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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

ЈП „Младост“ Опово, Иве Лоле Рибара 1Ј, 26204 Опово 

www.jpmladostopovo.rs 
 
Поступак: Јавна набавка мале вредности 
 

Предмет јавне набавке: Набавка софтвера за фабрику воде 
Лице за контакт: Иван Циврић, тел.бр. 013/681-544, локал 12 

 
Ознака из општег речника набавке: добра /   
30236000 Разна рачунарска опрема 
72212219 Услуге израде софтвера за разна умрежавања 
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2) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и 
конкурсне документације. 

 

Понуда се сматра прихватљивом ако Понуђач поднесе: 

 

− Образац 1 - „Изјава о испуњености услова за учешће у поступку“ - попуњен, 
потписан и оверен печатом  

 

− Образац понуде - попуњен, потписан и оверен печатом  
 

− Образац 2 - „Подаци о подизвођачу“ - попуњен, потписан и оверен печатом  
(попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем)  

 

− Образац 3 -. „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ - попуњен, 
потписан и оверен печатом (попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду) 

 

− Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом  
 

− Техничка спецификација -  потписанa и оверенa печатом. 
 

− Образац 4 - „Изјава о независној понуди“ - попуњен, потписан и оверен печатом  
 

− Образац 6 - „Изјава о поштовању прописа“ - попуњен, потписан и оверен печатом  
 

− Образац 7 - „Изјава о обавези подношења менице уз уговор“ 
 
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Наручилац припрема Конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 
Понуђач даје понуду на српском језику.  

 

2.2. КОМУНИКАЦИЈА 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 
2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 

Понуђач МОРА све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део Конкурсне 
документације да читко попуни, да их потпише одговорно (овлашћено) лице и овери 
печатом. 

У случају да Понуђач начини грешку приликом попуњавања образаца понуде, исту је 
могуће исправити на тај начин што ће погрешно унет податак прецртати и испод или поред 
уписати тачан податак, који ће оверити парафом одговорног лица и печатом Понуђача. 

 
2.4. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

Ова набавка није опредељена по партијама. 
 

 
2.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 
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2.6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди 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. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 
буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и члана 76. ЗЈН. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 
2.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове сходно члану 76. ЗЈН, испуњавају заједно. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о члану 
групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем; понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, обавезама 
сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 

 
2.8. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

 
2.9. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:  

у просторијама ЈП „Младост“ Опово, Иве Лоле Рибара 1Ј, 26204 Опово 
- радним данима од 08:00 до 14:00 часова 
- са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs  

- са интернет странице Наручиоца – www.jpmladostopovo.rs 

 
2.10. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу  ЈП „Младост“ Опово, Иве Лоле 

Рибара 1ј, 26204 Опово. 
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања  
понуда може са сугурношћу утврдити да се први пут отвара,  са назнаком „ПОНУДА за ЈН  
Бр. ЈНМВ-Д-01/2018; Ев.бр. 2581-5/2018 „НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме   
овлашћеног лица за контакт. 
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема. 

 
2.11. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
         Рок за подношење понуда је 12.07.2018. године до 10:00 часова. 
         Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и  

Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  
неблаговремено. 

 

http://www.jpmladostopovo.rs/
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         У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.  
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче, нити да мења своју      
понуду. 

2.12. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
Понуђач може изменити, допунити и опозвати понуду до протека рока за подношење 
понуда, достављањем измене, допуне и опозива у затвореној коверти са назнаком: 
„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку, Бр. ЈНМВ-Д-01/2018; Ев.бр. 2581-5/2018 
„НЕ ОТВАРАТИ“.  
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  

По протеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења понуду.  

 
2.13. ВАЛУТА И ЦЕНА 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, по јединици мере, без урачунатог ПДВ-а 
и мора бити фиксна током трајања Уговора.  
Цена мора да садржи све трошкове које Понуђач има у реализацији ове јавне набавке.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним. 

 
2.14.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Наручилац се обавезује да ће вршити плаћање сукцесивно за сваку испоруку услуга које су 
предмет ове јавне набавке, у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре 
понуђача.  
Изабрани Понуђач је дужан да за добро извршење посла, за који је одлуком о додели 
уговора изабран, уз потписан и оверен  уговор достави меницу која је регистрована у 
складу са чланом 7а.став 6. Закона о платном промету (»Сл. гласник СРЈ«, бр. 3/2002 
и 5/2003 и »Сл.гласник РС«, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком о ближим 
условима,садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (»Сл. гласник 
РС«, број56/2011), са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% вредности понуде 
без ПДВ-а. 

        Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

       - прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и               
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

       - фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписисвање налога за пренос      
средстава; 

       - фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; 

       - фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 
 
Наручилац ће уновчити менице за добро извршење посла у случају да испоручилац не 
изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 
Менице за добро извршење посла биће на писани захтев враћене Испоручиоцу у року од 30 
дана  након извршења свих уговорних обавеза. 

 
2.15. МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

Франко седиште купца. 

 

2.16.  НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

Испорука услуга ће се вршити сукцесивно, на основу налога Наручиоца, према потребама 
Наручиоца. 
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2.17. РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА 
Уколико Наручилац по пријему испоручених добара има примедбе у погледу исправности и 
квалитета, дужан је да у року од 3 дана од дана пријема ремонтованог добра, достави своје 
примедбе Понуђачу у писаној форми. У изузетним случајевима, када се ради о скривеним 
манама које се не могу установити визуелним прегледом приликом пријема, рекламацију на 
квалитет Наручилац може извршити и после уградње добра и провере функционалности 
добра у реалним условима. Понуђач је дужан да најкасније у року од 3 дана од дана 
пријема примедби Наручиоца, о свом трошку, отклони наведене неправилности. 

 
2.18 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач је обавезан да у понуди наведе рок важења понуде, који не може бити краћи од 
30 дана од дана отварања понуде. 

 
2.19. ВРЕМЕ ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Уговор се закључује на период до 1 (једне) године. 
Наручилац ће закључити уговор са понуђачем којем је додељен уговор у оквирној 
вредности износа средстава планираних Планом јавних набавки Наручиоца. 
Утрошком планираних средстава Наручиоца за предметна добра и услуге, пре истека рока 
из става 1. овог члана, Уговор престаје да важи, о чему наручилац писменим путем 
обавештава понуђача коме је додељен уговор. 

 
2.20. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико 
се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да 
буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до протека 
рока предвиђеног за отварање понуда. 

 
2.21. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, електронске поште или 
факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре дана истека рока за подношење понуда. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити и на Порталу јавних набавки 
као и на својој интернет страници. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: ЈП „Младост“ Опово, Иве 
Лоле Рибара 1ј, 26204 Опово са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, Бр.ЈНМВ-Д-01/2018; Ев.бр. 2581-5/2018“ 
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2.22. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД 

ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, 
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
Наручилац може, после отварања понуда, у писаном облику захтевати од понуђача 
додатна објашњења, која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 
може и вршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, у складу са 
чланом 93. Закона о јавним набавкама.  

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 
2.23. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. 
- У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће 

изабрати понуду у којој је понуђен дужи рок важења понуде. 
- У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком 

важења понуде, наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђач дао краћи рок 
испоруке. 

- У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, истим роком 
важења понуде и истим роком испоруке, наручилац ће изабрати понуду у којој је 
понуђач дао понуду са дужим гарантним роком. 

 
 

Понуде се вреднују по следећој формули: 

 

Понуда са најнижом ценом добија максималних 100 бодова. 

 

Укупна понуђена цена по јединици мере (по свим позицијама), из Одељка 3. – Обрасца 
понуде –  

 

(Mакс. 100 бодова): 

 

                                        Најнижа понуђена цена                   

Ц = 100 х    _________________________________________________ 

    Цена из понуде која се рангира  

 

 

2.24. ОБАВЕШТЕЊЕ  
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде, потпише и печатом овери Изјаву о 
поштовању прописа (Образац 6) као доказ да је поштовао обавезе који произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 
средне. 

 
2.25. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

У случају да Понуђач сматра да су му у току поступка јавне набавке повређена права, може 
поднети Захтев за заштиту права, који мора да садржи све податке прописане чланом 151. 
Закона о јавним набавкама. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда, или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење 
понуда, искључиво путем поште (не може у електронској форми) , у писаној форми, и 
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уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао писаним 
поднеском путем поште наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове позиције, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања  одлуке o                            
додели уговора  или одлуке о обустави поступка на  Порталу УЈН, и такође се мора 
поднети у писаној форми путем поште (не може у електронској форми).   
Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели 
уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификација и 
одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења 
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права 
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

         О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке    у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун Буџета Републике Србије (број 
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на број (подаци о броју или ознаци 
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права), сврха уплате: такса за 
ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке против које се подноси ЗЗП, 
прималац уплате: Буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.  

 
2.26. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели 
уговора, ако у року предвиђеном ЗЈН, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за 
заштиту права одбачен или одбијен. 
Наручилац доставља уговор понуђачу којем је одлуком додељен уговор, у року од 8 (осам) 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан 
да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.  
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

2.27. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
 Наручилац ће одбити понуду ако: 

− је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа понуда 

− понуђач не докаже да испуњава обавезне услове и додатне услове за учешће у 
поступку 

− понуђач понудио краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном 
документацијом 

− понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 
2.28. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 
подношење понуда. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 

 
2.29. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 
после доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка, о чему 
може поднети писмени захтев Наручиоцу. 
Наручилац је дужан да омогући увид у документацију у року од 2 дана од дана пријема 
писаног захтева понуђача, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН. 

 
2.30. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест месеци.  

Наручилац је дужан да у року од 5 дана од дана доношења одлуке о обустави поступка 
јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу Управе 
за јавне набавке и на својој интернет страници. 

 

3) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Обавезни услови за учешће у поступку 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 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; 

 
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА   

 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. става 1. Закона о јавним набавкама, понуђач 
(правно лице) доказује достављањем следећих докумената:  
 

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из  
регистра надлежног Привредног суда;  

2. 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, 
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кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (не може бити старији од 2 
месеца пре дана отварања понуда) 

3. Уверења Пореске управе Министраства финансија и привреде да је  
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења надлежне локалне  
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
(не може бити старији од 2 месеца пре дана отварања понуда) 
 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. става 1. Закона о јавним набавкама понуђач 
(предузетник) доказује достављањем следећих докумената:  

 
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра;  
2) Извода из казнене евиденције, односно Уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да 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 може бити старији од 2 
месеца пре дана отварања понуда) 

3) Уверења Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не може бити старији од 2 
месеца пре дана отварања понуда) 

 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. става 1. Закона о јавним набавкама понуђач 
(физичко лице) доказује достављањем следећих докумената:  

 
1. Извод из казнене евиденције, односно Уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих да 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 може бити старији од 2 месеца пре 
дана отварања понуда)  

2. Уверења Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не може бити 
старији од 2 месеца пре дана отварања понуда) 

 

ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДОКАЗАТИ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ, ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ (ОБРАЗАЦ 1) КОЈОМ ПОТВРЂУЈЕ ДА 
ИСПУЊАВА ТРАЖЕНЕ  УСЛОВЕ, ДАТЕ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЈП „Младост“ Опово 
                          Иве Лоле Рибара 1Ј, Опово 

Бр. ЈНМВ-Д-01/2018 
 

12/30 

 

 

Додатни услови за учешће у 
поступку 

Доказивање испуњености додатних 
услова 

Да располаже неопходним 
финансијским капацитетом, односно 
да да понуђач у претходне три 
обрачунске године (2015, 2016 и 2017), 
није исказао губитак у пословању 

 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке који 
издаје АПР – образац БОН-ЈН, и Биланс стања 
успеха за 2015., 2016., и 2017. годину:) 
 

 

  

Да располаже довољним кадровским 

капацитетом:  

а) да понуђач има најмање 10 стално 
запослених радника, од тога најмање 
једног дипломираног инжењера 
технологије и једног дипломираног 
инжењера машинства. 

Обрасце М или Уговор о раду или Уговор о 
делу, или  други правни основ, за најмање 10 
запослених радника, као и копије диплома за 
дипломиране инжењере. 
 

Да располаже неопходним пословним 
капацитетом: 
а) Да понуђач предметног добра има 
имплементирани систем менаџмента 
квалитетом у складу са захтевима 
стандарда СРПС ИСО 9001/2015 (СРПС 
ИСО 9001/2008) за област своје 
делатности (производња) 
б) Да понуђач предметног добра има 
имплементиран систем менаџмента 
заштита животне средине у складу са 
захтевима стандарда СРПС ИСО 
14001/2015 (СРПС ИСО 14001/2004) 
в) Да понуђач  предметног добра има 
имплементиран систем менаџмента 
заштитом здравља и безбедношћу на 
раду OHSAS 18001 
 

Копије сертификата 

 

Да располаже неопходним техничким 
капацитетом: 
а) Да понуђач располаже најмање 
једним доставним возилом носивости 
мин. 1200 кг 
 

Очитана саобраћајна дозвола уколико је 
понуђач власник, а фотокопија саобраћајне 
дозволе и копија уговора о закупу или лизингу 
уколико понуђач није власник возила) 
 

ПОНУЂАЧ МОРА ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ПОДНЕТИ УЗ ПОНУДУ, 
ЈЕР УКОЛИКО ОВЕ ДОКАЗЕ НЕ ПОДНЕСЕ УЗ ПОНУДУ НАРУЧИЛАЦ ЋЕ СМАТРАТИ ДА 
ТАКВЕ ПОНУДЕ ИМАЈУ БИТНЕ НЕДОСТАТКЕ, И МОРАЋЕ ДА БУДУ ОДБИЈЕНЕ. 

 
У складу са чланом 80. став 5. и 6. Закона о јавним набавкама, понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. 
ЗЈН. 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач који наступа са 
подизвођачем, доказује достављањем ИЗЈАВЕ (ОБРАЗАЦ 1) коју даје под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу за себе и појединачно за све своје подизвођаче. 
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У складу са чланом 81. став 2. и 3. ЗЈН, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1. до 4. ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, сваки понуђач из групе понуђача, 
доказује достављањем ИЗЈАВЕ (ОБРАЗАЦ 1) коју дају под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу и коју потписује члан групе понуђача, који је споразумом о заједничком наступању 
одређен као носилац посла.  
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ОБРАЗАЦ 1 

 

 

 

 

ИЗЈАВА  

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

ТРАЖЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  

И ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
У својству понуђача________________________________________________________ 
        (назив понуђача) 

 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавам обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке мале вредности – Набавка софтвера за фабрику воде, Бр. ЈНМВ-Д-
01/2018; Ев.бр. 2581-5/2018. и да за то поседујем тражене доказе. 
 
 
 
 
 
Место_____________   
                                             Потпис овлашћеног лица понуђача 
Датум_____________      М.П.    _____________________________ 

 
 
 

НАПОМЕНА:  У случају подношења понуде са подизвођачима или заједничке понуде, Понуђач мора 

ову Изјаву копирати, попунити и приложити за сваког од подизвођача, односно за сваког 
из групе понуђача. 
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3) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

НАБАВКА  софтвера за фабрику воде 

За јавну набавку мале вредности – Бр. ЈНМВ-Д-01/2018; Ев.бр. 2581-5/2018. 

 
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА     ______________________________ 
 
СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА   ______________________________ 
 

ОВЛАШЋЕНА ОСОБА  

(ПОТПИСНИК УГОВОРА)    ______________________________ 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА   _______________________________ 

 

ТЕЛЕФОН       _______________________________ 
 
ФАКС        _______________________________ 
 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА    _______________________________ 
 
РАЧУН БРОЈ      _______________________________ 
 
ПОСЛОВНА БАНКА     _______________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ      _______________________________ 
 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):  _______________________________ 
 
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ     _______________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ     _______________________________ 
 
 
Број понуде:------------------------ 
 
Датум понуде:----------------------- 

 
2. Понуда се даје: 
 
а) самостално 
б) са подизвођачем: (број подизвођача ________); 
в) заједника понуда (број учесника у заједничкој понуди ________) 

 

3. Рок важења понуде:_______(рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана) од дана 
отварања понуда. 
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  ЦЕНА: 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: Набавка софтвера за фабрику воде 
 

Р.бр. Опис Количина Јединична цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

1. Ормар бунара / ПЛЦ 
контролер 

4   

2. Управљачки ПЛЦ програм / 
израда 

1   

3. Инсталирање управљачког 
ПЛЦ програма и пуштање у 
рад 

4   

4. Демонтирање постојећег ПЛЦ 
контролера 

1   

5. Уградња оператор панела 
величине најмање 10 " и 
повезивање на нови 
централни ПЛЦ контролер 

1   

6. Израда и инсталација 
управљачког ПЛЦ програма за 
контролу погона за третман 
воде, синхронизацију рада 
бунара и дистрибуције воде 

1   

7. Израда и инсталација HMI 
програма за оператор панел, 
са приказом свих 
релевантнијих параметара 
бунара, постројења за третман 
воде и остројења за 
дистрибуцију воде 

1   

8. Демонтирање постојећег ПЛЦ 
контролера, испорука и 
уградња новог, са потребним 
улазно / излазним модулима, 
а који ће у потпуности 
заменити постојећи контролер 
у ормару дистрибуције воде 

1   

9. Израда инсталација 
управљачког ПЛЦ програма за 
контролу погона за 
дистрибуцију воде 

1   

10. Испорука, уградња и 
инсталација опреме за 
даљински (интернет) приступ 
ПЛЦ управљачком систему са 
могућношћу програмирања и 
одржавања система; 
користити постојећу 
инфраструктуру 

Комплет   

11. Замена електро компоненти : 
испорука и уградња свих 
електрокомпоненти које је 
потребно заменити због 
дотрајалости, а у циљу 
повећања поузданости 
постројења 

Комплет   
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12. Израда електро документације 
изведеног стања 

1   

13. Израда упутства за руковање 1   

14.  Обука руковаоца 1   

    
 
 

Укупна цена по јединици мере за услуге наведене у табели 
износи___________________динара без ПДВ-а, и ____________________динара са ПДВ-ом. 

 

  Датум:_______________ 

 

            Потпис овлашћеног лица 

     Место:_______________ (М.П.) _______________________ 
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ОБРАЗАЦ 2 

„ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ“ 

 

 

Назив подизвођача:____________________________________________________________ 

 
Седиште и адреса подизвођача:_________________________________________________ 
 
Матични број подизвођача:______________________________________________________ 
 
Порески број предузећа (ПИБ):___________________________________________________ 
 
Рачун подизвођача:_____________________________________________________________ 
 
Пословна банка:________________________________________________________________ 
 
Име особе за контакт:____________________________________________________________ 
 
Телефон/факс:__________________________________________________________________ 
 
Електронска пошта:______________________________________________________________ 
 
Шифра делатности:______________________________________________________________ 

 

Име и презиме лица овлашћеног за подношење понуде  

и потписивање уговора (и функција):_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Датум:____________             Потпис овлашћеног лица 
 
 
Место:____________        _________________________ 

(М.П.) 
 

 

НАПОМЕНА: Попуњавају само они Понуђачи који наступају са подизвођачем. 

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај Образац копирати и попунити за сваког  
подизвођача и доставити уз понуду 
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ОБРАЗАЦ 3 
 

„ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ“ 
 

 
Назив понуђача: _________________________________________________________ 
 
Седишта и адреса: _______________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________________________________________________ 
 
Порески идентификациони број (ПИБ): _______________________________________ 
 
Рачун бр.: _______________________________________________________________ 
 
Пословна банка:__________________________________________________________ 
 
Име особе за контакт:_____________________________________________________ 
 
Телефон/факс: __________________________________________________________ 
 
Електронска пошта (e maиl):________________________________________________ 
 
Шифра делатности:_______________________________________________________ 
 
Име лица овлашћеног за подношење понуде и потписивање уговора (и функција): 
_________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Место: __________   
 
                                       Потпис овлашћеног лица 
Датум:__________        М.П.                         _____________________ 
 
 
 
Напомена: Овај Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у 
којем случају је потребно да се Образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) МОДЕЛ УГОВОРА  

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом 
Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА : У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, ПОТРЕБНО ЈЕ 
ДА СВИ УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ПОТПИШУ И ПЕЧАТОМ ОВЕРЕ МОДЕЛ 
УГОВОРА  

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

О НАБАВЦИ СОФТВЕРА ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ 

 

 

Уговорне стране: 

 

ЈП „Младост“ Опово, са седиштем у Опову, улица Иве Лоле Рибара бр. 1ј, које заступа 
директор Драган Живковић, број пословног рачуна: 165-24187-40, код банке „Аддико Банк“ 
ПИБ: 101558512, МБ: 08143099, (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
______________________________ са седиштем у ________________,       улица 
____________________________ бр. ______ који заступа 
_______________________________________ број пословног рачуна: ________________ код 
банке  _______________________________, ПИБ________________, МБ: ___________________, 
(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

Предмет уговора 
Члан 1. 

 

           Предмет овог Уговора је набавка - Набавка софтвера за фабрику воде, а у свему према 
техничкој спецификацији и према обрасцу понуде Испоручиоца, који се имају сматрати 
саставним делом овог уговора.   

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности Бр. ЈНМВ-Д-01/2018, 
Ев.бр. 2581-5/2018, овај Уговор подразумева набавку добара и услуга специфицираних у понуди 
бр._____ од ________., и у техничкој спецификацији коју је Испоручилац потписао и оверио и 
тиме је прихватио, а која је садржана у конкурсној документацији Наручиоца. 

            Наручилац задржава право да за набавку добара и услуга које нису наведене у техничкој 
спецификацији, затражи понуду од изабраног понуђача, и уколико је прихватљива, исте набави, 
а искључиво по ценама из понуде добављача, и до прецизиране максималне вредности уговора. 

 

Вредност уговора 
Члан 2. 

Укупна цена по јединици мере, добара и услуга из члана 1. овог Уговора износи 
___________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно ________________ динара са урачунатим 
ПДВ-ом. 
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           Укупна планирана средства за набавку Набавка софтвера за фабрику воде ,  
износи _____________ (уноси Наручилац) без урачунатог ПДВ-а. 

           Саставни део овог уговора је Образац понуде Испоручиоца који садржи јединичне цене 
дате у фиксном износу, и оне се до краја реализације овог уговора не могу мењати. 

           Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати  масимално до 
5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему вредност повећања уговора не 
може бити већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН. 

 

Рок и начин плаћања 
 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити у року до 45 дана, од дана пријема 

фактуре, а на основу записнички констатоване примопредаје и контроле испоручених добара и 
услуга  из члана 1. овог Уговора, на основу испостављене фактуре Испоручиоца, на пословни 
рачун Испоручиоца бр. ________________код _____________ банке. 

Испоручилац је обавезан да у фактури унесе број под којим је овај уговор заведен код 
Наручиоца као и број отпремнице. 
 
 
Обезбеђење извршења посла 
 

 Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће вршити плаћање сукцесивно за сваку испоруку добара и 
услуга који су предмет ове јавне набавке, у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана 
пријема фактуре понуђача.  
Испоручилац је дужан да уз уговор достави меницу које су регистроване у складу са 
чланом 7а.став 6. Закона о платном промету (»Сл. гласник СРЈ«, бр. 3/2002 и 5/2003 и 
»Сл.гласник РС«, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком о ближим 
условима,садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (»Сл. гласник 
РС«, број56/2011). Као доказ да су менице регистроване како је горе наведено, 
Понуђач је дужан да достави фотокопију овереног Захтева за регистрацију меница. 
Оверу предметног захтева врши пословна банка понуђача. 
Уз одговарајућу меницу изабрани испоручилац је дужан да достави и следећу 
документацију: 
-Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и 
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење) 
-Фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 
средстава- 
-Фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача) 
-Фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке- 
Наручилац ће уновчити менице за добро извршење посла у случају да Испоручилац не 
изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 
Менице за добро извршење послабиће на писани захтев враћене Испоручиоцу у року од 30 
дананакон извршења свих уговорних обавеза. 

 

Рок, начин и место испоруке 
 

Члан 5. 
Уговорне стране су сагласне да ће Испоручилац, добра из члана 1. овог Уговора 

испоручити најкасније до 45 дана од дана поруџбенице. Рок за извођење услуге и пуштања 
опреме у рад ће се вршити сукцесивно у зависности од радних услова код Наручиоца. 

Уколико Испоручилац не изврши исправку испоруке добара или извршења услуге или и 
добара и услуга, на време, и то у року од три дана, Наручилац ће, после овог рока ангажовати 
другог добављача, а о трошку Испоручиоца који је уговорна страна у овом Уговору. 
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Уколико Испоручилац у уговореном року из става 1. овог члана не испоручи услугу, 
Испоручилац одговара за неиспуњење уговорне обавезе и сагласан је да Наручилац 
може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла, које је депоновано код 
Наручиоца. 
Уговорне стране су сагласне да ће услуге из члана 1. овог уговора, бити испоручена у месту 
Испоручиоца, поштом, о трошку Испоручиоца. 
 
 
Гаранција  

 
Члан 6. 

            Минимални гарантни рок који је наручилац спреман да прихвати је 1 (једна ) година. 

Испоручилац гарантује за квалитет испоручених добар и извршених услуга који мора бити 

документован прописаним документима који су предвиђени адекватним прописима Републике 

Србије, и да ће испоручене услуге, бити функционално и квалитативно одговарајућег квалитета 

наведеног у Техничкој спецификацији конкурсне документације и сагласан прихваћеној понуди, 

која је саставни део овог Уговора. 

Испоручилац се обавезује да ће штету која настане услед испоруке неквалитетних и 
неисправних добар и услуга надокнадити како у висини стварно причињене штете, тако и у 
висини изгубљене добити. 

 

Рекламација 

 
Члан 7. 

Испоручилац одговара за све скривене мане испоручених добар и услуга. 
У случају да Наручилац у гарантном року констатује да постоје недостаци у квалитету и функцији 
испоручених добара и услуга, Испоручилац је дужан да о свом трошку исте отклони одмах по 
усменој рекламацији а најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема писмене 
рекламације од стране Наручиоца. У изузетним случајевима, када се ради о скривеним манама 
које се не могу установити визуелним прегледом приликом пријема, рекламацију на квалитет 
Наручилац може извршити и после уградње и провере функционалности добара и услуга у 
реалним условима. 
У случају да Испоручилац на поступи у року из става 2 овог члана, сагласан је да за сваки дан 
закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5% од уговорене вредности уговора са 
ПДВ, а не више од 5%. 
Испоручилац је сагласан да у случају прекорачења рока из става 2. овог члана а који је дужи од 
10  (десет) дана Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла 
депоновано код Наручиоца и задржава право да раскине уговор. 

 

Време важења уговора 

Члан 8. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених заступника 

уговорних страна и важи 1 (једну) годину. 
Уговорне стране су сагласне да се измене овог уговора врше само у писаној форми, 

закључењем анекса. 
 
Престанак важења уговора и раскид уговора 
 

Члан 9. 
Испоручилац и Наручилац су сагласни да Уговор може престати да важи уколико пре 

истека 1 (једне) године дође до утрошка планираних средстава Наручиоца, o чему је Наручилац 
дужан да у писменој форми обавести Испоручиоца.  

Свака уговорна страна има право на једнострани раскид уговора у случају неиспуњења 
уговорних обавеза од стране друге уговорне стране.  
          Уколико Испоручилац захтева раскид уговора из разлога које није проузроковао 
Наручилац, а пре истека важења уговора, дужан је да обазбеди Наручиоцу извршење услуга које 
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су предмет уговора до завршетка новог поступка јавне набавке.  
Уговорне стране могу отказати односно споразумно раскинути овај Уговор услед 

промењених околности, уз образложење у писменој форми, са отказним роком од 15 дана од 
дана достављања писменог отказа другој уговорној страни. 
 
Реализација уговора 

 
Члан 10. 

  Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране 
Наручиоца задужује Биљана Фанцанело, запослен код Наручиоца на пословима шефа 
рачуноводства. 

 

Члан 11. 

Уговорна страна која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 
другој уговорној страни у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

 Члан 12. 
            Уговорне стране се обавезују да у случају извршених статусних или организационих 
промена , благовремено обавесте другу уговорну страну.  
 
Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 13. 

На сва питања која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно, у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде 
могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Панчеву.   

 

Члан 14. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава Наручилац а 2 (два) примерка Испоручилац за своје потребе. 

 

 
           Испоручилац                                                                  Наручилац 

                                                                             
 
_______________________                                               _______________________  
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6) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - Набавка софтвера за фабрику воде 
 
Р.бр. Опис Количина Обрачун цене 

1. Ормар бунара: Демонтажа постојећег 
ПЛЦ контролера, испорука и уградња 
новог ПЛЦ контролера са потребним 
улазно / излазним модулима, а који ће 
у потпуности заменити постојећи 
контролер у ормару контроле бунара 

4 У цену се урачунава цене све 
наведене опреме и материјала, 
као и сав ситан 
неспецифицирани материјал, 
транспорт и цена радне снаге 

2. Ормар бунара: Израда урављачког 
ПЛЦ програма за контролу бунара. 
Управљачки програм треба да подржи 
све функције постојећег програма и 
омогући даљинско очитавање свих 
параметара рада бунара 

1 У цену се урачунава и цена 
системских софтвера са услугама 
за израду апликативног 
програма. 

3. Ормар бунара: Инсталирање 
управљачког ПЛЦ програма за 
контролу бунара и пуштање у рад 

4  

4. Ормар третмана воде: Демонтирање 
постојећег централног  ПЛЦ 
контролера, испорука и уградња новог 
ПЛЦ контролера са потребним 
улазно/излазним модулима, а који ће у 
потпуности заменити постојећи 
контролер у орману контроле погона за 
третман воде. 

1 У цену се урачунава цена све 
наведена опреме и материјала, 
као и сав ситан 
неспецифицирани материјал, 
транспорт и цена радне снаге 

5. Ормар третман воде: Уградња 
оператор панела величине најмање 10 
" и повезивање на нови централни ПЛЦ 
контролер у погону за третман воде 

1  

6. Ормар третмана воде: Израда и 
инсталација управљачког ПЛЦ 
програма за контролу погона за 
третман воде, синхронизацију рада 
бунара и дистрибуције воде 

1  

7. Ормар третмана воде: Израда и 
инсталација HMI програма за оператор 
панел, са приказом свих релевантнијих 
параметара бунара, постројења за 
третман воде и остројења за 
дистрибуцију воде 

1  

8. Ормар дистрибуције воде: 
Демонтирање постојећег ПЛЦ 
контролера, испорука и уградња новог, 
са потребним улазно / излазним 
модулима, а који ће у потпуности 
заменити постојећи контролер у 
ормару дистрибуције воде 

1  

9. Ормар дистрибуције воде: Израда 
инсталација управљачког ПЛЦ 
програма за контролу погона за 
дистрибуцију воде 

1  

10. Даљински приступ: Испорука, уградња 
и инсталација опреме за даљински 
(интернет) приступ ПЛЦ управљачком 
систему са могућношћу програмирања 
и одржавања система; користити 
постојећу инфраструктуру 

Комплет  
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11. Замена електро компоненти : испорука 
и уградња свих електрокомпоненти 
које је потребно заменити због 
дотрајалости, а у циљу повећања 
поузданости постројења 

Комплет  

12. Израда електро документације 
изведеног стања 

1  

13. Израда упутства за руковање 1  

14.  Обука руковаоца 1  

 
 

 

 

 

Датум и место       МП        Потпис овлашћеног лица 

___________________   ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ 4 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник“ бр. 124/12., 14/15. и 68/2015.), 
изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуду подносим 
независно,без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
Место__________ 
                                       Потпис овлашћеног лица 
Датум_________      М.П.    _____________________ 
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ОБРАЗАЦ 5 

 

 

 
   ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 
 

Ред. 
број 

ВРСТА ТРОШКОВА 
ПОЈЕДИНАЧНИ 

ИЗНОСИ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН ИЗНОС  

 

       

 

 
Напомена: 
 

− Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник“ бр. 124/12.,14/15, и 68/2015.), 

 
 
 
 
Место: 
 
Датум:        М.П.   Потпис овлашћено лице понуђача 

 

          _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ 6 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 

 
изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам приликом састављања 
понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада и заштити животне средине, и да немају забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде.  

 

 

 

 

Место:________          Потпис овлашћеног лица 

 

 

Датум:________                     М.П.                           ______________________ 

 

 

 

 

Напомена: Образац 6 - “Изјава о поштовању прописа“ попуњава, потписује и печатом оверава 
понуђач у случају да наступа самостално или са подизвођачем.  

У случају заједничке понуде, Образац 6, потписује члан групе понуђача, који је споразумом о 
заједничком наступању одређен као носилац посла.  
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ОБРАЗАЦ  7 
 
__________________________(назив понуђача) 
 
__________________________(седиште и адреса понуђача) 
 
__________________________(број и датум понуде) 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

 

којом се под пуном материјалном и кривичном одговорношћу обавезујемо да  ћемо, у року 
од 7 дана од дана закључења Уговора, доставити меницу за добро извршење посла  у износу од 
10% од укупно уговорене вредности посла без пореза на додату вредност, важности 30 дана 
дуже од рока за реализацију уговора, а уколико не доставимо, одобравамо да наручилац поступи 
према одредбама члана 9. става 2. обострано потписаног уговора. 

 
 

 
Место 
_________ 
   
Датум 
__________ 
 
 
 

Одговорно лице понуђача 
_________________________ 

 
 

 
 

 

 



 

 

ЈП „Младост“ Опово 
                          Иве Лоле Рибара 1Ј, Опово 

Бр. ЈНМВ-Д-01/2018 
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ОБРАЗАЦ  8 

 

ПОШИЉАЛАЦ : 

 

 ______________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 

 

 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 

 

ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО,  

ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 1Ј, 

26204 ОПОВО 

 

ПОНУДЕ СЛАТИ НА АДРЕСУ:  

ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО,  

ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 1Ј,  

26204 ОПОВО 

 

 
Поступак јавне набавке мале вредности 

 
НАБАВКА  

Набавка софтвера за фабрику воде 

 

 

Бр. ЈНМВ-Д-01/2018 

Ев.бр. 2581-5/2018 

 

НЕ ОТВАРАТИ 

-ПОНУДА- 
 
 

 

 

 

 


