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Број:  13/2/404-317 /16 
Датум: 23.03.2016. године 
 

Предмет: Позив за доставу понуда за дефинисање поруке кампање и израде графичког 

рјешења (дизајна) за превентивну кампању у вези употребе сигурносног појаса у току вожње 

 

Поштовани, 

 

У име Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске позивамо Вас да доставите понуду 

за дефинисање поруке кампање и израде графичког рјешења (дизајна) за превентивну 

кампању у вези употребе сигурносног појаса у току вожње. 

 

Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Српске" бр.38/14) и Правилником о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 104/14). 

Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица које је овлаштено да води 

комуникацију у име Агенције за безбједност саобраћаја са понуђачима: Бранка Контић, тел: 

051/220-330, е- маил адреса: b.kontic@absrs.org  

 

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

1.1 Предмет јавне набавке је дефинисање поруке кампање и израде графичког рјешења 

(дизајна) за превентивну кампању у вези употребе сигурносног појаса у току вожње. 

1.2 Услуге које су предмет набавке ће се пружити једнократно. 
1.3 Авансно плаћање није предвиђено. 
1.4 Добављач ће Уговорни орган сврстати у „приоритете“ приликом пружања услуга. 
1.5 Рок за плаћање фактура је 30 (тридесет) дана од дана пријема фактуре. Плаћање је 

Трезорски. 
1.6 Сва ауторска права задржава Агенција за безбједност саобраћаја. 

 

2. ОЗНАКА И НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РИЈЕЧНИКА НАБАВКЕ  

79822500-7 – Услуге графичког обликовања 
80310000-0 - Услуге образовања младих 

http://www.absrs.org/
http://www.vladars.net/
mailto:absrs@teol.net
mailto:b.kontic@absrs.org


 
 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 

3.1 Да би учествовали у процедури јавних набавки, понуђачи морају испуњавати услове: 

а) из члана 46. Закона, а односе се на способност обављања професионалне дјелатности. 

У сврху доказивања права на обављање професионалне дјелатности, а у складу са чланом 

46. Закона, понуђач мора доставити Рјешење о упису у судски регистар са свим 

прилозима и измјенама или Извод  из судског регистра – за правна лица или Рјешење о 

дозволи обављања дјелатности издато од стране општинског органа – за предузетнике. 

Докази који се достављају морају бити оргинали или овјерене копије. 

 

4. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ 

4.1 Добављачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда 

Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 

4.2 Понуде се достављају у оргиналу у складу са чланом 58. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр 38/14), редовном поштом или на протокол 

Агенције за  безбједност саобраћаја. 

Коверта са понудом се доставља на адресу: Змај Ј. Јовановића 18, Бања Лука 78 000 

На коверти понуде мора бити назначено:  
- Назив и адреса уговореног органа, 
- Назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте  
- Назив предмета набавке, 
- Назнака „не отварај“. 

4.3 Понуђачи могу измјенити или допунити своје понуде само прије истека рока за 
достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и 
основна понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. 
Понуђач може у истом року одустати од своје понуде, достављањем уговореном 
органу писане изјаве. Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда са 
назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена 
понуђачу неотворена.  
 
Понуда важи шездесет дана рачунајући од истека рока за пријем понуда 
 

5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

 Порука 
Порука мора бити јасна, увјерљива, да привлачи пажњу и да „позива“ на друштвено 
дјеловање.  

 Дизајн промотивног материјала 
Графички дизајн (решење) промотивног материјала у оквиру  кампање „Сигурносни 
појас“ мора да: 1) садржи поруку кампање, 2) графичке облике и елементе који 
асоцирају на предмет кампање „Сигурносни појас“ и 3) садржи јасно уочљиве боје. 
 
Графичко решење (дизајн промотивног материјала) се мора прилагодити следећим 
величинама: 
1) Билборд (400 x 300 cm и 510 x 420 cm) с тим да су минимална величина слова 40 

cm. 
2) Плакату- Б2 формата (500 x 707 mm) 
3) Летку – Б5 формата (176 x 250 mm) 



 
и доставити га електронским путем у свим траженим величинама.  

 Дизајн инфо-графа 
а. Графички дизајн инфо-графа у оквиру превентивне кампање „Сигурносни појас“ 

мора да садржи: 
- препознатљиву поруку 
- графичке облике и елементе који асоцирају на исправну употребу 

сигурносног појаса, исправну употребу дјечијих ауто сједишта и њихове 
најбитније ознаке, и исправну употребу сигурносног појаса код 
трудница  

б. Инфо-графи се припремају појединачно и то: 
- графички дизајн инфо-графа за употребу сигурносног појаса и 
- графички дизајн инфо-графа за правилну употребу дјечијих ауто-

сједишта 
в. Инфо – графи су димензија Б2 формата (500 x 707 mm) и потребно их је 

доставити електронским путем у траженој величини. 
г. На изради оба дизајна инфо-графа и текстуалних порука које се налазе на истим 

потребно је ангажовати  консултанта - љекара спацијалисту судске медицине.   
д. Претходно поменутог консултанта потребно је ангажовати и на припреми 

презентације у оквиру превентивне активности у вези сигурносног појаса а коју 
је потребно прилагодити узрасту 18+ година (млади возачи). 

е. Предавања (презентације) из предходног става потребно је реализовати на 
локацији и у времену које одреди уговорни орган. Број предавања је 7 (седам). 

 
Напомена: 
Након додјеле Уговора потребно је доставити три идејна рјешења за графичко решење 
(дизајн промотивног материјала и дизајн оба инфо - графа) при чему  Уговорни орган 
изабира једно и  даје евентуалне приједлоге за корекцију/побољшање истог. 
 
Уз изјештај о извршеном послу потребно је доставити и копију дипломе ангажованог 
консултанта. 
 

6. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  
Рок за достављање понуда је 30.03. 2016. године до 12,00 часова.  

 
7. КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА 

 
Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу укупну цијену технички 
задовољавајуће понуде. 
Цијена коју наведе добављач неће се мијењати за уговорени период тј. од дана 
закључења уговора до 31.05.2016. године. 

 
8. ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРЕГОВАРАЊА И/ИЛИ ДИСКУСИЈУ СА ПОНУЂАЧИМА 

АКО ЈЕ ТО НЕОПХОДНО. 
 

Уговорни орган задржава право да позове понуђача на преговоре након пријема 
понуда, уколико оцјени на основу достављених понуда да су преговори неопходни. 
Преговори ће се проводити у складу са чланом 10. Правилника, а сви понуђачи који 
благовремено доставе понуде бити обавјештени о датуму вођења преговора. 

9. ДА ЛИ СЕ УГОВОР ЗА УСЛУГЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ЗА ЈЕДНОКРАТНО ИЗВРШЕЊЕ ОДРЕЂЕНЕ УСЛУГЕ 
ИЛИ НА ПЕРИОД КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД ТРИ ГОДИНЕ 



 

 

 



АНЕКС 1 – ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ   
  

  

Страна 1 од 1 

 

ПОНУЂАЧ* (Уписује се назив понуђача и ИД број понуђача)  

Адреса понуђача   

 

 

 

        КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)  

 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:  

АДРЕСА:  

ТЕЛЕФОН:  

ФАКС:  

Е-МАИЛ:  

ПОТПИС  

 М.П. 

 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

У поступку јавне набавке, коју сте покренули, достављамо понуду и изјављујемо сљедеће: 

1. У складу са садржајем и захтјевима Позива за достављање понуда број 13/2/________ 

/16 овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или 

ограничења.  

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из Позива за доставу понуда у складу са 

утврђеним условима, критеријима и утврђеним роковима, без икаквих резерви и 

ограничења. 

3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је _________КМ 

Попуст који дајемо на цијену понуде је ___________КМ 

Цијена наше понуде, са укљученим попустом је _________КМ 

ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)____________ КМ 

Укупна цијена за уговор са ПДВ-ом __________КМ 

 

 



 
 
Страна 2 од 2 

 

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са 

захтјевима из Позива. У случају разлике у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену 

понуде, релевантна је цијена из Обрасца за цијену понуде. 

4. Ова понуда важи 60 (шездесет) дана, рачунајући од истека рока за пријем понуда. 

 

 

Име и презиме особе која је овлашћена да представља понуђача______________ 
 
Потпис овлашћене особе и печат_______________ 
 
Мјесто и датум:_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНКЕС 2 – OБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ - УСЛУГЕ  
Страна 1 од 1 
Назив добављача:_______________ 
Понуда број: __________________ 

 

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

                                        ОПИС УСЛУГА КОЛИЧИНА 

Јединична 
цијена по 
ставки без 

ПДВ-а 

Укупна 
цијена по 
ставки без 

ПДВ-а 

1. 
Дефинисање поруке кампање и израде 
графичког рјешења (дизајна) за 
промотивни материјал 

1 ком. 
  

2. 
Дефинисање поруке кампање и израде 
графичког рјешења (дизајна) за инфо-
граф 

2 ком. 
  

3. 
Ангажовање консултанта на припреми  
и презентацији предавања 

7 предавања 
  

УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а  

ПОПУСТ  

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а  

 

Потпис добављача __________________________  

 

Напомена:  

  

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести 

цијена.  

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган 

треба платити добављачу.  Уговорни орган не смије имати никаке додатне 

трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.  

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се 

извршити у складу са јединичним цијенама.  

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 

исправљати.  

5. Овај образац за цијену понуде је једна од могућих опција.   

 

 

 

 

 

 

 

 



АНЕКС 3 - НАЦРТ УГОВОРА 

У Г О В О Р 

Закључен у Бањалуци  између: 

1.  АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ЈИБ: 4403375800006) – 

Змај Јове Јовановића, бр.18,  78000 Бања Лука - заступано по директору: Милија Радовић (у 

даљем тексту „Наручилац“).  

2. ___________________________________________________________________________

___________________________________________ - заступано по ________________________ (у 

даљем тексту „Извршилац“).  

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је дефинисање поруке кампање и израде графичког рјешења (дизајна) 

за превентивну кампању у вези употребе сигурносног појаса у току вожње, на основу Одлуке 

Уговорног органа о додјели уговора број ___________ од ___________ године, а на препоруку 

Комисије за јавне набавке и понуде Добављача  број___________ од ____________ године,  

која је саставни дио овог уговора.  

Члан 2. 

Наручилац повјерава извршиоцу, а извршилац прихвата обавезу да: 

 изради три идејна рјешења за  поруку и графички дизајн промотивног материјала и 

инфо-графа  при чему Наручилац изабира једно и даје евентуалне приједлоге за 

корекцију/побољшање истог, 

 порука и графички дизајн буду довршени најкасније у року од 20 дана од дана 

потписивања уговора, 

  без плаћања посебне накнаде обави потребне дораде, односно измјене и допуне 

(поруке и графичког дизајна)  по захтјеву Наручиоца због постизања бољег квалитета, 

 ангажује  консултанта - љекара спацијалисту судске медицине на изради оба дизајна 

инфо-графа и текстуалних порука, као и на припреми презентације у оквиру 

превентивне активности у вези сигурносног појаса а коју је потребно прилагодити 

узрасту 18+ година (млади возачи), 

 предавања (презентације) из предходне тачке рализује на локацијама и у времену које 

одреди Наручилац, а најдуже до 31.05.2016. године   - број предавања је 7 (седам), 

 уз изјештај о извршеном послу потребно је доставити и копију дипломе ангажованог 

консултанта. 

 Члан 3. 
Укупна вриједност овог Уговора без ПДВ-а износи ___________КМ. 

Словима: _____________________________________________КМ и ___/100. 

Укупна вриједност овог Уговора са урачунатим ПДВ-ом од 17% износи _____________ КМ. 

Словима: ____________________________ КМ и ___/100. 



 

Члан 4. 

Цијена је фиксна, утврђена понудом, садржи све зависне трошкове и важи до окончања 

Уговора. Плаћање је трезорски и вршит ће се у року од 30 дана од дана испостављања  фактуре 

за извршене услуге на рачун извршиоца услуга број _________________ отворен код 

____________. 

 

Члан 5. 
Сва ауторска и друга права задржава Агенција за безбједност саобраћаја. 

 

Члан 7. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлаштених лица Уговорних 
страна. 
  

Члан 8. 
На односе који нису евентуално уређени овим Уговором примјењиват ће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 9. 
Сваки евентуални неспоразум између Уговорених страна, а који је предмет овог Уговора, 
стране ће покушати ријешити мирним путем. Уколико то није могуће уговара се надлежност 
суда у Бањој Луци. 
 

Члан 10. 

Овај Уговор састављен је у четири примјерка од којих два примјерка припадају Наручиоцу 
услуга, а два примјерка припадају Извршиоцу услуга. 

 

Наручилац  Извршилац 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА   

   

Милија Радовић   

   

Број уговора:____________________  Број уговора:____________________ 

Датум:__________________________  Датум:__________________________ 

 


