
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ГРАД ВРШАЦ 

Број: 404- 108/2021-IV-09 

26300 В р ш а ц  

Трг победе 1 
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Датум: 11.08.2021. 
  
 

 

П  О  З  И  В 

за прикупљање понуда за набавку услуга  
 

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019) позивамо 

да у поступку набавке услуга доставите понуду: 

 

Предмет набавке: 
Одржавање портала безбедности саобраћаја за 

Град Вршац за 2021. годину 

Рок за доставу понуде: 16.08.2021. до 12,00 сати 

Обавезни елементи понуде: 

Образац понуде из прилога 

Техничка спецификација 

Образац понуђене цене 

Критеријум за избор најповољније 

понуде: 
Најнижа понуђена цена 

Начин достављања понуде: 

Електронским путем или лично, на адресу: 

 - Градска управа града Вршца, Трг Победе 1.  

   Вршац    26300,- Пиарница 

 - е-маil: mtimarac@vrsac.оrg.rs  

Особа за контакт: 
Марко Тимарац,  послови јавних набавки  

mtimarac@vrsac.оrg.rs 

 

Попуњен, потписан и оверен образац понуде доставити у затвореном коверту са назнаком: 

понуда по набавци бр. 404-104/2021-IV-09 Одржавање портала безбедности саобраћаја за 

Град Вршац за 2021. годину – не отварај, на адресу: Град Вршац Ул. Трг победе 1 Вршац, 

или на е-маil: адресу  mtimarac@vrsac.оrg.rs 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда број ____________ од ______________ године за набавку бр. 404-108/2021-IV-09,  

Одржавање портала безбедности саобраћаја за Град Вршац за 2021. годину. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

пословно име или скраћен назив:   

адреса седишта:  

овлашћено лице за потписивање уговора:  

особа за контакт:  

e-mail:  

телефон:  

факс:  

текући рачун:   

банка:   

матични број:   

шифра делатности:   

ПИБ број:  

 

Понуду дајемо (заокружити):      а) самостално  б) заједничка понуда    в) са подизвођачем 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: ____________________________ 

        

    ПДВ: ____________________________ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ____________________________ 

 

Период вршења услуге: до 31.12.2021.године. 

 

Рок за уклањање недостатака у квалитету: У складу са Техничком спецификацијом 

Наручиоца. 

 

Рок важења понуде:  ______ ( најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда). 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



Т Е Х Н И Ч К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

  
Одржавање Портала безбедности саобраћаја за град Вршац обухвата: 

 

- Услуге хостовања података (базе података) и „WEB GIS“ апликације Портала на инфраструктури који 

обезбеђује Понуђач; 

- Несметан рад интернет и интранет сервиса који су део базе података о обележјима безбедности саобраћаја и 

„WEB GIS“ апликације Портала; 

- Доступност „WEB GIS“ апликације Портала 24/7, online; 

- Несметан рад „WEB GIS“ апликације Портала са свим постојећим функционалностима; 

- Стручна и техничка помоћ уколико дође до проблема у коришћењу апликације Портала; 

- Увоз података о саобраћајним незгодама, који су прикупљени од стране МУП – Управе саобраћајне полиције, 

ПС Вршац; 

- Увоз података о обележјима безбедности саобраћаја који су прикупљени од стране града Вршца у периоду 

трајања одржавања, а који су у складу са одговарајућим форматом и атрибутима података које апликација 

подржава и за које је прилагођена. 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави потврду Завода за интелектуалну својину о депоновању ауторских 

дела и предмета сродних права за софтверску апликацију. 

Понуђач је одговоран за ажурирање података који су саставни део Портала и обухвата ажурирања 

следећих података: 

1. Подаци о саобраћајним незгодама на територији града Вршца. Подаци о саобраћајним незгодама су од 2016. 

године прилагођени CADaS скуповима података предложеним од стране Европске комисије у оквиру 

документа CADaS и пратећим атрибутивним и статистичким анализама. Податке обезбеђује Понуђач у 

сарадњи са МУП – Управом саобраћајне полиције. Ажурирање података о саобраћајним незгодама потребно 

је обезбедити два пута у периоду трајања Уговора, а у зависности од доступности података од стране МУП – 

Управе саобраћајне полиције. Ови подаци подразумевају све податке који су саставни део постојећег Портала, 

а односе се на саобраћајне незгоде на територији града Вршца, према спецификацији садржаја Портала; 

2. Подаци о учесницима саобраћајних незгода на територији града Вршца - Подаци о учесницима саобраћајних 

незгода прилагођени су CADaS скуповима података предложеним од стране Европске комисије у оквиру 

документа CADaS и пратећим атрибутивним и статистичким анализама. Податке обезбеђује  у сарадњи са 

саобраћајном полицијом надлежном. Ажурирање података о учесницима у саобраћајним незгодама потребно 

је обезбедити најмање два пута у периоду трајања Уговора, а у зависности од доступности података од стране 

МУП – Управе саобраћајне полиције. Ови подаци подразумевају све податке који су саставни део постојећег 

Портала, а односе се на учеснике у саобраћајним незгодама на територији града Вршца, према спецификацији 

садржаја Портала; 

3. Подаци о путевима и безбедносним карактеристикама путева на територији града Вршца, уколико град Вршац 

изврши накнадно снимање и оцењивање безбедносних карактеристика путева, са тим да подаци који су 

предмет снимања (оцењивања) морају бити прилагођени моделу података постојећег Портала; Остали подаци 

о путевима и опреми путева који су дефинисани као могућности приказивања у Порталу, укључујући и 

катастар саобраћајне сигнализације, са тим да сви подаци који су обезбеђени од стране Града морају бити 

прилагођени моделу података постојећег Портала; 

4. Подаци о индикаторима понашања учесника у саобраћају за територију ПУ Панчево којој припада и Град 

Вршац (преузимање података из јавно доступних података Агенције за безбедност саобраћаја са могућношћу 

приказивања података за територију града, док модел података и релације између података обезбеђује 

Понуђач; 

5. Скуп података о Идентификацији проблема безбедности саобраћаја који подразумева приказ вредности 

релативних показатеља безбедности саобраћаја, односно ризике страдања свих категорија учесника у 

саобраћају на подручју Града, како за територију насељеног места Вршац, тако и за сва остала насељена места 

на територији Града (модел података, релације између података и пратеће анализе и извештаје обезбеђује 

Понуђач). Приказ ових података обезбеђује се према постојећем моделу Портала и мора бити усаглашен са 

подацима приказаним у свим другим модулима – сетовима података које садржи пратећа база података 

Портала; 

6. Подаци о ставовима учесника у саобраћају о опасностима у друмском саобраћају за територију ПУ Панчево 

којој припада и Град Вршац (преузимање података из јавно доступних података Агенције за безбедност 

саобраћаја, уколико су исти подаци доступни) са могућношћу приказивања података за територију града 

Вршца (модел података и релације обезбеђује Понуђач). Модел података који се примењује мора бити 

идентичан моделу који је примењен у постојећем Порталу. 



 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Дајемо понуду да за потребе Града Вршца квалитетно извршимо набавку услуга : Одржавање 

портала безбедности саобраћаја за Град Вршац за 2021. годину, у складу са захтевима из Техничке 

спецификације, поштујући све важеће стандарде и прописе.  

 

 

  
Опис услуге 

период вршења 

услуге 

укупна вредност 

понуде без ПДВ-а 

укупна вредност 

понуде са  ПДВ-ом 

1 

Одржавање портала 

безбедности саобраћаја за 

Град Вршац за 2021. 

годину. 

До 31.12.2021. 

  

 

 

 

 

______________________________ 

 Место и датум 

 

  

ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ: 

 

Овлашћено лице 

 

_________________________________________________________________________ 

(име и презиме-читко исписано) 

 

 

_____________________________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 


