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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 
3214/2 од 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. број 3214/3 
од 30.06.2020. године, припремљена је: 

 
 

 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

ЈАВНA НАБАВКA ЈНМВ 1.2.21/2020 

„УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА 

ТОПЛОПРЕДАЈНИХ СТАНИЦА“, 
 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 37 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Датум и време 

Крајњи рок за подношење понуда 18. Јануар 2020. године до 10,00 часова 

Отварање понуда 18. Јануар 2020. године у 11,00 часова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожаревац, ДЕЦЕМБАР 2020. године 
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Комисија за ЈН МВ 1.2.21/2020 
 
 
 
Комисија: 
 

1- Дејан Стефановић, дипл.правник,    председник комисије 
1.1. Сања Кукољ, дипл.правник,     заменик председника   
 
2- Зоран Михајиловић, дипл.инж.инфо.  члан     
2.1. Данило Прибиловић, економиста    заменик члана 

        
3- Игор Дубајић, службеник за јавне набавке  члан   
3.1. Наташа Ликар, службеник за јавне набавке,  заменик члана 
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ДЕО I 
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац:  Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац 
Адреса:  ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац 
Телефон:   012 542-785,  
Факс:  012 542-543,  
Е-mail:  jpt@toplifikacija.rs. 
Интернет страница наручиоца:  www.tоplifikacija.rs 
 
1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 Податак о позицији у финансијском плану: Предметна јавна набавка је предвиђена 
Програмом пословања  ЈП „Топлификација“ Пожаревац за  2020. годину на који је Скупштина 
града Пожаревца дала сагласност решењем бр. 011-06-181/2019-18-2 од 26.12.2019. године 

План јавних набавки за 2020. годину донет  Решењем одговорног лица наручиоца бр. 
9988/2019 од 27.12.2019. године  

Позиција 1.2.21- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И 
УПРАВЉАЊА ТОПЛОПРЕДАЈНИХ СТАНИЦА“, на конту 550710-трошкови услуга на 
одржавању програма за рачунаре  

Средства која су неопходна за реализацију двогодишњег уговора а односи се на 
измирења обавеза преузетих уговором, биће обезбеђена Програмом пословања за 2021. 
годину. 

Процењена вредност јавне набавке је 1.500.000,00 динара без ПДВ. (Tрогодишњи 
уговор) 
 
1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Јавна набавка број ЈН МВ 1.2.21/2020 . 

Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора са најповољнијим понуђачем 
 
1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – ЈН МВ  1.2.21/2020  „УСЛУГА ОДРЖАВАЊА 
ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ТОПЛОПРЕДАЈНИХ СТАНИЦА“ ОРН 
72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије 
 
1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 

Конкурсна документација у поглављима 4. и 5. садржи Упутство како се доказује 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку и Упутство понуђачима како да сачине 
понуду. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације: 
- у просторијама ЈП «Топлификација» Пожаревац, радним данима од 10:00 до 

14:00 часова, до дана и сата истека рока за подношење понуда 
- са Портала јавних набавки и  
- на интернет адреси наручиоца www.tоplifiкаcijа.rs.  

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 
 Особа за контакт је Игор Дубајић;  
 E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs, fax: 012 542 543, у периоду од 10,00-14,00 часова 
 
 

mailto:jpt@toplifikacija.rs
http://www.tоplifikacija/
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1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште 
у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН 
МВ  1.2.21/2020  „УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И 
УПРАВЉАЊА ТОПЛОПРЕДАЈНИХ СТАНИЦА“ (не отварати) на адресу: ЈП “Топлификација“ 
Пожаревац - Комисија за јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2. 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени 
назив, адресу, телефон и контакт особу. 

Крајњи рок за подношење понуда је 18. ЈАНУАР 2020. године до 10,00 часова. 
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 

07,30-15,30 часова. 
 
1.7. МЕСТО,  ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Јавно отварање понуда и поступак преговарања ће се обавити 18. ЈАНУАР 2020. 
године у 11,00 часова, у просторијама  ЈП “Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира 
Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 01 (мала сала за састанке – у сутурену) 
уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку 
отварања понуда и поступку преговарања и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну 
набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и 
датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.  

Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити 
третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања и поступку 
преговарања. 

Уколико поступку отварања и поступку преговарања присуствује законски заступник 
понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом 
(лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће 
пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР. 

Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је 
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 
Поступак се води на српском језику. 
 
2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне 
документације и то: 
 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ) 

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда   

ПРИЛОГ БР. 1 

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда или 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова  

ПРИЛОГ БР. 2 

3. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода суда  

ПРИЛОГ БР. 3 

4 Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде 

ПРИЛОГ БР. 4 

5.  Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра  понуђача ПРИЛОГ БР. 5 

6. Доказ да је Понуђач  аутор апликативног софтвера CENUS 5000 или 
доставља писано овлашћење аутора апликативног софтвера за вршење 
услуге која је предмет јавне набавке 

ПРИЛОГ БР. 6 

 
ОБРАСЦИ 

1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе 
понуђача 

ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3.       Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање 
понуде 

ОБРАЗАЦ БР. 2а 

4. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 3 

5. Образац структуре цене са упутством како да се попуни ОБРАЗАЦ БР. 4 

6.  Образац трошкова припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 5 

7. Образац изјаве о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 6 

8. Образац изјаве о поштовању обавеза ОБРАЗАЦ БР. 7 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 8 

10. Техничка спецификација услуга ОБРАЗАЦ БР. 9 

11. Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења ОБРАЗАЦ БР. 10 

12. Образац меничног овлашћења за добро извршење посла ОБРАЗАЦ БР. 11 

 
 
2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА 
ОБРАЗАЦА  

Понуда мора да садржи све доказе тражене позивом за допуну понуда. Докази о 
испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може 
бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Понуђач може своју понуду са свим траженим доказима да повеже траком 
(јемствеником) у целину тако да се онемогући убацивање, уклањање или замена 
појединачних докумената након отварања приспелих понуда.  

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа (Извод из регистра Агенције за привредне регистре и 
извод из Регистра понуђача). 

Понуђач је дужан да на начин дефинисан позивом за допуну понуда попуни и потпише 
све обрасце. из конкурсне документације  

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих 
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци 
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално односно  овлашћено лице члана 
групе понуђача, дужно је да попуни и потпише  модел уговора,  чиме потврђује да прихвата све 
елементе модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача. 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.  
 
2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  
 
2.5. ИЗМЕНЕ,  ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре 
истека рока за подношење понуда. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. 

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом 
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин 
линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. 
 

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено 
и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или „Опозив 
понуде“ за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН ПП  1.2.21/2020 – „УСЛУГА ОДРЖАВАЊА 
ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ТОПЛОПРЕДАЈНИХ СТАНИЦА“  

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење. 
 
2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 
2.7. НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Без аванса, по извршеној услузи и испостављеној фактури Овлашћена лица 
Наручиоца и Извршиоца услуге израђују месечни записник са образложеним количинама 
извршених услуга као основ за месечни обрачун.            

Понуда у којој је назначен аванс биће одбијена као неприхватљива 
 
2.8. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати 
поступку отварања понуда и поступку преговарања и активно учествовати дужан је да 
Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено 
код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног 
лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, 
представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у 
поступку отварања и поступку преговарања. 

Након завршеног поступка отварања понуда, Комисија наручиоца ће спровести поступак 
преговарања  непосредно са овлашћеним представником понуђача о условима из понуде. 
Комисија ће на почетку поступка преговарања прочитати понуђену цену и то констатовати 
Записником о преговарању. Представник понуђача биће позван да измени понуђену цену тако 
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да своју понуду учини повољнијом. Изјашњење о понуђеној цени, представник понуђача ће 
саопштити писаним путем, на обрасцу који ће том приликом добити од наручиоца.  Копија 
записника о преговарању биће уручена присутном представнику понуђача одмах након 
окончања поступка преговарања. 

Понуђач који поднесе понуду а не присуствује поступку преговарања, сматра се да 
остаје при датим условима понуде наведеним у записнику о отварању понуда и неће моћи исте 
да мења у даљем току поступка јавне набавке. Ови услови понуде биће вредновани применом 
елемента критеријума из конкурсне документације.  

Наручилац ће посебно водити рачуна да цена у понуди изабраног понуђача, односно 
уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава 
квалитет предмета јавне набавке. 
 
2.9. ВАЛУТА И ЦЕНА  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим 
да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена постигнута у поступку преговарања је фиксна и не може се мењати у току трајања 
уговора.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има 
предност у случају несагласности. 
 
2.10. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању 
средстава финансијског обезбеђења којом потврђује да ће:  
 
- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од 
стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом 
овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице,  
фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, 
овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као 
средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 
10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у динарима  

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за добро 
извршење посла достави наручиоцу у тренутку закључења уговора. 

НАПОМЕНА: Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање и 
регистровае у складу са чланом 47а. Закона о платном промету («Службени лист СРЈ»бр. 3/02 
и 5/03 и «Службени гласник РС» бр. 43/04, 62/06 и 31/11) и Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/11, 
80/15, 76/16 и 82/17) у Регистру меница Народне банке Србије,  а као доказ понуђач уз меницу 
доставља копију захтева за регистрацију менице са серијским бројем менице, основом по коме 
је издата- учешће у поступку  јавне набавке), овереног од своје пословне банке. У супротном 
понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 
Садржина меница:  

Бланко соло менице морају бити безусловне, плативе на први позив, не могу садржати 
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац,  мањи износ од 
онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Бланко соло менице морају да садрже потпис и печат понуђача. Потпис овлашћеног 
лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону 
депонованих потписа.  

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из конкурсне 
документације понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива због битних недостатака.  
По истеку рока важења менице наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев 
добављача. 
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Уколико понуђач не достави изјаву о достављању средстава финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла понуда ће бити одбијена као неприхватљива 
2.11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у позиву за допуну 
понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама и то: 

 
д стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини 
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

Особа за контакт је Игор Дубајић;  
E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs,  fax: 012 542 543,    у периоду од 10,00-14,00 часова 
Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем e - maila, слати само у радно 
време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова. 
 
2.12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 
односно његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
2.13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде. Понуда која има краћи рок важења 
понуде од 60 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде, биће 
одбијена као неприхватљива. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
2.14. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 
 
2.15. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА  

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о независној понуди којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

Понуда понуђача који не достави потписану изјаву о независној понуди биће 
одбијена као неприхватљива.  

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

Понуда понуђача који не достави потписану изјаву о поштовању обавеза из 
претходног става биће одбијена као неприхватљива. 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
2.16. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА   
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Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 5 (пет) дана од 
дана отварања понуда. 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

ко понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
 
2.17. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
2.18. (НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ) 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ  о постојању негативне референце 
у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 
 
2.19 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 
закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: 
 Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на 
број: 50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или 
ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда (60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре 
отварања понуда). 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 
као и датум извршења налога.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке.  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1.  



 

 
11 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се 
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом. 

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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним 
набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о 
јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права. 
 
2.20. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници. 

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

 
2.21. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ  

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира.  
 
2.22. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 
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 или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 
месеци. 
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3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

Понуда треба да садржи све и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. 
Право учешћа имају заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова 
из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 17-19. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), који могу бити у 
неовереним фотокопијама. Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем 
јавних исправа и на начин одређен конкурсном документацијом. 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова с тим што има обавезу да у 
својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач може испуњеност 
свих услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона) доказати достављањем изјаве 
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне 
услове утврђене конкурсном документацијом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 
3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 
став  1. тачка  1) Закона); 

2) 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 (члан 75. став  1. тачка  2) Закона); 

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
епублике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. 
став  1. тачка  4) Закона); 

4) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став  
2. Закона). 

 
3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

3.2.1) располаже неопходни:  
 кадровским капацитетом - / 
 Техничким капацитет 
 
3.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  
 Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 
достављањем следећих доказа уз понуду: 
1. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда 
Правно лице: 
 * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 
 * Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе) 
Предузетник: 
 * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 
 * Извод из одговарајућег регистра  
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 Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање 
правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у 
Регистар). 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
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; 

1. као члан организоване криминалне групе; 
2. да није осуђиван за кривична дела против привреде; 
3. кривична дела против животне средине; 
4. кривично дело примања или давања мита; 
5. кривично дело преваре; 

 Уколико је понуђач предузетник - 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 кривична дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 
 Уколико је понуђач физичко лице - 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 кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 
 Докази које подноси уз понуду; 
Правно лице:   

* Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији 
(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашњеослове општине на чијој 
територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 
Ако је више законских заступника за сваког од њих треба доставити уверење из казнене 
евиденције. 
 * Правно лице - Уверење надлежног суда - Основног суда или уверење Вишег суда 
на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица; 
За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у 
сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела 
(„Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 
45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 
12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у 
Београду. 
Предузетник и физичко лице: 

*уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист 
СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то 
лице рођено), али и према месту пребивалишта. 
 Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег 
суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
3. Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
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 Докази које подноси уз понуду:  
Правно лице: 
  * уверење Пореске управе Министарство финансија и привреде РС (порези и 
доприноси) 
 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 
Предузетник и физичко лице: 

* уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде РС (порези и 
доприноси) 
 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 
 Старост докумената: наведени докази (уверења) не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 
групе понуђача. 
4. Доказивање услова да је да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

Докази које подноси уз понуду:  
Правно лице: 
 изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде на Обрасцу бр. 7 
конкурсне документације 

Предузетник и физичко лице: 
 изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде на Обрасцу бр. 7 
конкурсне документације 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 
групе понуђача. 
 
3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 
3.4.1) Доказивање услова у погледу довољног кадровско - пословног капацитета 

Докази које подноси уз понуду: 
 Кадровски капацитет – најмање једно лице са Лиценцом Ижењерске коморе Србије 

353 – одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система 
 Технички капацитет 

Изјава да је Понуђач аутор апликативног софтвера CENUS 5000 или доставља писано 
овлашћење аутора апликативног софтвера за вршење услуге која је предмет јавне 
набавке.   

 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 
Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о 

било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин 
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ДЕО II 
(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ) 

Образац бр. 1.  
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим 
условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о 
испуњености обавезних и додатних услова: 
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда  

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 
Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова  

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и 
уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу 
обавеза по основу изворних локалних јавних прихода  

да не 

ПРИЛОГ БР. 4 

Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде 

да не 

ПРИЛОГ БР. 5 
Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра  
понуђача 

да не 

ПРИЛОГ БР. 6 

-  Доказ да је Понуђач  аутор апликативног софтвера 
CENUS 5000 или доставља писано овлашћење аутора 
апликативног софтвера за вршење услуге која је предмет 
јавне набавке 

да не 

ОБРАСЦИ: 

ОБРАЗАЦ БР. 1 Образац за оцену испуњености услова понуђача  да не 

ОБРАЗАЦ БР. 2 Општи подаци о понуђачу да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 2 а Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и 
потписивање понуде 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 3 Образац понуде да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 4 Образац структуре цене да не 

ОБРАЗАЦ БР. 5 Образац трошкова припреме понуде да не 

ОБРАЗАЦ БР. 6 Образац изјаве о независној понуди да не 

ОБРАЗАЦ БР. 7 Образац изјаве о поштовању обавеза да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 8 Модел уговора да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 9 Техничка спецификација услуга да не 

ОБРАЗАЦ БР. 10 Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 11 Образац меничног овлашћења за добро извршење посла да  не 

Напомена:  Образац оверава овлашћено лице.  
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА. 
 
Датум: ________________2020. године 

Потпис овлашћеног лица 
________________________ 
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Образац бр. 2 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 
 

Пословно име или скраћени 
назив понуђача 

 

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице (потписник 
уговора) 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног 
друштва и банка 

 

Матични број понуђача  

Порески број привредног 
друштва – ПИБ 

 

 
 

 
Датум: ________________2020. године 

 
Име и презиме овлашћеног лица 

 
_________________________ 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
_________________________ 

 
 
 

 
 
 Напомена: 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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Образац бр. 2а 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ 
ПОНУДЕ 

 
 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 (заокружити) 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуду за 
јавну набавку број ЈН МВ 1.2.21/2020 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА 
НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ТОПЛОПРЕДАЈНИХ СТАНИЦА  
ОРН 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије 
 
саставио и потписао ___________________________________________________ 
                            (име, презиме и звање)  
 
у име и за рачун понуђача ___________________________________________  
 
 

 
 
 

Датум: ________________2020. године 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                                                           
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-ДИРЕКТОРА 
(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 
 

____________________________________ 
  

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- 
ДИРЕКТОРА 

 
____________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор понуђача, 
односно одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је 
неприменљив. 
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Образац бр. 3 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Општи подаци о понуђачу: 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку бр. ЈН МВ 

1.2.21/2020  – „УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА 

ТОПЛОПРЕДАЈНИХ СТАНИЦА“  

  ОРН 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије 
, подносимо 

                                               
ПОНУДУ бр. _________ 

 
1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 
а) самостално                   б) заједничка понуда                в) са подизвођачем 

 
2.  

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ за 
12  месеци: 

 

Словима: 

Укупна вредност понуде за изражена у динарима са ПДВ за 
12 месеци: 

 

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ за 
36 месеца: 

 

Словима: 

Укупна вредност понуде за изражена у динарима са ПДВ за 
36 месеца: 

 

Словима: 

 
 3. Услови плаћања : 

 - без аванса, 

- Овлашћена лица Наручиоца и Извршиоца услуге израђују месечни записник са 
 образложеним количинама извршених услуга као основ за месечни обрачун. 

На основу урађеног, усаглашеног и обострано овереног записника са прилогом 
 количина извршених услуга извршилац услуге издаје рачун сваког месеца са 
 обрачунатим услугама за претходни месец 

За кашњења у плаћању изршилац услуге стиче право наплате затезне камате у складу 
 са законом. 
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 4. Важност понуде износи ______ ( ______________________________) дана од  дана 
 отварања понуда (не краћи од 60 дана) __________________________ словима. 
 
 5. За извршење набавке ангажујемо_______(__________) подизвођача  

                                                                  словима   
 (уписати број подизвођача) који ће извршити _________% набавке.                                                                  
 
 6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 
 _________________________________________. 
 
 
 
Датум:_____________ 2020. године                                     Потпис овлашћеног лица 
   
 

                                                                             _____________________________ 
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Образац бр. 4 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Р. 
бр. 

Опис услуге 
Jeд. 
мере 

Коли- 
чина 
2021 

Коли- 
чина 
2022 

Коли- 
чина 
2023 

Јед. 
цена 

 
Цена 2021 

 
Цена 2022 

 
Цена 2023 

 1 2 3 4  5 6 7 8  9 
 
 
 
 
1. 

Инсталација SCADA 
client програма 
система за даљински 
надзор и управљање 
топлопредајним 
станицама CENUS 
5000, подешавање 
параметара и 
успостављање 
комуникације са 
сервером 

 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

    

 
2. 

Инсталациja нoвих 
вeрзиja развијеног 
сoфтвeрa (update или 
upgrade) 

 
Радни 

сат 

 
5 

 
10 

10     

 
 
 
3. 

Хитна интeрвeнциjа по 
позиву на подизању 
система у случају 
хаваријског 
искључења или 
блокирања рада за 
које није одговоран 
извршилац и сл.  

 
 

Радни 
сат 

 
 

35 

 
 

40 

 
 

40 

    

 
 
4. 

Интeрвeнциje на 
изменама правилног 
рада софтвера по 
писаном захтеву ЈП 
„Топлификација“ 
Пожаревац 

 
 

Радни 
сат 

 
 

40 

 
 

40 

 
 

40 

    

 
5. 

Проширивање броја 
повезаних уређаја и 
екрана приказa 

Радни 
сат 

 
40 

 
50 

 
50 

    

6. 
Koнсултaциje усмене 
или писане 

Радни 
сат 45 60 60     

 
 
7. 

Дooбукa кoрисникa у 
диспечерском центру 
или другој службеној 
просторији Наручиоца 

 

Радни 
сат 

 

10 

 

10 

 

10 

    

УКУПНО 
по годинама 

      

УКУПНО ЗА ТРИ ГОДИНЕ     

 
Датум: ______________2020. године Потпис овлашћеног лица 

 
_________________________ 
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Образац бр. 5 
 

ПОНУЂАЧ:  
 

____________________________________________________________ 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН МВ 1.2.21/2020 

 

 
Врста трошка 

 
Вредност 

  
 

  
 

  
 

Укупно без ПДВ:  
 

ПДВ :  
 

Укупно са ПДВ: 100% 
 

 
Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених 

трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Напомена: 

 од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде 
(на пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, трошкови овере 
доказа о испуњености услова, трошкови израде узорака или модела…) 

 образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене 
трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади 

 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да 
му надокнади трошкове 

 
 
 
 
Датум: ______________ 2020. године 

 
 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
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Образац бр. 6 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 У складу са чланом 26. Закона о јавним  набавкама под пуном моралном, материјалном 
и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача  дајем следећу: 
 
 

И З Ј А В У 
 
ПОНУЂАЧ, _____________________________________, из _____________________, адреса 
________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне 
набавке ЈН МВ 1.2.21/2020  – „УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И 
УПРАВЉАЊА ТОПЛОПРЕДАЈНИХ СТАНИЦА“, поднео независно, без договора са 
понуђачима или другим заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
Датум: ________________2020. године 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 

 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
23 

Образац бр. 7 
 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
 
 
 
 У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, 
материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача  дајем следећу: 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 

ПОНУЂАЧ, _________________________________, из _____________________, адреса 
________________________________ овом изјавом потврђује да је у понуди у поступку јавне 
набавке ЈН МВ 1.2.21/2020  – „УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И 
УПРАВЉАЊА ТОПЛОПРЕДАЈНИХ СТАНИЦА“, поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
 
 

 
 
 
 
 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
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Образац бр. 8       ЈН МВ 1.2.21/2020 

Бр.______ од __.__.2020. године      

МОДЕЛ УГОВОРА  
ЈН ПП  1.2.21 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И 

УПРАВЉАЊА ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ 

 
Закључен између: 
 
Наручиоца .. ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац.  
са седиштем у . Пожаревацу, улица Трг Радомира Вујовића бр. 2., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа. директор Славиша Стојковић...............................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
и 
Извршиоца услуге 

1.2  ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс:............................; е-mаil ................................ 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извршилац услуге); 

 
Странке у уговору сагласно констатују: 

- да је Наручилац услуга у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке број___________________ 

- позива за подношење понуда број ____________за набавку ______________________са 
циљем закључивања уговора између Наручиоца и Извршиоца. 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _________од ______________ у 
складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Извршиоца. 

- да је Извшилац доставио Понуду бр.__________ од _______________, која чини саставни 
део овог уговора (у даљем тексту: понуда Извршилац), 

 
Предмет јавне набваке 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је наручилац спровео поступак јавне 

набавке:ЈНМВ1.2.21/2020 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА 
НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ 
ПОЖАРЕВАЦ, 
упутио позив за подношење понуда број 3214/4 дана 28. 12. 2020. године, и на основу понуде 

број __________________ од ________________ 2020. године, склопио уговор са извршиоцем.  

Члан 2. 
Извршилац услуге се обавезује да наручиоцу пружи услугу обезбеђења одржавања 

апликативног софтвера CENUS 5000 наручиоца. CENUS 5000 je апликативни софтвер развијен 
за потребе пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац којим се врши даљински надзор и 
управљање топлопредајним станицама топлификационог система града Пожаревца. 

Члан 3. 

Под одржавањем софтвера CENUS 5000 се подразумевају следеће активности:  

1. Инсталација додатних SCADA client програма система за даљински надзор и 
управљање топлопредајним станицама CENUS 5000, подешавање параметара и 
успостављање комуникације са сервером 

2. Дистрибуциja нoвих вeрзиja развијеног сoфтвeрa (update или upgrade) 
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3. Интeрвeнциje на изменама правилног рада софтвера по писаном захтеву ЈП 
„Топлификација“ Пожаревац 

4. Хитнe интeрвeнциje по позиву на подизању система у случају хаваријског искључења 
или блокирања рада за које није одговоран извршилац услуге и сл. 

5. Проширивање броја повезаних уређаја и екрана приказа 
6. Koнсултaциje (писане и усмене) 
7. Дooбукa 

Детаљан опис услуга и рокова за извршење је садржан у техничком опису конкурсне 

документације. 

ВРЕДНОСТ УСЛУГА: 
Члан 4. 

Укупна вредност услуге одржавања износи _______________ динара без ПДВ, односно 
__________ динара са ПДВ и утврђена је у свему према понуди број: 
__________________године која је саставни део овог уговора.  

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 
 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

Нaручилац и извршилац посла ће именовати свaкo сa свoje стрaнe jeдну или вишe 
oдгoвoрних лицa зa кoришћeњe и aдминистрирaњe сoфтвeрскoг прoизвoдa кojи ћe бити 
oвлaшћeн зa мeђусoбну кoмуникaциjу израду месечног записника о извршеној услузи са 
наведеним утрошеним временом вршења услуге по позицијама из понуде.  

Овлашћена лица Наручиоца и Извршиоца услуге израђују месечни записник са 
образложеним количинама извршених услуга као основ за месечни обрачун. 

На основу урађеног, усаглашеног и обострано овереног записника са прилогом количина 
извршених услуга извршилац услуге издаје рачун сваког месеца са обрачунатим услугама за 
претходни месец 

За кашњења у плаћању изршилац услуге стиче право наплате затезне камате у складу 
са законом. 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 6. 

Уколико изvвршилац услуга не изврши уговорену услугу у уговореном року, дужан је да 

плати пенале у висини 1 ‰ од укупне уговорене цене услуга за сваки дан закашњења, с тим 

што износ тако одређене уговорне казне по основу прекорачења уговореног рока коју 
Извршилац плаћа наручиоцу, не може да пређе 5 (пет) % од уговорене цене услуга. 

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извршиоца. 
Ако је Наручилац због кашњења у извршењу уговорених услуга претрпео штету која је 

већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене 
казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање менице за добро 
и у року извршење посла и на накнаду штете. 

 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ; 

Члан 7. 

Средство финансијског обезбеђења је меница. 

Извршилац се обавезује да у тренутку закључења уговора преда  наручиоцу 1 (једну) 
сопствену меницу бланко потписану и оверену од стране извршиоца са Овлашћењем за попуну 
и давање на наплату у износу од 10% од уговорене вредности исте као „менице са доспећем по 
виђењу“ и са клаузулом „без протеста“ као гаранцију за добро, квалитетно и у року извршења 
посла. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 8. 
 Извршилац услуге се обавезује да ће рeшење наведених услуга из овог уговора 
извести квалитетно и у свему у складу са понудом, техничком спецификацијом, прописаним 
стандардом и одредбама уговора. 

 Да се уредно одазове позиву упућеног од стране Наручиоца. 

 Да организује извршење уговорених услуга у уговорном року. 

 Да извршене услуге одговарају квалитету у складу са важећим стандардима, прописима 
и законима а све према документацији из понуде. 

 Да обезбеди технички и кадровски минимум за вршење услуге која је предмет уговора. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА: 

Члан 9. 
 Ради омогућавања обављања уговорних обавеза, Наручилац је дужан да на време и о 
свом трошку обезбеди следеће: 

 Да у договореном времену омогући Извршиоцу услуге преузимање неопходних налога и 
у предвиђеним роковима реализује уговорне обавезе 

 Да након реализације преузме сачињену документацију од Наручиоца и уредно овери 
пратећу документацију неопходну за испостављање рачуна од стране извшиоца. 

 
Члан 10. 

Право Наручиоца на услугу без накнаде: 

1. Наручилац има право подношења захтева за измену апликације без накнаде због: 

2. грeшкe или недостатка у aпликaциjи зa кoje снoси oдгoвoрнoст Извршилaц 
3. битног успорења у раду апликације за коју одговорност не сноси наручилац 
4. измeнe oргaнизaциoнe структурe Нaручиoцa 
5. испоруку и инстaлaциjу нoвих унапређених вeрзиja сoфтвeрскoг прoизвoдa CENUS 5000 

 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 

Члан 11. 

 Спорове настале у вези извршења Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до решења спора не дође, уговарачи ће формирати арбитражу, која ће се састојати 
од представника уговорних страна. 
 Уколико се арбитражом не реши спор, уговарачи  задржавају право да се спор реши 
пред Привредним судом у Пожаревцу. 
 Раскид уговора вољом потписница, могућ је уз претходно регулисање међусобних 
обавеза. 

 
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ: 

Члан 12. 

Овај уговор се закључује на период од 36 месеци, однодно на одређено време, од 
1. 2. 2020. године до 28. 2. 2023. године. 

Обавезе које доспевају у наредним буџетским годинама бити реализоване највише до 
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. У случају да 
једна од уговорних страна не измирује обавезе преузета овим уговором, друга страна може 
захтевати раскид уговора. Решавање захтева се усклађује договором уговорних страна у 
складу са Законом о облигационим односима. 

Члан 13. 

Све промене услова уговора биће извршене искључиво писаним изменама које су 
уговорне стране потписале. На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће 

се одредбе Закона о облигацијама. 

Члан 14. 
Саставни део овог уговора су: 
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- Предмер и предрачун прихваћене понуде Понуђача зав. бр._______ од _________2020.  
као остали делови конкурсне документације. 

- Техничка спецификација – оверена постписана печатирана. 
- Списак са наведеним подизвршиоцим (ако га има) односно учесника у заједничкој 

понуди (ако наступају у заједдничкој понуди) са дефинисаним обимом учешћа. 
- Менице са меничним овлашћењем  

 
Члан 15. 

 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака од којих се 4 (четри) примерка налазе код 
наручиоца, а 2 (два) код Извшиоца. 

 

 
ИЗВРШИЛАЦ        НАРУЧИЛАЦ 

Директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац 
 

 

__________________________    ___________________________ 
         Славиша Стојковић, 

дипломирани правник 
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Образац бр. 9 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 

1. Општи опис 
SCADA систем CENUS-5000 чини сва хардверска и софтверска опрема потребна за за 

даљински надзор и управљање топлопредајним станицама на грејном подручју ЈП 
„Топлификација“ Пожаревац. 

Графички приказ на радној станици садржи прилагођену технолошку шему надзираног 
објекта са потребним бројем исписаних и контролисаних параметара. 

SCADA систем CENUS-5000 се базира на клијент/сервер архитектури са централним 
сервером за комуникацију са контролерима и SCADA клијентима. SCADA систем има могућност 
проширења без ограничења за додавање нових топлопредајних станица. SCADA систем је 
предвиђен за непрекидан рад. 

SCADA систем CENUS-5000 се састоји од следећих софтверских и хардверских целина: 
- Сервера 
- SCADA клијената 

Сервер обавља комуникацију са контролерима, комуникацију са SCADA клијентима, 
ажурирање вредности тагова у бази података, управљање алармимним стањима и 
упозорењима, управљање приступом SCADA систему и генерисање различитих извештаја 
према спецификацији корисника. 

Комуникацију са већином PLC (programable Logic Controller) уређаја обавља кабловски 
оператер преко L3 VPN жичане везе док је мањи број повезан преко бежичне GSM/GPRS и 
постојеће жичане RS485 везе. 

Комуникацијa сервера са SCADA клијентом je базирана на стандардном MODBUS 
протоколу. 

За тагове је изграђена релациона база података са одговарајућом структуром података 
и периодом ажурирања у складу са захтевима корисника. Обезбеђено је архивирање 
вредности тагова у складу са потребама корисника и за период дефинисан од стране 
корисника, у складу радом постојећег SCADA система. 

У оквиру управљања алармним стањима и упозорењима су предвиђене бинарне 
вредности нормалне радне вредности, поруке упозорења и алармне поруке. За аналогне 
величине предвиђена је могућност дефинисања доње и горње границе у којима је вредност 
валидна, као и поруку упозорења или алармну поруку уколико је вредност изван дефинисаног 
опсега за валидне вредности. За аларме и поруке упозорења предвиђена је визуелна и звучна 
сигнализација. 

У управљању приступом SCADA систему CENUS-5000 постоје три нивоа приступа. 
Пријављивање на SCADA систем се станадардно врши помоћу „username“ и „password“. 
Најнижи ниво приступа има право да види мерене вредности и информације, али не може 
постављати референтне вредности и генерисати извештаје. Средњи ниво може постављати 
референтне вредности и генерисање извештаја. Највиши ниво одговара администратору који 
конфигурише систем и омогућава додавање, уклањање и уређивање корисника. 

SCADA систем има главну страну и подстраницу за сваку топлoпредајну станицу 
посебно. Са главне стране обезбедити приступ свакој подстрани. 

SCADA систем евидентира и графички приказује податке у реалном времену са 
узорковањем дефинисаним од стране корисника. 

SCADA систем може да генерише извештаје у виду CSV фајла, PDF или у штампаној 
форми. Извештаји се једноставно генеришу у облику tеmplate-a. 

SCADA је клијентска апликација је базирана на графичком корисничком интерфејсу са 
конекцијом на сервер за комуникацију, при чему би се конфигурисала у складу са 
конфигурационим параметрима из базе података и т ребала би да омогући визуелно праћење 

задатог процеса, издавање управљачких команди и генерисање извештаја. 
 

2. Конфигурација система 
CENUS-5000 је модуларни софтверски пакет за даљински надзор и управљање у 

системима за климатизацију, грејање и хлађење (КГХ). 
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Фамилија Microsoft Windows оперативних система је окружење за извршавање 
апликације и сервиса SCADA система CENUS 5000. Препоручени оперативни систем за сервер 
апликацију је Windows Server 2012Р2 уз могућност инсталирања на старијим оперативним 
системима (Windows 10). Препоручени оперативни систем за клијент апликације је Windows 10, 
са могућношћу инсталирања и на старијим 64-битним оперативним системима (Windows 8 и 
Windows 7). 
 SCADA софтвер CENUS 5000 користи client/server архитектуру што значи да се неки 
софтверски модули извршавају на сервер рачунару а други на клијент рачунару - радној 
станици. Инсталацију је могуће организовати тако да и сервер и клијент софтверски модули 
раде на истом рачунару, као што је могуће и да у систему постоји један сервер и више радних 
станица - клијенaта. 

Конфигурисање рада server и client апликације обавља се посебним софтверским 
алаткама за конфигурисање, и то IOPC DataConfig за сервер и Project1 за клијент апликацију. 
Ови алати (програми) су саставни део инсталације сервер и клијент пакета, а сви заједно чине 
софтверски пакет CENUS 5000. 

 
3. Сервер 
Сервер софтверски модул је независна Win64 апликација која се покреће аутоматски 

при старту Windows оперативног система. Клијент софтверски модул не може стартовати док 
није стартована сервер апликација. 
 Основна функција IOPC (Input Output Process Control) сервера је посредничка улога 
између микропроцесорских регулатора у топлопредајним станицама и операторских радних 
станица. 
 IOPC Server непрекидно обавља комуникацију са микропроцесорским регулаторима 
очитавајући из њих све величине које аутоматски у одређеним временским интервалима 
уписује у SQL базу података. Истовремено, на захтев клијент апликација са радних станица 
или путем web приступа, прослеђује тражене податке из SQL базе које оператер захтева да 
види на свом екрану. 
 У оквиру сервера функционише модул за складиштење података у базу. У складу са 
реализованом client/server архитектуром, начином обраде као и комплексном структуром 
података, решење за базу података се заснива на примени Microsoft SQL Server 2012R2 
Express Edition. Подаци су груписани у две релационе групе, и то: 

- прва група - конфигурациони подаци неопходни за рад SCADA апликације, 
- друга група - подаци настали кроз процес читања/уписа на комуникационим каналима 

сервера за комуникацију са микропроцесорским регулаторима. 

 Сервер софтверски модул (IOPC Server) обавља: 

- управљање приступом SCADA систему, 
- комуникацију са више PLC (Programmable Logic Controller),  
- комуникацију са SCADA клијентима,  
- ажурирање вредности тагова у SQL бази података,  
- управљање алармним стањима и упозорењима,  
- слање порука оператерима путем SMS и е-mail порука, 
- вођење корисничких логова. 
- генерисање различитих извештаја према потреби корисника, 
- аутоматизовано слање тачног времена контролерима 
- web приступ. 
 

4. Клијент 
Клијент софтверски модул (Runtime client апликација) садржи кориснички интерфејс 

којим је оператеру система за даљински надзор на једноставан и погодан начин омогућен 
преглед статуса рада елемената топлотне подстанице, пријаве и одјаве за рад, преглед свих 
мерених величина, преглед стања електричних погона, даљинско командовање, регистровање 
алармних стања као и преглед и измена поставних вредности параметара регулације и рада 
система уопште. Све информације су видљиве на графичком технолошком приказу система уз 
елемент на који се односе, користећи „User friendly“ графички интерфејс за визуализацију. 

5. Комуникација IOPC сервера и топлопредајних станица 
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У комуникацији са PLC IOPC сервер може да користи MODBUS-TCP или MODBUS-RTU 
протокол, у складу са карактеристикама комуникационе опреме и карактеристикама уграђених 
PLC. 
 IOPC Сервер обавља паралелну комуникацију свим расположивим комуникационим 
каналима, независно за сваки уређај. То значи, да се истовремено, са неким подстаницама 
размена података може обављати коришћењем GPRS модема и мреже мобилне телефоније, 
са другима путем кабловског интернета, а са трећима директном жичаном везом преко неког од 
расположивих серијских портова (RS232, RS485 и сл.). 
 Податке добијене комуникацијом са регулаторима топлотних подстаница сервер 
аутоматски смешта у одговарајуће SQL базе података, из којих касније на упит клијент 
апликација шаље потребне податке. 

У зависности од могућности уграђених контролера IOPC сервер се конфигурише и да у 
одређеном тренутку дана свим контролерима у систему пошаље информацију о тачном 
времену, које ће они уписати у своју меморију. 

 
6. Комуникација IOPC сервера и клијент апликација 

IOPC Сервер омогућава приступ клијентима који са сервером комуницирају по 
специјализованом протоколу за поједине врсте клијената. Протокол се базира на слању 
захтева од стране клијента према серверу и повратном слању одговора сервера према 
клијенту који је захтев упутио. У табели 1.1. илустративно је приказана комуникација између 
IOPC Сервера и SCADA клијента. 

Клијент 

Захтев -> 

IOPC сервер 

<- Одговор 

Захтев -> 

<- Одговор 

... 

Табела 1.1. Комуникација између IOPC сервера и SCADA клијента 

Протокол за комуникацију SCADA клијента са IOPC сервером се одвија преко 
дефинисаног порта на који се може повезати више клијената (SCADA=6508) или, у случају 
протокола за комуникацију SCADA клијента са IOPC сервером преко дефинисаног порта на који 
се може повезати један конфигурациони клијент (CONFIG=6505). 
 Такође, IOPC Сервер омогућава приступ клијентима који са сервером комуницирају по 
HTTP протоколу. Протокол се базира на слању захтева од стране клијента према серверу и 
повратном слању одговора сервера према клијенту који је захтев упутио (PULL mode). Овај 
начин комуникације се користи код wеb приступа коришћењем неког од стандардних 
претраживача (Internet Explorer, Chromе итд.) са удаљених локација ван мреже корисника, 
коришћењем инсталираног wеb сервера. 
 Уопштена шема повезивања уређаја у систему за даљински надзор и управљање дата 
је на следећој слици. 

7. Директна комуникација IOPC сервера и оператера 
IOPC сервер може директно да комуницира са оператерима слањем e-mail порука и 

SMS порука. Предвиђено је слање порука при појави аларма који су означени као приоритетни 
аларми. За слање e-mail порука потребно је да на серверском рачунару буде активиран e-mail 
server. За слање SMS порука на мобилне телефоне потребно је да на сервер буде прикључен 
екстерни уређај SMS Gateway и убачена SIМ картица корисника. 

8. Конфигурабилност решења  

CENUS 5000 је максимално прилагођен техичким потребама пословања ЈП 
„Топлификација“ Пожаревац, и континуирано се развија и прилагођава свим захтевима. 

9. Перформансе система  
SCADA систем CENUS 5000 омогућава удобан рад корисницима - притискање тастера 

на тастури или „мишем“ пропраћено адекватном реакцијом система. За мали број акција 
корисника време извршења функције може је нешто дуже, с тим што систем пружа 
одговарајућу визуелну индикацију кориснику да је функција у току изршавања. 

10. Скалабилност  
Скалабилност односно проширљивост система је обезбеђена тако да може да подржи 

раст пословања односно пораст броја повезаних уређаја без осетног пада перформанси, чак се 
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може и убрзати уз доградњу или додавање хардверских компонената (процесори, меморија, 
дискови) постојећој рачунарској платформи. 

 
11. Мултимедија 
Омогућено је праћење рада са више дислоцираних радних станица и web апликација. 

12. Поузданост и расположивост 

У досадашњој пракси на пожаревачком моделу се показала велика поузданост система у 
спрези са стабилни радом L3 VPN мреже кабловског оператера SBB. 

 

 
Слика 1. Општа шема комуникације у систему CENUS 5000 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

Понуђач треба да достави понуду за одржавање пословног софтвера CENUS-5000 са 
свим развијеним и уграђеним модулима за потребе даљинског надзора и управљања 
топлификационим системом ЈП „Топлификација“ Пожаревац за период од 36 месеци. 

Понуђач мора да обезбеди техничку подршку и консултације за све све вереме трајања 
уговора. 

Понуђач мора да достави одговарајуће референце за ову врсту посла у виду 
инсталираних апликација исте или сличне намене. 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
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Доказ о ауторству (референтни уговор за израду и испоруку одговарајућег апликативног 
софтвера крајњем кориснику) или овлашћење аутора пословног софтвера CENUS 5000 
понуђачу за одржавање. 

Испуњеност захтева о поседовању пословно-техничких капацитета извршилац услуге 
доказује овереном изјавом којом гарантује да поседује кадровске и техничке капацитете за 
одржавање софтверског пакета CENUS 5000 са неопходним лиценцама и кључевима за 
одржавање, обуку и консултације као и за решавање свих врста рекламација везаним за 
несметан рад софтвера у најхитнијем року, не дужем од 24 сата. 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Под редовним одржавањем апликативног софтвера се подразумевају следеће 
активности: 

1. Инсталација додатних SCADA client програма система за даљински надзор и 
управљање топлопредајним станицама CENUS 5000, подешавање параметара и 
успостављање комуникације са сервером 

2. Дистрибуциja нoвих вeрзиja развијеног сoфтвeрa (update или upgrade) 
3. Интeрвeнциje на изменама правилног рада софтвера по писаном захтеву ЈП 

„Топлификација“ Пожаревац 
4. Хитна интeрвeнциjа по позиву на подизању система у случају хаваријског искључења 

или блокирања рада за које није одговоран извршилац услуге и сл. 
5. Проширивање броја повезаних уређаја и екрана приказа 
6. Koнсултaциje (писане и усмене) 
7. Дooбукa 
 

РАЗВИЈАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА НОВИХ СОФТВЕРСКИХ МОДУЛА ПО ПОСЕБНОЈ 

ЖЕЉИ НАРУЧИОЦА НИЈЕ ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ ПО ОВОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЕЋ ЗА ТО 

ПРЕДВИЂЕНЕ ПОСЕБНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ! 

Као услуга се посебно нуди и наплаћује  

Дистрибуциja нoвих вeрзиja сoфтвeрa: 
Рeдoвнe дистрибуциje пoдрaзумeвajу инстaлaциjу нajнoвиjих вeрзиjа SCADA програма 

CENUS 5000 у току трајања уговора. По истеку уговора мора остати у функцији последња 
исправна верзија програма. 

Свe нoвe верзије програма извршилaц услуге ћe инстaлирaти нa сeрвeру и опреми ЈП 
„Топлификација“ Пожаревац са наплаћеним временом инсталације а не развоја софтвера. 

Извршилац услуге је дужан да по извршеним изменама обавести кориснике и обави 
одговарајућу обуку. 

Интeрвeнциje: 
Kaдa прeдстaвници извршиoцa услуге обављају интeрвeнциje (нa лoкaциjи Нaручиoцa 

или удaљeним приступoм) прeдстaвници Нaручиoцa мoрajу бити на време упoзнaти o свим 
дeтaљимa интeрвeнциje. 

Интeрвeнциje сe дeлe пo слeдeћим критeриjумимa: 

- Интeрвeнциje нaд пoдaцимa рaди испрaвкe грeшкe у прoгрaму. 
Рoк зa пoчeтaк интeрвeнциje oвoг типa je 24 часа у случajу дa сe интeрвeнишe збoг 
уочене грeшкe у aпликaциjи од стране корисника или извршиоца услуге. 

- Интeрвeнциje нa пoдaцимa рaди испрaвкe грeшкe у прoгрaму зa кoje aдминистрaтoри 
Нaручиoцa нису oспoсoбљeни. 
Рoк зa интeрвeнциje oвoг типa je слeдeћи дaн oд приjeмa зaхтeвa, укoликo сe 
интeрвeнишe збoг грешке која не угрожава рад система: 

- Проширење броја повезаних уређаја са приказом на рачунару. 
Рoк зa пoчeтaк интeрвeнциje oвoг типa je 48 часова од дана писаног захтева Наручиоца. 

- Интeрвeнциje рaди истрaживaњa узрoкa прoблeмa укoликo сe нe мoжe симулирaти кoд 
Извршиoцa. Рoк зa пoчeтaк интeрвeнциje je 72 часа од обострано закључене потребе за 
доласком. 

Зa свe oстaлe узрoкe интeрвeнциje рoк зa интeрвeнциje je прeмa мoгућнoстимa рaдникa 
извршиoцa и дoгoвoрa сa администраторима Нaручиoцa. 
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Koнсултaциje: 
Нaручилац у oквиру стaндaрднoг oдржaвaњa имa прaвo нa слeдeћe врстe кoнсултaциja: 

- Kрaткe тeлeфoнoм (нeoгрaничeнo) 
- Писaнe кoнсултaциje (e-mail) нeoгрaничeнo 

- Личнe кoнсултaциje (по потреби највише jeднoм месечно) 

Дooбукa: 
Дooбукa сe дeли нa: 

- Дooбуку кoрисникa 
- Дooбуку aдминистрaтoрa. 

Дooбукa кoрисникa сe oргaнизуje и траје пo пoтрeби. 

Услoви oдржaвaњa: 
Нaручилац и извршилац посла ће именовати свaкo сa свoje стрaнe jeдну или вишe 

oдгoвoрних лицa зa кoришћeњe и aдминистрирaњe сoфтвeрскoг прoизвoдa кojи ћe бити 
oвлaшћeн зa мeђусoбну кoмуникaциjу израду месечног записника о извршеној услузи са 
наведеним утрошеним временом вршења услуге. Нaручилац имa прaвo и oбaвeзу дa 
испoстaвљa зaхтeвe у склaду сa прaвилимa пoднoшeњa зaхтeвa, a извршилaц oбaвeзу дa 
пoступa пo прaвилимa: 

- Kлaсификaциje зaхтeвa кoрисникa 
- Нaчинa пoднoшeњa зaхтeвa 
- Нaчинa oбрaдe зaхтeвa 

Нaручилац имa прaвo на: 
1. Прaвo пoднoшeњa зaхтeвa зa измeну aпликaциje због: 

- грeшкe или недостатка у aпликaциjи 
- битног успорења у раду апликације 
- измeнe oргaнизaциoнe структурe Нaручиoцa 
- измeнe интeрних прoцeдурa 
- измeнe или проширења пословних процеса наручиоца 
- потреба за повећањем комфора у раду 
- одржавања конзистентности базе 

2. Интeрвeнциjу збoг грeшaкa зa кoje снoси oдгoвoрнoст Извршилaц 
3. Прaвo нa рeдoвну дooбуку aдминистрaтoрa 
4. Прaвo нa кoсултaциje кoje oбухвaтajу и прeглeд инстaлaциje, сeрвeрa, бекап кoпиja, бaзe 

пoдaтaкa oд стрaнe прeдстaвникa Извршиoцa. 
5. Прaвo нa испoруку и инстaлaциjу нoвих вeрзиja сoфтвeрскoг прoизвoдa CENUS 5000 

Kлaсификaциja зaхтeвa кoрисникa: 
Прeмa хитнoсти испoстaвљeни зaхтeви сe дeлa нa: 

- Хитни зaхтeви кojи мoгу бити пoднeти збoг грeшкe у aпликaциjи или „пада“ надзорног 
система  

- Рeдoвни зaхтeви у кoje спaдajу сви oстaли зaхтeви. 

Хитни зaхтeви сe рeшaвajу пo хитнoм пoступку у року од 12 часова штo условљава 
извршиоца да aнгaжуje свe рaспoлoживe рeсурсe. Рaспoрeд извршaвaњa рeдoвних зaхтeвa 
дeфинишe извршилaц. 

Нaчин пoднoшeњa зaхтeвa: 
Зaхтeвe зa измeнaмa подносе одговорна стручна лица ЈП „топлификација“ Пожаревац. По 

потреби, захтев мoгу пoднoсити и други прeдстaвници Нaручиoцa свaкo у свoм дoмeну и тo: 

- Усмeнo тeлeфoнoм или у дирeктнoм кoнтaкту сa прeдстaвницимa извршиoцa. 
- Писанo - електронском или обичном пoштoм. 

Oгрaничeњa вeзaнa зa пoднoшeњe зaхтeвa: 
Усмeни зaхтeви сe примajу зa хитнe зaхтeвe кojи мoгу бити испoстaвљeни збoг грeшaкa у 

aпликaциjи клaсификoвaних кao неодложни. 
Зa oстaлe врстe измeнa зaхтeви сe дoстaвљajу писмeнo. 
Oснoвни нaчин кoмуникaциje измeђу кoрисникa и Извршиoцa je eлeктрoнскa пoштa. 
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Пoднoшeњe зaхтeвa: 
Сви корисници Наручиоца пoднoсe зaхтeвe овлашћеном прeдстaвнику кoрисникa кojи их 

oбрaђуje и сeлeктуje и тaкo oбрaђeнe прoслeђуje Изршиoцу. 
Извршилац oбaвeштaвa прeдстaвникa Наручиоца o реализацији зaхтeвa усмено и 

писано. 

Сaдржaj зaхтeвa: 
Зaхтeв мoрa бити прeцизaн и мoрa сaдржaти слeдeћe пoдaткe: 

- Укoликo сe зaхтeв oднoси нa измeну прoгрaмa у зaхтeву сe мoрa дeфинисaти нa кojи сe 
дeo прoгрaмa зaхтeв oднoси или који прoцeс. 

- Укoликo сe зaхтeв oднoси нa испрaвку уoчeнe грeшкe у зaхтeву сe мoрa дeфинисaти кoja 
je тo грeшкa и гдe сe пojaвљуje кoja je aкциja кoрисникa дoвeлa дo грeшкe. 
Захтеви могу садржати и измене у функционалности пакета настале као последица:  

- промена или проширења броја надзираних објеката 
- потреба за повећањем комфора у раду додавањем или уклањањем детаља који не 

мењају суштину процеса 
- одржавање конзистентности базе 

Евиденција извршене услуге 
Овлашћена лица Наручиоца и Извршиоца услуге израђују месечни записник о 

количинама извршених услуга као основ за месечни обрачун. 
Рачуни се издају сваког месеца саобрачунатим услугама за претходни месец 

Упутство за давање понуде  
Понуђач треба да понуди јасно исказане вредности (без ПДВ) цена за следеће позиције: 

 
 

Рб. Назив производа Месечни износ  Укупно за  
36 месеци 

1. месечно одржавање  ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА 
НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ТОПЛОПРЕДАЈНИХ 
СТАНИЦА 

  

УКУПНО:      

 
 
Датум:________________ 2020. године                                 Потпис овлашћеног лица 
 
 
   
Место:_________________              ___________________________ 
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Образац бр. 10 

 

 
ИЗЈАВА О 

ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
 
 

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у 

случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку бр. ЈН МВ 1.2.21/2020  – 

„УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА 

ТОПЛОПРЕДАЈНИХ СТАНИЦА“ ОРН 72267100 - Одржавање софтвера за информационе 

технологије 

  за потребе наручиоца, доставити:  
 
 
-  у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од 
стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом 
овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, 
фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, 
овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као 
средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 
10% од вредности уговора што износи ________________ динара без ПДВ-а. 
  
 
 
 
 

Дана ___________ 2020. године                                             ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 
_____________________________  

(потпис овлашћеног лица)  
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Образац бр. 11 
 
 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
за добро извршење посла 

 
 
 На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________  

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке 

ПИБ: _______________________ дужника – издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН: _______________________  

КОД БАНКЕ: _______________________  

 
 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
КОРИСНИК: ЈП „Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац у 

даљем тексту: Поверилац) 
 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 
__________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од ________________ 
(_________________________________ динара), за добро извршење посла. 
 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 
(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са 
клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, 
та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна 
Дужника _____________________ 
________________________________________________________________________ (унети 
одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист 
Повериоца ЈП „Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац (у даљем 
тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
заведене код Повериоца – под бројем ________________ од _____________, и код Дужника под бројем 
_____________________ од ______________________. 
 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших 
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште 
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и 
на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од 
стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ (унети име и 
презиме овлашћеног лица). 

 Рок важења меничног овлашћења је 90 дана од дана отварања понуда. 
 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
 
 
Место ______________и 

Датум: ______________  

Издавалац менице 
 

_________________________ 
печат и потпис овлашћеног лица 

М.П. 

 

 

 

 


