
На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број:483-1348/2019 од 14.02.2019 године, 
чл.12. Статута Агенције за безбедност саобраћаја број: 221-110-00-00001/2010-01 од 18.јуна 
2010. године и Одлуке в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја о објављивању 
Јавног позива за проверу података о карактеристикама моторних возила која су од значаја 
за увоз возила број: 221-335-00-01973/2019-01 од 17.09.2019.године,  

 

Агенцијa за безбедност саобраћаја објављује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
________________________________________________________________ 

ЗА ПРОВЕРУ ПОДАТАКА О КАРАКТЕРИСТИКАМА МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈА СУ ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА УВОЗ ВОЗИЛА 

 
 

I. Позивају се сва заинтересована правна лица на територији Републике Србије која 
испуњавају услове у погледу просторног, кадровског, пословног и техничког 
капацитета да Управи царина достављају податке о карактеристикама моторних 
возила који су од значаја за увоз возила, а који представљају прелиминарне податке 
у вези са преференцијалним пореклом возила у поступку увозног царињења возила, 
да поднесу пријаву ради избора и ангажовања од стране Агенције за безбедност 
саобраћаја (у даљем тексту: Агенција). 

II. Правно лице које поднесе пријаву мора да испуњава наведене услове, и то: 
ПРОСТОРНЕ  

Подносилац пријаве мора да поседује пријемно место на 35 различитих локација 
широм територије Републике Србије, и то распоређених по следећим градовима: 
 
1) Суботица 
2) Нови Сад 
3) Сомбор 
4) Зрењанин 
5) Шид 
6) Кикинда 
7) Српска Црња 
8) Панчево 
9) Вршац 
10) Сремска Митровица 
11) Шабац 
12) Лозница 
13) Ваљево 
14) Пријепоље 
15) Ужице 
16) Пожега 
17) Чачак 
18) Краљево 



19) Нови Пазар 
20) Крагујевац 
21) Ниш 
22) Пирот 
23) Лесковац 
24) Врање 
25) Кладово 
26) Димитровград 
27) Смедерево 
28) Јагодина 
29) Крушевац 
30) Београд 
31) Велико Градиште 
32) Горњи Милановац 
33) Прокупље 
34) Аранђеловац 
35) Бачка Паланка 
Пријемно место мора бити у власништву подносиоца пријаве или у његовом закупу. 
Свако пријемно место мора да испуњава следеће услове: 
- Да буде површине од најмање 15м2, 
- Да представља посебну функционалну целину, 
- Пријемно место не може бити део угоститељског, стамбеног, простора у коме се 

организују игре на срећу или било ког другог простора, односно целине која је 
неспојива са обављањем делатности која је предмет овог Јавног позива. 

КАДРОВСКЕ 

• Мора да има запослено лице које обавља послове систем администратора, са 
искуством у раду на базама података о моторним возилима, познавањем 
структуре података о возилима са радним искуством од најмање 5 година на 
базама података о возилима у Републици Србији; 
 

• Мора да има запослених минимум 35 дипломираних машинских инжењера, 
од којих најмање 3 инжењера за специјалност Машинска техника  - моторна 
возила, при чему сваки од њих мора да поседује искуство од минимум 5 
година рада на пословима испитивања возила. 

• Свако пријемно место мора имати по 1 запослено/ангажовано лице са 
средњом стручном спремом, познавањем рада на рачунару и познавањем 
структуре података о возилима. 

ТЕХНИЧКЕ 

• Да располаже, односно поседује базу података о моторним возилима која 
садржи минимум  VIN ознаке моторних возила, односно друге валидне ознаке 
на основу којих се може недвосмислено утврдити место (држава и град) у 
којем је конкретно моторно возило произведено.  База треба да поседује 
минимум податке о возилу који се односе на марку и тип возила, државу и 
град производње и број шасије (VIN број);  



• База података о моторним возилима треба да буде смештена на удаљеном 
серверу (cloud server) којем се једновремено може приступити са више 
локација. Сервер мора бити обезбеђен и заштићен SSL сертификатом и 
firewall-ом. Приступ бази података треба да буде контролисан, односно 
омогућен само овлашћеним правним лицима директно, путем статичке IP 
адресе; 

• да располаже апликацијом – софтвером који омогућава приступ подацима из 
базе података о возилу, на основу VIN ознаке моторних возила, односно друге 
валидне ознаке. Апликација треба да поседује интерфејс који обезбеђује 
двосмерну комуникацију са апликацијом Агенције за безбедност саобраћаја 
Републике Србије која се користи за евиденцију о испитивању возила; 
 

         РЕФЕРЕНЦЕ 
 

• Мора да врши послове испитивања возила и да као овлашћена организација 
обавља ове послове најмање 10 година 

 
III. Правно лице обавезно уз пријаву подноси доказе за наведене услове: 

ПРОСТОРНЕ  
 
- списак свих локација на којима се налазе пријемне просторије (навести пуну 

адресу локације: назив града, назив улице, број улице, поштански број); 
- доказ о власништву или закупу (извод из листа непокретности или уговор о 

закупу) за сваку пријемну просторију посебно. 
КАДРОВСКЕ 

 
- M-образац, уговор о раду и потврда послодавца из које се може утврдити 

тражено искуство систем администратора. Потврда послодавца мора да садржи 
радно место, опис послова, период рада и трајање активности, које прати и 
уговор о раду; 

- M-образац, уговор о раду, оверена фотокопија дипломе за свих 35 дипломираних 
машинских инжењера, као и потврда о искуству издата од стране правног лица 
које је овлашћено за послове испитивања возила. Доказ о искуству треба да 
садржи минимум: личне подате, активности, период, место и контакт особу за 
проверу, мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица. 

- M-образац и уговор о раду (ако је лице у радном односу) или уговор о радном 
ангажовању и оверена фотокопија дипломе. Оверена потврда о радном искуству 
на пословима који захтевају познавање структуре података о возилима. 

ТЕХНИЧКЕ 
 
- Изјава одговорног лицa којом потврђује да поседује базу података или Уговор на 

основу којег доказује расположивост базе податка.  
Изјава треба да садржи структуру опис базе података кроз структуру података, 
тип података, број и количину података, контакт лице за проверу (име презиме, 
број телефона и e-mail), оверена и потписан од стране одговорног лица.  
Уколико се успуњеност услова доказује Уговором, уз Уговор се доставља и горе 
наведена изјава. 
Комисија за проверу испуњености услова формирана од стране Агенције 
извршиће анализу и проверу функционалности базе података. 

 
- Потврда или уверење или други доказ да Понуђач поседује SSL сертификат за 

одговарајући домен. 



- Подносилац пријаве је дужан да достави део изворног  кода (део source codе-a по 
одабиру) софтвера, из којег ће се утврдити могућност претраге базе података о 
моторним возилима на основу VIN ознаке моторних возила, односно друге 
валидне ознаке. Наручилац ће извршити проверу функционалности и валидности 
кода. Уз код треба да достави и изјаву о томе који код доставља, на ком 
програмском језику, коју функционалност део кода има и податке о особи за 
контакт при провери функционалности (име презиме, број телефона и e-mail). 

РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Копија Решења о овлашћивању, издата од стране надлежног Министарства 
 

IV. Као гаранцију за добро извршење посла, правно лице које буде изабрано у овом 
поступку, обавезује се да достави приликом закључења уговора једну бланко соло 
меницу, регистровану од стране пословне банке са меничним овлашћењем на износ 
од 1.000.000,00 динара, са роком доспећа 60 дана дужим од датума истека уговора.  
 

V. Рок извршења посла по Јавном позиву – посао се додељује на период од 10 година од 
дана закључења уговора. 
 

VI. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног позива у дневном 
листу  „Политика ” за територију Републике Србије. Јавни позив ће бити објављен и 
на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs.  

 
Пријаве се достављају у затвореној коверти са назнаком „за јавни позив – за проверу 
података о карактеристикама моторних возила која су од значаја за увоз возила” и 
напоменом ''не отварати'', на адресу: Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла 
Пупина 2, Палата Србије, Источно крило, 11070 Београд, до истека наведеног рока. 

 
Наручилац не одговара за било какву последицу уколико подносилац пријаве не наведе 
назив, адресу и предмет јавног позива на коверти. Пријаве које нису затворене, или су стигле 
после наведеног рока, неће бити разматране. 

 
VII. Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу 

добити на  e-mail: milan.petrovic@abs.gov.rs  
VIII. Одлука о избору правног лица ће бити донета у року од 15 дана од дана отварања 

пријава и објавиће се на интернет страни Агенције за безбедност саобраћаја и у 
дневном листу „Политика” за територију Републике Србије. 

 

 

 

в. д. Директора 
 

       Јасмина Милошевић 

http://www.abs.gov.rs/
mailto:milan.petrovic@abs.gov.rs

