноси за више партија, приликом подношења,  целу 
понуду упаковати у један омот са јасном назнаком за које се партије понуда подноси. 
          4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
          5. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 
Измена и допуна понуде се врше на исти начин и под истим условима који важе за предају понуде, 
уз истовремено обавештавање наручиоца да је извршена измена, односно допуна понуде. Опозив 
понуде се врши писменим захтевом према Наручиоцу за опозив понуде;
          6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
          7. Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора у својој понуди да наведе 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. Наручилац ће све доспеле обавезе преносити 
искључиво понуђачу, осим уколико понуђач изричито писмено не захтева да Наручилац део 
доспелих обавеза пренесе Подизвођачу. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је
 да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4)  
Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за 
део набавке који ће извршити преко подизвођача.

          10. Цена се исказује јединствено у динарима, бројчано и словима, и мора бити фиксна тј. не 
може се мењати до коначног испуњења уговора.
          Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене,у складу са чланом 92. ЗЈН.     
     
          11. Називи државних органа или организација, односно органа 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, су наведени у 
претходном поглављу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА.
          12. Врста, садржина, начин подношења, висина и рокови средстава обезбеђења испуњења 
појединих обавеза понуђача су наведени у овом Упутству, Обрасцу понуде и прилозима., уколико 
исто наручилац захтева;
          13. Наручилац чува као поверљиве све податке о понуђачима, подизвођачима и учесницима у 
заједничкој понуди, као и податке из саме понуде које је, као такве, понуђач видно означио ;
          14. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока
 за подношење понуде. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова 
јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и 
објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки. 
          НАПОМЕНА: ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА ТЕЛЕФОНОМ 
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО.

Додатне услове понуђач може испуњавати преко подизвођача, под условом да се ти додатни услови 
односе на капацитете који су неопходни за део посла који ће понуђач поверити подизвођачу, 
односно део додатних услова које испуњава преко подизвођача мора бити у директној вези са делом 
посла који ће понуђач поверити том подизвођачу уколико добије уговор о јавној набавци;
               8. Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
              1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
              2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
У случају заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, 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 неопходна испуњеност тог услова;
             9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и евентуалне друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде су наведени у Обрасцу понуде;

Пупина 2, Палата Србија, Источно крило, соба 404/IV 20.7.2018. године у 12,00 часова. 
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20. Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење
 захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у року до три дана у случајевима из члана 112. 
став 2. ЗЈН.

17. Коначна оцена понуде се добија сабирањем остварених пондера по свим критеријумима.
Бодовање ће се вршити заокруживањем на две децимале.
Понуђачу са највећом коначном оценом понуде биће додељен Уговор о набавци успостављања

централног информационог система о вршењу техничких прегледа возила и апликативних софтвера 
за коришћење овог система.

       У случају да два или више понуђача имају исти број бодова, предност ће се дати понуди са 
нижом понуђеном ценом.

       18 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч;

19. Свако лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН, има 
право да током целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца покрене Захтев за 
заштиту права. Захтев за заштиту права којим се оспорава садржина јавног позива или конкурсне 
документације сматраће се благо-временим уколико је примљен од стране наручиоца седам  дана пре
 истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева
 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Након доношења одлуке Наручиоца по предметној јавној набавци рок за достављање Захтева за 
заштиту права је десет дана, од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за 
заштиту права понуђача подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 
повратницом. Копију Захтева подносилац доставља Комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне
набавке поводом које се подноси ЗЗП, сврха: Републичка административна такса за набавку 58/18
уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, односно 0.1 % понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор, ако је та вредност већа од 120.000.000,00  динара.

1 . Цена (90 пондера максимално)
Обрачун по формули: BPos = BPmax x Vmin / Vp, где је
BPos-остварени број пондера
BPmax-максимални број пондера по овом критеријуму 
Vmin-минимална бројчана вредност (динара, дана, месеци, лица и сл) од исправних понуда (најнижа 
понуда)
Vp-бројчана вредност (динара, дана, месеци, лица и сл.) појединачне понуде

2 . Рок испоруке (10 пондера максимално)
Начин додељивања пондера:

а) рок испоруке дужи од 90 дана – 1 пондер
 б) рок испоруке од 30 до 90 дана – 5 пондера 
 ц) рок испоруке краћи од 30 дана – 10 пондера

15. Понуђач за кога наручилац поседује неки од доказа из члана 82. ЗЈН, уколико буде изабран  
као најповољнији, обавезан је да као средство додатног  обезбеђења за извршења уговорне обавезе 
достави меницу са потврдом пословне банке о регистрацији менице, картоном депонованих потписа 
и овлашћењем да се меница може попунити до  15% од понуђене вредности (без ПДВ-а);

16. Врста критеријума за оцену понуда је 'економски најповољнија понуда' . Оцењивање и 
рангирање достављених понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:
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Понуда: Успостављање централног информационог система о вршењу техничких прегледа возила и 
апликативних софтвера за коришћење овог система 

Понуду дајемо (заокружити и унети подизвођаче-учеснике у заједничкој понуди ако их има):
а. самостално                                      б. са подизвођачем                                в. заједничка понуда
                                                      1. __________________                        1. ___________________
                                                      2. __________________                        2. ___________________
                                                      3. __________________                        3. ___________________
                                                      4. __________________                        4. ___________________
                                                      5. __________________                        5. ___________________

П О Н У Д У -  бр. ____________ од ______________ 20___. године

цифарски износ

Поводом позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци успостављања централног 
информационог система о вршењу техничких прегледа возила и апликативних софтвера за 
коришћење овог система, брoj ЈН - 58/18, у отвореном поступку јавне набавке, објављеног на 
Порталу Управе за јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 14.6.2018. године, 
неопозиво дајемо следећу

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________

Износ ПДВ-а (___________ %) цифарски износ

цифарски износ

V.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

I  ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА
Укупна понуђена цена са укалкулисаним свим зависним трошковима 
(царина, шпедиција, осигурање и др., франко објекат наручиоца)- без 
обрачунатог ПДВ-а

Укупна понуђена цена са ПДВ у дин
словима: ________________________________________ дин

II ОСТАЛИ КРИТЕРИЈУМИ
(У осенчена поља унети понуђене вредности (динара, дана, месеци, ДА, НЕ и сл.))

Р.бр. Kритеријум Унети понуђене вредности
Цена1

Рок испоруке2

Место и датум:                                                                                                       ПОНУЂАЧ
________________________                                МП                             _____________________
                                                                                                                    (потпис овлашћеног лица)

Рок важења (опција) понуде je 60 дана

Гарантни рок: ______________________  (12 месеци, у свему у складу са спецификацијом)

Рок и начин плаћања: до 10 дана по испоруци обостраном потписивању записника о примопредаји и 
достављању исправног рачуна и достављању пратеће документације
Рок испоруке: ______________________  (не може бити дужи од 120 дана од дана закључења 
уговора)

НАПОМЕНА: ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ (ПОДИЗВОЂАЧУ, 
УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) У СЛЕДЕЋИМ ОБРАСЦИМА
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1. Пун назив понуђача: _______________________________________________

2. Адреса: _________________________________________________________

3. Матични број: ____________________________________________________

4. Регистарски број: _________________________________________________

5. ПИБ: ___________________________________________________________

6. Лице овлашћено за потписивање уговора: _______________________________

7. Особа за контакт: _________________________________________________

8. Телефон: ________________________________________________________

9. Факс: ___________________________________________________________

10. Број рачуна и назив банке:__________________________________________

Место и датум:                                                                                                       

________________________                                МП                             _____________________

Поводом  позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци успостављања централног
 информационог система о вршењу техничких прегледа возила и апликативних софтвера за 
коришћење овог система, брoj ЈН - 58/18, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на 
Порталу Управе за јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 14.6.2018. године, 
неопозиво дајемо следеће податке:

             (потпис овлашћеног лица)

11. Електронска адреса:_______________________________________________

V/1 - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
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1. Пун назив : ______________________________________________________

2. Адреса: _________________________________________________________

3. Матични број: ____________________________________________________

4. Регистарски број: _________________________________________________

5. ПИБ: ___________________________________________________________

6. Овлашћено лице: __________________________________________________

7. Особа за контакт: _________________________________________________

8. Телефон: ________________________________________________________

9. Факс ___________________________________________________________

Место и датум:                                                                                                       

10. Број рачуна и назив банке:__________________________________________

________________________                                МП                             _____________________
             (потпис овлашћеног лица)

Поводом  позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци успостављања централног
 информационог система о вршењу техничких прегледа возила и апликативних софтвера за 
коришћење овог система, брoj ЈН - 58/18, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на 
Порталу Управе за јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 14.6.2018. године, 
неопозиво дајемо следеће податке:

11. Електронска адреса:_______________________________________________

НАПОМЕНА: УКОЛИКО СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ОВАЈ ОБРАЗАЦ СЕ НЕ МОРА
 ПРИЛАГАТИ.
Уколико се понуда подноси као понуда са подизвођачима или заједничка понуда  овај образац 
ископирати за сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача и попуњен, оверен и 
потписан од стране овлашћеног лица подизвођача-учесника у заједничкој понуди приложити уз 
понуду уз заокруживање у наслову ПОДИЗВОЂАЧ, односно УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да буде подизвођач или учесник у 
заједничкој понуди.
Уз понуду учесници у заједничкој понуди су дужни да доставе споразум којим се дефинишу 
међусобне обавезе у вези извршења уговора, у складу са чланом 81. ЗЈН.

V/2 - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ-УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ (ЗАОКРУЖИТИ)
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          Предмет уговора је набавка успостављања централног информационог система о вршењу 
техничких прегледа возила и апликативних софтвера за коришћење овог система (у даљем тексту: 
предмет набавке) у свему према конкурсној документацији и понуди.
            Испоручилац се обавезује да испоручи нов, декларисан, без дефекта и оригиналан предмет 
набавке. 

Члан 2.

          Цена предмета набавке из члана 2. став 1. уговора износи
                                        ___________________  динара без ПДВ-а

                                        ___________________  динара ПДВ

                                        ___________________  динара. са ПДВ-ом.
          Цена је фиксна, утврђена понудом, садржи све зависне трошкове и важи до окончања уговора.. 

Члан 1.

          Закључен између:
          1. Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, коју заступа в.д. 
директора Јасмина Милошевић (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 106651829, матични број 
17791303 
и
          2. Предузећа _____________________ ,  ____________________ , улица _________________ , 
кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Испоручилац), ПИБ ___________ , 
Мат.бр._____________.

          Уговорне стране констатују:
          - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење  понуда за отворени поступак јавне набавке 
успостављања централног информационог система о вршењу техничких прегледа возила и 
апликативних софтвера за коришћење овог система објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и
 сајту Агенције за безбедност саобраћаја 14.6.2018 године, спровео поступак јавне набавке добара 
број 58/18,
          - да је Испоручилац  __. __.____. године (НЕ ПОПУЊАВАТИ), доставио понуду (набавка 
успостављања централног информационог система о вршењу техничких прегледа возила и 
апликативних софтвера за коришћење овог система, заведену под бројем ______ (НЕ 
ПОПУЊАВАТИ), која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,
           - да понуда Испоручиоца у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара техничкој 
спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је 
саставни део,
          - да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
Испоручиоца и Извештаја Комисије за јавну набавку изабрао Испоручиоца за предметну набавку.

Члан 3.

Члан 4.
          Наручилац се обавезује да ће Испоручиоцу платити предмет набавке у року до _____ дана  
након испоруке, записничке примопредаје предмета набавке и испостављеног рачуна.

VI -  МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци успостављања централног информационог система о вршењу техничких прегледа 

возила и апликативних софтвера за коришћење овог система, брoj ЈН - 58/18

Члан 5.
          Приликом потписивања уговора, а најкасније три дана по потписивању уговора, Испоручилац 
даје Наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о 
регистрацији менице и меничног овлашћења, картоном депонованих потписа пословне банке и 
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Члан 7.

Члан 8.

          Испоручилац се обавезује да ће предмет набавке овог уговора испоручити у року од ______ 
дана (словима: ________________________ дана) од дана потписивања овог уговора франко 
Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд и да ће један дан пре 
испоруке, наручиоцу послати писмено обавештење о спремности за испоруку.
           Ако се приликом испоруке записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке 
у квалитету и очигледне грешке, Испоручилац мора исте отклонити у примереном року утврђеном у 
записнику о примопредаји 

          Испоручилац се обавезује да:
          - испоручи предмет набавке описан у члану 2. овог уговора;
          - испоручи предмет набавке у роковима наведеним у члану 7. овог уговора, које квалитетом и 
карактеристикама одговара техничким условима из конкурсне документације и понуде испоручиоца;
          - испоручи сву неопходну техничку документацију;
          - преда средства финансијског обезбеђења из члана 5. овог уговора,
          - изврши основну обуку особља наручиоца за исправно управљање (руковање) предметом 
набавке;

Члан 9.

Члан 11.

Члан 6.
           Нарушавање сигурности уговора од стране Испоручиоца довешће до активирања средства 
финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе од стране Наручиоца.

           Наручилац има право на наплату средстава за финансијско обезбеђење уговора без 
посебног обавештавања Испоручиоца. 
           Испоручилац је нарушио сигурност уговора у случају да:
           - прекорачи уговорене рокове за испоруку предмета набавке из разлога који се не могу 
 приписати вишој сили;
           - не испуњава у потпуности све уговорне одредбе,
           - у другим случајевима предвиђеним конкурсном документацијом.
           Под вишом силом се подразумевају околности које могу настати током извршења уговора, а
 које у време закључења уговора уговорне стране нису могле предвидети, нити их у тренутку 
наступања могу отклонити сопственим снагама, као нпр.елементарне непогоде, пожар, земљотрес
 и сл.

          Наручилац се обавезује да:
          - обезбеди пријем предмета набавке на одговарајућу локацију;
          - плати цену Испоручиоцу за испоручени предмет набавке. 

           Ако Испоручилац касни са испуњењем уговорних обавеза, дужан је да у писменој форми 

Члан 10.
          Испоручилац се обавезује да у гарантном року од _______________________________ 
обезбеди сервисирање и поправку предмета набавке по рекламацији коју сачињавају овлашћени 
представници наручиоца.
          Ако се у гарантном року записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке у 
квалитету и очигледне грешке, испоручилац мора исте да отклони у примереном року утврђеном у 
записнику о рекламацији, а уколико се то не учини, или ако се иста или слична грешка понови три 
пута, Наручилац може активирати инструменте финансијског обезбеђења из члна 5. овог уговора.

меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне
 вредности предмета набавке (без ПДВ-а), са роком доспећа 30 дана дужим од рока испоруке, као 
средство финансијског обезбеђења за  извршење уговорне обавезе .

          Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет 
Испоручиоца.
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ПОНУЂАЧ

________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

НАРУЧИЛАЦ
в.д. директора

Јасмина Милошевић

Члан 12.

Члан 13.

НАПОМЕНА: ПОПУНИТИ СВА ПРАЗНА МЕСТА (ЛИНИЈЕ), ОВЕРИТИ И ПОТПИСАТИ 
СВАКУ СТРАНУ УГОВОРА.
УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА, 
НАЗИВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, ОДНОСНО ПОДИЗВОЂАЧА ДОПИСАТИ 
ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА, А МОДЕЛ УГОВОРА (И УГОВОР ЗА ИЗАБРАНУ ПОНУДУ) 
ПОТПИСУЈЕ НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ-ПОНУЂАЧ.

обавести Наручиоца и детаљно наведе разлоге и планирани период кашњења и обавезује се да плати 
наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% (2 промила) од укупне вредности предмета набавке (без 
ПДВ-а) за сваки дан кашњења, а највише до 5% (пет посто) од укупне уговорене вредности (без ПДВ
-а). 
          Уколико је предмет набавке сачињен од независних функционалних целина Наручилац може 
да обрачуна уговорену казну само за укупну вредност дела предмета набавке (без ПДВ-а) са којим 
Испоручилац касни са испоруком.
           Уколико укупна казна из става 1. овог члана достигне износ од 5% (пет посто) од укупне 
вредности предмета набавке (без ПДВ-а) из уговора, Наручилац, поред наплате казне из става 1. овог
 члана, може раскинути уговор и реализовати инструмент за обезбеђење извршења уговорне обавезе. 

          Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно.
           Уколико спорови између Извршиоца и Наручиоца не буду решени споразумно, признаје се 
надлежност Привредног суда у Београду.

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.
           Овај уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица .
           За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим 
односима.
           Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) за обе уговорне стране.

Понуду дајемо са следећим подизвођачима - учесницима у заједничкој понуди
                                      са подизвођачем                                заједничка понуда
                                     1. __________________                        1. ___________________

                                     2. __________________                        2. ___________________

                                     3. __________________                        3. ___________________

                                     4. __________________                        4. ___________________

                                     5. __________________                        5. ___________________
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VII - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
број

Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

1 Трошкови израде узорка 
или модела

Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

2 Трошкови прибављања 
сресдастава обезбеђења

Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

3 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

4 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

5 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

6 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

7 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

8 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

9 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

10 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

          Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде.
          Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова.
          Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да 
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
УКОЛИКО СЕ У СЛУЧАЈУ ОБУСТАВЉАЊА ПОСТУПКА НЕЋЕ ТРАЖИТИ НАКНАДА 
ТРОШКОВА ОВАЈ ОБРАЗАЦ СЕ НЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ УЗ ПОНУДУ

Место и датум:                                                                                                       
________________________                                МП                             _____________________

             (потпис овлашћеног лица)

        У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС, број 124/12, 14/15 
и 68/15), понуђач _____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
 припремања понуде, како следи у табели:
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Прилог број 1.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

Изјава о независној понуди

          Овим неопозиво, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да  смо 
понуду у отвореном поступку успостављања централног информационог система о вршењу техничких 
прегледа возила и апликативних софтвера за коришћење овог система, број ЈН - 58/18 поднели 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

У __________________ ___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Дана: ______________2018. године           (МП)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

              ПОДИЗВОЂАЧИ                                       УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
             1. __________________       МП                        1. ___________________        МП

             2. __________________       МП                        2. ___________________        МП

             3. __________________       МП                        3. ___________________        МП

             4. __________________       МП                        4. ___________________        МП

             5. __________________       МП                        5. ___________________        МП
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Прилог број 2.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

Изјава да понуђач прихвата услове из
јавног позива и конкурсне документације

          Овим неопозиво изјављујемо да у потпуности прихватамо све услове из позива за подношење 
понуда објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 
14.6.2018. године и конкурсне документације у отвореном поступку успостављања централног 
информационог система о вршењу техничких прегледа возила и апликативних софтвера за коришћење
 овог система, број ЈН - 58/18.

У __________________ ___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Дана: ______________2018. године       (МП)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

              ПОДИЗВОЂАЧИ                                       УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
             1. __________________       МП                        1. ___________________        МП

             2. __________________       МП                        2. ___________________        МП

             3. __________________       МП                        3. ___________________        МП

             4. __________________       МП                        4. ___________________        МП

             5. __________________       МП                        5. ___________________        МП
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Назив понуђача: ____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: ______________________________

Изјава о достављању средстава обезбеђења извршења уговорне обавезе

          Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке успостављања централног информационог система о вршењу техничких 
прегледа возила и апликативних софтвера за коришћење овог система (ЈН - 58/18), приликом 
закључења уговора, а најкасније у року од три дана доставити наручиоцу бланко сопствену соло 
меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији менице и меничног овлашћења, 
картоном депонованих потписа пословне банке и меничним овлашћењем којим се Наручилац 
овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности посла као средство финансијског 
обезбеђења уговора, за извршење уговорне обавезе. 

У __________________ ___________________________
(потпис овлашћеног лица)Дана: ______________2018. године        (МП)

Прилог број 3.
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Прилог број 4.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

          Овим под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у 
потпуности поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, 
условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења ове понуде.
         Изјава је дата уз понуду у отвореном поступку успостављања централног информационог 
система о вршењу техничких прегледа возила и апликативних софтвера за коришћење овог система ЈН
 - 58/18.
          

Дана: ______________2018. године        (МП) (потпис овлашћеног лица)
___________________________У __________________

Изјава да понуђач испуњава прoписе о заштити на раду, запошљавању, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања делатности

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

              ПОДИЗВОЂАЧИ                                       УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
             1. __________________       МП                        1. ___________________        МП

             2. __________________       МП                        2. ___________________        МП

             3. __________________       МП                        3. ___________________        МП

             4. __________________       МП                        4. ___________________        МП

             5. __________________       МП                        5. ___________________        МП
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Прилог број 5.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

 Изјава да понуђач испуњава услове из чл.75. и 76. ЗЈН 

       Овим под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у пот-
пуности испуњавамо све услове из чл.75. и 76. ЗЈН, позива за подношење понуда објављеног на 
Порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 14.6.2018. године и 
конкурсне документације (део III-1 Обавезни услови, тачка 1 до 3. и део III-2 Додатни услови, тачка 
1.) у отвореном поступку успостављања централног информационог система о вршењу техничких 
прегледа возила и апликативних софтвера за коришћење овог система ЈН - 58/18.

У __________________  ___________________________ 
 (потпис овлашћеног лица)

Дана: ______________   (МП)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

 ПОДИЗВОЂАЧИ  УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. __________________       МП 1. ___________________  МП

2. __________________       МП 2. ___________________  МП

3. __________________       МП 3. ___________________  МП

4. __________________       МП 4. ___________________  МП

5. __________________       МП 5. ___________________  МП
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ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

1. Подаци о понуђачу

Пословно име: _______________________________________________________________ 

Седиште: _______________________________________________________________ 

Матични број: _________________________ ПИБ: _____________________________ 

2. Изјава

Изјављујемо да смо у оквиру јавне набавке „Успостављање централног информационог система о 

вршењу техничких прегледа возила и апликативних софтвера за коришћење овог система“ бр 58/18 а 

у циљу подношења адекватне понуде извршили обилазак локације, као и да су нам презентоване 

информације путем интервјуа са лицима које је одредио Наручилац те да смо упознати са пројектним 

задатком и функционалним захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији предметне 

јавне набавке. 

Сви подаци, који су приликом обиласка локације у складу са наводима у конкурсној 

документацији презентовани заинтересованом понуђачу, и лицима које је одредио 

заинтересовани понуђач сматрају се поверљивим, односно пословном тајном, и лица која су у 

име понуђача извршила увид у документацију, као и сви понуђач/и који наступају самостално, 

или као чланови групе понуђача или подизвођачи су дужни да их чувају као пословну тајну у 

складу са прописима Републике Србије. 

3. Лица која су извршила обилазак локације и којима су презентоване информације

(морају бити лица која су најављена на начин описан у конкурсној документацији)

Име и презиме, број личне карте и потпис лица која су извршила увид у име Понуђача: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

У Београду, дана  ______________________________ 

(датум обиласка локације) 

М.П.  М.П. 

_____________________________________ ____________________________________ 

(печат и потпис овлашћеног лица Понуђача) (печат и потпис овлашћеног лица Наручиоца) 

Прилог број 6.
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