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I	 	ПозивајусесвазаинтересованаправналицанатериторијиРепубликеСрбијекојаиспуњавајуусловеу
погледупросторног,кадровског,пословногитехничкогкапацитетазапроизвођачатахографскихкар
тица,даподнесупријавурадиизбораиангажовањаодстранеАгенцијезабезбедностсаобраћаја (у
даљемтексту:Агенција).

Произвођачкартицаморадаиспуњаваследећеуслове:

1.дарасполажеодговарајућимпросторијамазаобављањепословацентразапроизводњуиперсонализа
цијукартицаиобављањапословасертификационогтелакојезадовољавајунајмањеследећеуслове:

– минималнаукупнаповршина1000м2,адекватназасмештајодговарајућеопремеиуређајацентра
заперсонализацијукаоиособља,такодајеомогућенонесметаноислободнокретање,

– будуопремљенеадекватнимсигурноснимсистемима,итонајмањесистемомзаконтролуприступа,
противпровалнимсистемом,системомкамеразавидеонадзор(CCTV)ипротивпожарнимсистемом;

2.даобезбедиодговарајућепросторијезаобављањепословапријемазахтевазаиздавањекартицаи
уручењакартицакрајњимкорисницима,ито:

– најмање45местазапријемзахтеваиуручењакартица,равномернотериторијалнораспоређених
натериторијиРепубликеСрбије,најмањеуследећимместима:
	Алексинац,
	БачкаПаланка,
	Београд(4локације),
	Бечеј,
	Бор,
	Ваљево,
	Врање,
	Вршац,
	Зајечар,
	Зрењанин,
	Ивањица,
	Инђија,
	Јагодина,
	Кикинда,
	Крагујевац(2локације),
	Краљево,
	Крушевац,
	Куршумлија,
	Лазаревац,
	Лесковац,
	Лозница,
	Младеновац,
	Ниш(2локације),
	НовиПазар,
	НовиСад(2локације),
	Обреновац,
	Панчево,
	Пирот,
	Пожаревац,
	Прибој,
	Прокупље,
	Рума,
	Смедерево,
	Сомбор,
	СремскаМитровица,
	Суботица,
	Ужице,
	Чачак,
	Шабац;

– свакоодместаморабитиопремљеноиорганизованонаначинпримеренсвојојнамени,санајмање
пријемнимпултом,радномстаницомзазапосленогслужбеника,огласномтабломипростороми
инвентаромнамењенимзаодлагање,складиштењеичувањедокументације;

– просторијенемогубитидеоугоститељског,стамбеногилипростораукомесеорганизујуигрена
срећу,односнонемогубитинепосредноповезанесанаведенимпросторијама;

3.данарасполагањуимаодговарајућунеопходнуопремуисредствазаобављањепословацентраза
персонализацијукартица,итонајмање:

– 1машиназаофсетштампу(минимум4боје),
– 1машиназаситоштампу(минимумполуатоматска),
– 1машиназаапликацијуДОВИДелемента(минимумполуаутоматска),
– 1машиназамонтажутабака(минимумаутоматска),
– 1машиназаламинацијутабака,
– 1машиназаизбијањекартица,
– 1машиназамашинскуинспекцијукартица,
– 1машиназауградњучипаутелокартице,
– 1машинузаперсонализацијукартицакојауједномпролазувршиперсонализацијучипа(електрон

скаперсонализација)иперсонализацијуосталихвидљивихподатаканакартициминимумтехни
комласерскеперсонализације,

– опремазапроверуквалитетаперсонализованихкартица,
– софтверскаопремаисофтверскиалатзапроверуквалитетаперсонализованихкартица(финални

тестовиперсонализације),
– 1серверзабазуподатакацентразаперсонализацијуипратећаопрема;

4.данарасполагањуимаодговарајућунеопходнуопремуисредствазаобављањепословасертифика
ционогтела,итонајмање:

– 1серверзабазуподатакасертификационогтела,
– 1серверкојићеслужитикаоtemperproofуређај(HSM)којисекористизагенерисање,складиште

њеируковањекриптографскимматеријалом,којизадовољавазахтевекојепрописујеDigitalTacho
graphSystemEuropeanRootPolicy,

– 1backup,
– UPSуређаје,
– раднестаницерачунарезаоператересертификационогтела,саодговарајућимсофтверскимин

терфејсомуциљуповезивањанакриптографскитокениласерскиштампач,
– 1ласерскиштампачзаштампуERCAизвештајаизахтевазасертификатима,
– рачунарсамогућношћуповезивањасаопремомисофтверомзаобрадузахтевазаиздавањекар

тицаивођењеевиденцијеокартицама(CardManagementSystem–CMS);

5.данасвакомодместазапријемзахтевазаиздавањекартицаиуручењакартицакрајњимкорисни
цимаобезбедиодговарајућунеопходнуопремуисредствазаобављањепословапријемазахтеваза
издавањекартицаиуручењакартицакрајњимкорисницима(раднастаницазазапосленогслужбени
ка),итонајмање:

– рачунарсамогућношћуповезивањасаопремомисофтверомзаобрадузахтевазаиздавањекар
тицаивођењеевиденцијеокартицама(CardManagementSystem–CMS),

– скенер,задигитализацијуподатакаиззахтева,
– штампач,
– читачкартицеисофтверзаочитавањеподатакаиздокуменатасачипом,
– криптографскитокенсаодговарајућимсертификатом,заидентификацијукорисника(оператера)уCMSу;

6.даимаодговарајућазапосленалицазаобављањепословаизрадекартица,којасузапосленаилиан
гажовананајмањезапериодтрајањауговора,ито:

– администраторасертификационогтела,којиимависокустручнуспремуинајмањепетгодинарад
ногискуствауобластиинформационихтехнологија;

– администратораперсонализационогтела,којиимависокустручнуспремуинајмањепетгодина
радногискуствауобластиинформационихтехнологија;

– овлашћенуособузабезбедностинформационогсистема,којиимависокустручнуспремуинајма
њетригодинерадногискуствауобластибезбедностиинформационихтехнологија;

– администраторасистема,којиимависокустручнуспремуинајмањетригодинерадногискуствау
областиинформационихтехнологија;

7.да,најкасниједоотпочињањасаизрадомкартица,обезбедиСертификатоодобрењутипа(Appro
valCertificate)затахографскекартице,издатускладусазахтевимаиусловимаДодатка1БАнек
саЕвропскогспоразумаорадупосаденавозилимакојаобављајумеђународнедрумскепревозе
(AETRспоразум);

8.дапоседујеважећесертификате:

– ISO14298–безбедностсигурноснештампе–запроизводњуиперсонализацијукартица,
– ISO27001–безбедностинформација;

9.дасенерадиорадионицизатахографеусмислуЗаконаорадномвременупосадевозилаудрумском
превозуитахографима(„Сл.гласникРС”,бр.96/2015i95/2018);

10.дапротивњеганијепокренутстечајнипоступак,поступакпринудненаплатеилиликвидације;

11.дањемуилилицучијијепроизвођачкартицаправниследбеникупоследњихпетгодинанисузабрањени
или на други начин одузети послови израде картица, односно да у истом периоду није једнострано
раскинуоуговорообављањупословаизрадекартица;

12.дајерегистрованкоднадлежногоргана,односноуписануодговарајућирегистар;

13.даонињегов законскизаступник нијеосуђиван занекоодкривичнихделакаочлан организоване
криминалнегрупе,данијеосуђиванзакривичнаделапротивпривреде,кривичнаделапротивживотне
средине,кривичноделопримањаилидавањамита,кривичноделопреваре;

14.да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србијеилистранедржавекадаимаседиштенањенојтериторији;

15.дапоседујепословникапацитет–понуђачмораиматиупоследње3године(2018,2017.и2016.години),
најмањеукупно100.000произведенихиперсонализованихкартица;

16.да достави писмо о намерама пословне банке да ће уколико буде изабран за најповољнијег,
најкасније10данапопотписивањууговора,доставитигаранцијубанке,наплативунапрвипозиви
безпоговорауизносуод10.000.000,00динара,каосредствофинансијскогобезбеђењауговора,за
доброизвршењепосла.

Банкарскагаранцијазадоброизвршење посламора битинапериодод 1годинесаобавезомпрод
ужењамесецданапредистекважења;

17.дадоставиоригиналнубанкарскугаранцијузаозбиљностпонудекојаћебитисаклаузулама:безусло
внаиплативанапрвипозив.Банкарскагаранцијазаозбиљностпријавеиздајесеувисиниод10.00
0.000,00динарабезПДВа,иморадатрајенаjкраће60данаодданаотварањапријава.

Агенц	ија		за	б	ез	бе	дн	ост	саоб	раћаја		з	адржава		п	ра	во	да	 	из	врши	контр	ол	у	 	испуњ	ен	ости	ус	ло	ва,	од	но	сно	
пр	ило	жен	их	дока	за,	пр	е		до	ношења		Од	луке		о	дод	ел	и		уг	овора	.

Поста	вљ	ене	усло	ве	произв	ођач	карт	иц	а		мора	ис	пуња	вати	токо	м		времена	за		кој	е	је	и	за	бр	ан	.

НАПОМЕН	А:		

СаставнидеоПозивајеиТехничкаспецификацијасаИзјавомкојајеобјављенасасајтуАгенцијеwww.abs.gov.rs.
ТехничкуспецификацијујепонуђачдужандапроучииИзјавупотпишеиовери,чимепотврђуједајесагласанса
свимнаведеним,идоставиjeузпријаву.

Наведениусловиизјавногпозивадоказујусе:

 1.Изјава под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да произвођач испуњава
постављениуслов.Изјаваморадасадржипунуадресулокације:називграда,називулице,бројулице,
поштанскиброј
– доказовласништвуилизакупу (изводизлиста непокретностиили уговорозакупусадоказомо

континуитетудостварногвласника).

 2.Изјаваподпуномкривичном,моралномиматеријалномодговорношћудаћепроизвођачдомомента
отпочињањасарадомобезбедитиодговарајућепросторије.

 3.Картицаосновнихсредставасапотписомодговорноглица,иликопијарачунаилиуговораозакупу/
лизингуилидругидоказизкогасеможенедвосмисленоутврдитидаподносилацпријавепоседује
траженуопрему.

 4. Изјава под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да произвођач испуњава
постављениуслов.

 5.Изјаваподпуномкривичном,моралномиматеријалномодговорношћудапроизвођачиспуњавапос
тављениуслов.

 6.Засвалица:
– Изјава датаподпуном кривичном, моралномиматеријалномодговорношћу да произвођачима

запосленаилиангажованалицакојаобављајунаведенепословеиимајутраженустручнуспремуи
траженоискуство.

– ПотписанаиоверенаИзјавасаспискомлицаипословимакојећеобављати.

 7.Изјава под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да ће најкасније до отпо
чињања са израдом картица да обезбеди Сертификат о одобрењу типа (Approval Certificate) за
тахографске картице, издат у складу са захтевимаи условима Додатка1БАнекса Европског спо
разумаорадупосаденавозилимакојаобављајумеђународнедрумскепревозе(AETRспоразум).

 8.Копија важећих сертификата са овереним преводом на српски језик од стране сталног судског
тумача.

 9.Изјаваподпуномкривичном,моралномиматеријалномодговорношћу.

10.Изјаваподпуномкривичном,моралномиматеријалномодговорношћу.

11.Изјаваподпуномкривичном,моралномиматеријалномодговорношћу.

12.Изводизрегистранадлежногоргана.

13.Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно ињегов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних делакаочланорганизованекриминалнегрупе,данијеосуђиванза некоодкривичних
делапротивпривреде,кривичнаделапротивзаштитеживотнесредине,кривичноделопримањаили
давањамита,кривичноделопреваре,нестаријиходдвамесецаодданаотварањапријава.

14.Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалнихјавнихприхода,нестаријиходдвамесецаодданаотварањапријава.

 НАПОМЕНА:УколикојеподносилацпријавеуписануРегистарпонуђачаАгенцијезапривреднере
гистре,каодоказзатачке12,13и14,можеприложитидоказоуписуупоменутиРегистар.

15.ПотписанаиоверенапотврдаНаручиоца(Референца)саспискомизвршенихуслуга.

16.Оригиналписмоонамерама.

17.Оригиналбанкарскугаранцију.

II	 	РокизвршењапослапоЈавномпозиву–посаоседодељујенапериодод10годинаодданазакључења
уговора.

III	 	Рокзаподношењепријаваје15.11.2019.године,до12часова.Јавнипозивћебитиобјављенудневномлисту
„Политика”затериторијуРепубликеСрбијеинасајтуАгенцијезабезбедностсаобраћајаwww.abs.gov.rs

Пријавеседостављајуузатворенојковертисаназнаком„зајавнипозив–запроизвођачатахографскихкар
тица”инапоменом„неотварати”,наадресу:Агенцијезабезбедностсаобраћаја,БулеварМихајлаПупина2,
ПалатаСрбије,Источнокрило,11070Београд,доистеканаведеногрока.

Наручилацнеодговаразабилокаквупоследицууколикоподносилацпријавененаведеназив,адресуипред
мет јавногпозиванаковерти.Пријавекојенисузатворенеилисустиглепосленаведеногроканећебити
разматране.

IV Додатнеинформацијеувезисаовимјавнимпозивомзаинтересованалицамогудобитинаemail:
milan.petrovic@abs.gov.rs

V Одлукаоизборуправноглицаћебитидонетаурокуод15данаодданаотварањапријаваиобјавиће
сенаинтернетстраниАгенцијезабезбедностсаобраћајаиудневномлисту„Политика”затериторију
РепубликеСрбије.

В.д.директора
ЈасминаМилошевић

Деловодниброј:22122001987/201905
Дана:4.11.2019.године

НаосновуЗакључкаВладеРепубликеСрбије05број:3447524/2019од25.јула2019године,чл.12.СтатутаАгенцијезабезбедностсаобраћајаброј:2211100000001/201001од18.јуна2010.годинеиОдлуке
в.д.директораАгенцијезабезбедностсаобраћајаообјављивањуЈавногпозивазаизборпроизвођачатахографскихкартицаброј:220001986/201905од04.11.2019.године,

Агенцијa	за	без	бед	ност	са	о	бра	ћа	ја	

об	ја	вљу	је

ЈАВ	НИ	ПО	ЗИВ
ЗА	ИЗ	БОР	ПРО	ИЗ	ВО	ЂА	ЧА	ТА	ХО	ГРАФ	СКИХ	КАР	ТИ	ЦА


