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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гл. РС”, 

број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-1-1/2020 од 13.05.2020. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-1-1/2020 од 13.05.2020. године у поступку 

ЈНМВ бр. 1.1.1/2020, припремљена је конкурсна документација: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1. Назив Наручиоца: Општинска управа Пожега 

2. Адреса Наручиоца– Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега 

3. Интернет страница Наручиоца : www.pozega.org.rs 

4. Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

5. Предмет јавне набавке мале  вредности – добра: противградне ракете у свему према 

техничкој спецификацији предмета набавке у оквиру ове конкурсне документације. 

Контакт:  

Email adresa: javne.nabavke@pozega.org.rs 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке мале  вредности – добра – противградне ракете, у свему 

према техничкој спецификацији предмета набавке у оквиру ове конкурсне 

документације. 
 

2. Број јавне набавке по Плану јавних набавки: 1.1.1/2020 
 

3. Назив и ознака из општег речника набавке: 24613000 – Сигналне ракете,  

противградне ракете, сигналне ракете за маглу и пиротехн... 
 

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И УСЛОВИ 
  

Техничке карактеристике предмета набавке – добара – противградне ракете су наведене у 

табели: 
 

 ОПИС Мерна 

јединица 

Количина: 

1 Противградна ракета ПП-6Т без динамичког удара при лансирању 

основне карактеристтике: 

Домет: група до 8000 метара 

Калибар: 72 мм 

Дужина: 1170 мм 

Тежина: 5000 гр ± 200 гр 

Двобазно НГР гориво: 1710 гр са инхибитором 

Реагенс на бази АгЈ тежине: 400 гр ± 10 гр 

Бризантни експлозив: 25 гр 

Паковање по 2 комада у стиропорним амбалажама 

Складиштење хоризонтално у оригиналној амбалажи 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

20 

2 Противградна ракета ПП-8 без динамичког удара при лансирању 

основне карактеристтике: 

Домет: група до 8000 метара 

Калибар: 72 мм 

Дужина: 1170 мм 

Тежина: 5000 гр 

Двобазно НГР гориво: 1710 гр са инхибитором 

Реагенс на бази АгЈ тежине: 400 гр 

Бризантни експлозив: 25 гр 

Паковање по 2 комада у стиропорним амбалажама 

Складиштење хоризонтално у оригиналној амбалажи 

ком 30 
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Техничи услови Наручиоца: 

 

 Понуђач се обавезује да ће противградне ракете које су предмет овог уговора 

испоручити у свему према конструктивно-техничкој документацији и техничким условима за 

израду, контролу и пријем, овереним за серијску производњу на основу које је издат Атест – 

Решење за стављање у промет од стране надлежног МУП-а. 

 

 Сходно законској обавези, Понуђач је дужан да уз испоручене противградне ракете 

достави Наручиоцу и декларацију о квалитету. 

 

 Понуђач гарантује пуну пиротехничку и општу безбедност и декларисан квалитет 

противградних ракета, под условом да се Наручилац у свему придржава Упутства о 

транспорту, складиштењу, манипулацији и руковању са противградним ракетама. 

 

 Наручилац задржава право да пре испоруке упути свог представника на квалитативни 

пријем поједине серије противградних ракета у фабрику Понуђача. Квалитативни пријем 

противградних ракета које су предмет овог уговора Наручилац ће обавити  по усаглашеном 

„Програму квалитативног испитивања производне серије“. Утрошене противградне ракете за 

статичка испитивања, која су саставни део квалитативног пријема, падају на терет Понуђача. 

Трошкови анализе реагенса и рада представника Наручиоца падају на терет Наручиоца. 

 

 Неисправност противградних ракета која је последица производно-технолошке грешке, 

у току гарантног рока пада на терет Понуђача. 

 

 На терет Понуђача пада и материјална и не материјална штета нанета трећим физичким 

и правним лицима, као и штета на лансерима и објектима унутар система одбране од града, 

настала неисправношћу-лагањем противграних ракета, која је последица производно-

технолошке грешке. Под неисправном ракетом која је последица производно-технолошке 

грешке подразумевају се оне које нису извшиле своју наменску функцију а основне 

неисправности су садржане у следећем: 

 Да је ракета експлодирала – сагорела у лансеру, 

 Да је ракета превремено експлодирала по полетању, 

 Да је ракета комплетна пала на земљу и експлодирала, 

 Да је ракета комплетна пала на земљу и није експлодирала, 

 Да је мотор ракете пао на земљу, није експлодирао, а прегорео је, 

 Да је генератор са реагенсом пао на земљу и експлодирао, 

 Да је генератор са реагенсом пао на земљу и није експлодирао, 

 Неполетање ракете као последица технолошке грешке. 

 

Претходно дефинисане основне функционалне неисправности утврђује Наручилац за 

сваку појединачну противградну ракету у току спровођења дејства о чему редовно, једанпут 

месечно, извештава Понуђача. На крају сезоне одбране од града, путем обострано прописаног 

и овереног записника утврђује се обавеза Понуђача за накнаду неисправних ракета испоруком 

нових. 

 

Неисправности које региструје Наручилац, а које нису обухваћене претходним описом 

основних неисправности, утврдиће заједничка комисија Понуђача и Наручиоца. 

 

Материјалну штету на лансирним уређајима утврђује комисија Наручиоца у динарској 

противвредности о чему писмено, на крају сезоне одбране од града, обавештава Понуђача који 

је у обавези да регистровану штету надокнади. 
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Понуђач је у обавези да обавезе из претходних ставова испуни најкасније до 01.03. 

наредне године. 

 

У случајевима штете настале трећим физичким и правним лицима услед неисправности 

противградних ракета, као последица производно-технолошке грешке, Наручилац се обавезује 

да писмено – записнички, у року од 48 сати по пријави са терена, обавести Понуђача. 

Записник обавезно садржи следеће податке: 

 Са које противградне станице је испаљена ракета која је причинила штету, 

 Кратак опис неисправности – лагања, 

 Из које је серије-рате неисправна противградна ракета и 

 Кратак опис причињене штете са проценом. 

 

Понуђач је сагласан да по пријему обавештења о настанку материјалне штете обавести 

Наручиоца о слању свог представника на место настанка штете ради заједничке процене штете 

(Понуђач, Наручилац и оштећени), на основу које Понуђач врши надокнаду, директно 

оштећеном лицу и о томе обавести Наручиоца најкасније до 01.03. наредне године. 

 

Понуђач гарантује квалитет испоручених предметниј ракета, са процентом 

неисправности током експлоатационог периода мањим од 2% утрошених ракета. 

 

Наручилац задржава право да у случају да проценат укупних функционалних 

неисправности прелази 2% од утрошених противградних ракета одређене производне серије, 

обустави даљу употребу и изврши повлачење ракета са противградних станица. Повучене 

противградне ракете доставиће се на поправку, а трошкови повлачења падају на терет 

Понуђача. У случају да Понуђач не прихвати констатовану неисправност већу од 2% и не 

предузме мере за поправку ракета из дотичне производне серије, Наручилац задржава право да 

затражи реатестовање производне серије од, за то, надлежне институције. У случају потврде 

навода Наручиоца, трошкови реатестовања падају на терет Понуђача. 

 

Противградне ракете пакују се у оригиналну транспортну-контејнерску амбалажу. 

Наручилац и Понуђач су сагласни да ће се повраћај амбалаже регулисати посебним 

споразумом у складу са захтевом Понуђача и могућностима Наручиоца. 

 

Уз противградне ракете, Понуђач је у обавези да преда Наручиоцу: 

 Копију Решења о стављању у промет – Атест надлежног МУП-а 

 Документацију са декларисаним карактеристикама средстава на основу које је издат 

Атест – Решење о стављању у промет, 

 Упутства за руковање, чување, одржавање итд. 

 

 

 
                                                                                          Понуђач 

 

_________________________ 
    (потпис овлашћеног лица) 
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IV  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач мора да испуни услове за учешће сходно чл. 75. и 76. Закону о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  

Испуњеност наведених услова Понуђач доказује подношењем  документације наведене у 

Закону и упутству за доказивање испуњености услова из члана 75. и 76 Закона или 

подношењем попуњеног, и потписаног од стране овлашћеног лица понуђача образаца 

"Изјава о испуњености обавеза сходно чл. 75. ст. 2 утврђених законом о јавним 

набавкама и конкурсном документацијом  (у прилогу образац IV) и "Изјава о испуњености 

услова утврђених Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом"  (у прилогу 

образац IVа). 

Рб ИЗЈАВА Потребни докази 

1. 
Понуђач је регистрован  код надлежног органа односно, уписан у 

одговарајући регистар.  

 Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре или регистра 

другог надлежног органа 

(фотокопија)  

 Извод из регистра о разврставању 

предузећа - Републички  завод за 

статистику (фотокопија) 

2. 

Понуђач или његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за крвична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре, 

 Потврда надлежног суда 

3. 

Понуђачу  није изречена мера забране обављања делатности, која 

је на снази у време објављивања односно слања позива за 

подношење понуде.  

 Потврде надлежног суда или 

надлежног органа за регистрацију 

привредних субјеката.  

4. 

Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе  и друге јавне 

дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има 

седиште на њеној територији.  

 Потврде надлежног пореског 

органа и организације за обавезно 

социјално осигурање или потврде 

надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 

5. 

Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. 

 Важећа дозвола за обављање 

одговарајуће делатности, издата 

од стране надлежног органа 

(фотокопија) 
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Рб ИЗЈАВА Потребни докази 

6. 

Лица овлашћена за заступање понуђача су: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

 Фотокопија обрасца бр. 4 

регистрације предузећа или 

одговарајући документ органа 

управе за  приватне предузетнике 

где се види оригиналан потпис 

овлашћеног лица. 

*Понуђач oдносно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било 

којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступа до 

доношење одлуке, односно током важења уговора о јавној набавци а најкасније у року од пет 

дана од дана настанке промене у било којем од података овог члана и да документује на 

прописан начин.  

 

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 је Понуђач доставио изјаву из члана 77. ст. 4. Закона, Наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора  да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија  да достави на увид оригинал или оверену копију свих  или појединих 

доказа о испуњености услова.  

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року не краћем од пет дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

 

Понуђач је дужан да за подизвршиоца достави доказе о испуњености услова Закона  

(тачке 1 – 5  овог упутства) на начин одређен Законом и конкурсном документацијом. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача у случају заједничке понуде  је дужан да достави доказе о 

испуњености услова из Закона  (тачке 1 – 4  овог обрасца) на начин одређен Законом и 

конкурсном документацијом, a услов из тачке 5. овог упутства  дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

                                                               

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) испуњеност обавезних услова (услови под редним бројем 1, 2, 3, 4 овог 

упутства и услов из члана 75.став 2 ) утврђених Конкурсном документацијом понуђач може да 

доказује писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу на обрасцима који су саставни део ове Конкурсне документације.  

 

Услов под редним бројем 5, се доказује достављањем копије важеће дозволе за обављање 

одговарајуће делатности издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача у складу са чланом 78. Закона о јавним 

набавкама набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) нису дужни да 

приликом подношења понуде доказују испуњенот обавезних услова. 

 



8/20 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈНМВ 1.1.1/2020 – Набавка противградних ракета 

Испуњеност обавезних услова из чл. 75 Закона, предузетник као понуђач врши на начин 

прописан чл. 22 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку 

јавне набавке и начину доказивања испуњености тих услова („Сл. гл. РС”, број 86/2015).  

 

Испуњеност обавезних услова из чл. 75 Закона, физичка лица као понуђач врши на начин 

прописан чл. 23. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку 

јавне набавке и начину доказивања испуњености тих услова („Сл. гл. РС”, број 86/2015).  
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                                                                                                                               Образац бр.IV  

 

IV ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗА СХОДНО ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНОМ 

ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  
 

 

Понуђач:  

 

Адреса:  

 

Редни бр. набавке:  ЈНМВ 1.1.1/2020 
Понуда број:  

Место и датум:  
 

 

 

 ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ  ОБАВЕЗА СХОДНО ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНОМ 

ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  

  
 

 

 
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам при 

састављању понуде испуниo обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо ималац 

права интелектуалне својине.     

 

 

 

 
        Понуђач 

 

 

________________________ 
       (потпис овлашћеног лица) 
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                                                                                                                   Образац бр.IVa  

IVa ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 
 

 

 

Понуђач:  

 

Адреса:  

 

Редни бр. набавке:  ЈНМВ 1.1.1/2020 
Понуда број:  

Место и датум:  
 

 

 
 ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 

 
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач 

испуњава све услове у складу са  Законом и утврђене конкурсном документацијом. 

 

 

 

 
 

 

   Понуђач 

 

 

_____________________ 
     (потпис овлашћеног лица) 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Понуђач  доставља понуду која мора да буде сачињена у писаном облику, на читко 

попуњеним обрасцима форме наведене конкурсном документацијом  или фотокопираним 

обрасцима из ове конкурсне документације. 

 

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

документацијом. 

 

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане 

једне преко других, сем у случају исправке када се исправка уноси на маргини, оверена и 

потписана од стране овлашћеног лица. 

 

2. Језик понуде 

Понуда и сви документи везани за понуду морају бити на српском језику.  

 

3. Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе: 

 попуњен и потписан од стране овлашћеног лица образац понуде (у прилогу образац 

бр. VII): 

 попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац подаци о 

понуђачу (у прилогу образац бр. VIIа): 

 доказе о испуњености услова за учешће понуђача из члана 75. односно члана 76. 

Закона  или попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац  

"Изјава о испуњавању обавеза сходно чл. 75. ст. 2. прописаних Законом о јавним 

набавкама и конкурсном документацијом“ (у прилогу образац бр. IV) и "Изјава о 

испуњености услова утврђених Законом о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом“ (у прилогу образац бр. IVа)  ; 

 попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац «Изјава о 

независној понуди» (у прилогу образац бр. X);   

 попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац «Образац 

трошкова припреме понуде“ (у прилогу образац бр. IX);   

 изјава у случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) понуду 

подноси у складу са чл. 81. чл. 75. и 76. Закона и конкурсном документацијом.   

 Модел уговора (попуњен, парафиран  и оверен) (у прилогу образац бр. VIII). 

 

4. Понуде по партијама нису дозвољене. 

 

5. Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

6. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење 

понуда на начин да подносе нову понуду на начин и садржином у складу са 

прописаним Законом и конкурсном документацијом, непосредно или путем поште 

на адресу Наручиоца – Општинска управа Пожега; Трг Слободе бр. 9; 31210 

Пожега-. Понуде се подносе у затвореној коверти са обавезном назнаком 

"измењена понуда – не отварај, за јавну набавку мале вредности добара-набавка 
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противградних ракета - број ЈНМВ 1.1.1/2020" на предњој страни, а на полеђини 

обавезно назначити назив, адресу и број телефона понуђача. У случају допуне 

поднете понуде допуну подносе у затвореној коверти са обавезном назнаком 

"допуна понуде – не отварај, за јавну набавку мале вредности добара-набавка 

противградних ракета - број ЈНМВ 1.1.1/2020" на предњој страни, а на полеђини 

обавезно назначити назив, адресу и број телефона понуђача. У случају опозива већ 

поднете понуде Понуђач подноси писмени захтев за опозив на меморандуму 

понуђача уз назнаку броја јавне набавке мале вредности, предмета набавке и 

назнаке да је у питању опозив већ поднете понуде. Захтев за опозив поднете понуде 

мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен.  

 

7. Понуђач који је самостално поднео понуду не може да истовремено учествује у 

заједничкој понуди или као подизвршилац у понуди другог понуђача, нити да 

учествује у више заједничких понуда.  

 

8. Понуђач мора навести у понуди да ли ће ангажовати подизвршиоца и који 

проценат укупне вредности набавке ће му поверити и навести име подизвршиоца 

и за њега поднети потребну документацију сходно конкурсној документацији и 

Закону. Документација која се односи на подизвршиоца мора бити оверена и 

потписана  од стране овлашћеног лица подизвршиоца. 

 

9. У случају подношења заједничке понуде, саставни део поднете понуде мора   бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке.  

 

10. Комерцијални услови понуде: 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Начин плаћања: вирмански 

Рок плаћања: у року од 30 дана од дана достављања рачуна. 

Рок испоруке : у року од 15 дана од дана наручивања робе. 

Место испоруке : Радарски центар Ужице 

 

 Захтеви у погледу цене: 

Цена мора бити фиксна, сходно прихваћеној понуди. У цену укључити све 

трошкове. 

 

11. Валута 

Цена у понуди исказује се у динарима.  

            Цена може бити изражена и у Еврима. У том случају сходно члану 19. став 2. Закона   

            за обрачун  цене у Динарима користиће се одговарајући средњи девизни курс  

            Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.  

 

        

12. Сходно члану 20. став 1 Закона, понуђач може додатне информације или појашњења у 

вези са припремом понуде тражити писаним путем односно, путем поште на адресу 

Општинска управа Пожега; Трг Слободе бр. 9; 31210 Пожега;  електронски путем на 

адресу: e-mail javne.nabavke@pozega.org.rs уз назнаку на сваком упиту напомену 
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„Објашњења -  ЈНМВ  бр. 1.1.1/2020“. и то најкасније  5 дана пре истека рока за 

подношење понуда. Наручилац ће у најкраћем року, а најкасније 3 дана пре истека рока 

за подношење понуда писмено одговорити на све упите постављене у писменом облику 

од стране потенцијалних понуђача и исте проследити свим понуђачима који су 

примили конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

13. Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача  после отварања 

понуда и вршити контролу код понуђача односно његовог подизвођача на начин и 

у року дефинисаним Законом.  

 

14. Критеријум за оцењивање понуда јесте најнижа понуђена цена.  

 

15. Сходно чл. 61 ст. 7.  Закона  Наручилац ће захтевати регистровану меницу и 

менично овлашћење као и потврду о регистрацији код органа надлежног за ову 

врсту послова сходно Закону о изменама и допунама Закона о платном промету 

(„Службени гласник РС“ бр. 31/2011) од изабраног Понуђача у року од 2 радна 

дана од дана  потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења 

авансног плаћања за повраћај уплаћеног аванса у висини траженог аванса.  

 

16. Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине  и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

 

17. Понуђач сноси накнаду за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица.  

 

18. Заштита права понуђача 

-Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 

има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама 148. до 159 

ЗЈН. 

-Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. 

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 два дана од пријема захтева за заштиту права. 

-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. 

-После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

-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 понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

-Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева 

за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

-Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 

112. став 2. овог закона, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења 
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одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог 

Наручиоца не одлучи другачије. 

-Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка 

комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. 

-Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије 

број:840-742221843-57 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 

253;модул:97;позив на број: 97 50-016;сврха: Републичка административна такса – са 

назнаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ). 

-За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о 

јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

19. Закључење уговора  

Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона, односно у року од  два радна дана у случају из 

члана 112. ст. 2. Закона.  
 

20. Подаци ће се сматрати поверљивим сходно члану 14. и 15. Закона и сходно члану 4. 

Закона о заштити пословне тајне ("Службени гласник РС" бр. 72/11). Неће се сматрати 

поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 

критеријума и рангирања понуда.  

       Пословном тајном неће се сматрати ни информација у складу са чланом 3. Закона о    

           заштити пословне тајне. 

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене 

јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица укључених у поступак 

јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у 

наставку поступка или касније. 

Као поверљиве Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви. У 

том случају доставити акт којим је поверљивост регулисана. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је 

потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, 

поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити 

исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведен 

начин. 

Ако се поверљивим означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 

Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то 

учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати 

„ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се. 

Ако Понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, 

Наручилац ће одбити понуду у целини. 
 

21. Сходно Закону о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда; 
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VIIа ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

Редни бр. набавке: ЈНМВ 1.1.1/2020 
 

Понуда бр.: __________________________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Пун назив Понуђача или скрећени 

назив из одговарајућег регистра: 
 

Седиште и адреса Понуђача:  

Овлашћено лице:  

Особа за контакт:  

Eлектронска адреса особе за контакт:  

Телефони:  

Телефакс:  

Матични број:  

Шифра делатности:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Регистрован у систему ПДВ-а:*   1. Да                                        2. Не 

Сви текући рачуни и називи банака: 

 

 

 

*код ставке о регистрацији у систему ПДВ-а одговарајуће заокружити 

 

Место и датум: _______________________. 

 

 
Понуђач 

                                                                                  ________________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 
 

 

Напомена: У случају подношења заједничке понуде образац фотокопирати сходно броју понуђача и 

попунити од стране свих понуђача. У случају подношења понуде са подизвршиоцем образац 

фотокопирати и попунити и од стране подизвршиоца.  

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ бр. ____________ 
 

Начин подношења понуде:* 1. самостално    2. са подизвршиоцем  3. заједничка 

Рок важења понуде: ______ дана од дана отварања понуде 

Начин плаћања: ________________ 

Рок плаћања: _________________ 

Рок испоруке:  

Рок за рекламацију: сходно Закону 

Место испоруке:  

Укупна вредност понуде дин 

без ПДВ-а: 

 

_________________________ 

Износ ПДВ -а дин: ________________________ 

Укупна вредност понуде дин са 

ПДВ-ом: 

 

________________________ 

*одговарајуће заокружити 

** попунити само ако Понуђач наступа са поизвршиоцем. 
 

ПОНУДА БР. _____________________ 
 

 ОПИС Мерна 

јединица 

Количина: Укупно 

без ПДВ-а 

Укупно са 

ПДВ-ом 

1 Противградна ракета ПП-6Т без 

динамичког удара при лансирању 

основне карактеристтике: 

Домет: група до 8000 метара 

Калибар: 72 мм 

Дужина: 1170 мм 

Тежина: 5000 гр ± 200 гр 

Двобазно НГР гориво: 1710 гр са 

инхибитором 

Реагенс на бази АгЈ тежине:400гр ± 10гр 

Бризантни експлозив: 25 гр 

Паковање по 2 комада у стиропорним 

амбалажама 

Складиштење хоризонтално у 

оригиналној амбалажи 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

20 

  

2 Противградна ракета ПП-8 без 

динамичког удара при лансирању 

основне карактеристтике: 

Домет: група до 8000 метара 

Калибар: 72 мм 

Дужина: 1170 мм 

Тежина: 5000 гр 

Двобазно НГР гориво: 1710 гр са 

инхибитором 

Реагенс на бази АгЈ тежине: 400 гр 

Бризантни експлозив: 25 гр 

Паковање по 2 комада у стиропорним 

амбалажама 

Складиштење хоризонтално у 

оригиналној амбалажи 

ком 30 

  

* у цену укључити све трошкове и евентуалне попусте. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без  ПДВ-а:  ____________________ дин 
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УКУПНО ПДВ 20% :  ____________________ дин 

УКУПНО ПДВ 10% :  ____________________ дин 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са  ПДВ-ом :  ____________ дин. 

 

 

 

 
Место и датум: ___________________________ 

 

 

Понуђач 

 

                                                                                  _______________________________                                                

(потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. VIII 

 

 
                                                      VIII    МОДЕЛ УГОВОРА 

о набавци противградних ракета 

 

закључен дана _________ 2020. године у између: 

 

1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА, са седиштем у Пожеги, ПИБ: 100860638, матични 

број: 07158122, текући рачун број: 840-124640-46, Управа за трезор, коју заступа 

начелник Мирослав Ковачевић и 

2. __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

  

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

Члан 1. 

 

  Уговарач Општинска управа Пожега у поступку јавне набавке мале вредности 

поверава набавку противградних ракета за потребе Општине Пожега 

__________________________________, као најповољнијем понуђачу а на основу Одлуке 

Општинске управе о додели уговора ______________________од _________________године. 

 

Члан 2. 

 

 Испоручилац добра се обавезује да изврши испоруку противградних ракета за потребе 

Општине Пожега наведене у понуди бр ____________од ____________ године, којa je 

саставни део овог уговора, у количини и ценама наведеним у понуди према описаној врсти 

производа, прописаног стандардног квалитета, а у укупној вредности робе у износу од  

___________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ динара са ПДВ-ом. 

  

Испоручилац се обавезује на испоруку ракета и то: 

 

 20 комада противградних ракета ПП-6Т без динамичког удара при лансирању 

основних карактеристика: 

 Домет: група до 8000 метара 

 Калибар: 72 мм 

 Дужина: 1170 мм 

 Тежина: 5000 гр ± 200 гр 

 Двобазно НГР гориво: 1710 гр са инхибитором 

 Реагенс на бази АгЈ тежине: 400 гр ± 10 гр 

 Бризантни експлозив: 25 гр 

 Паковање по 2 комада у стиропорним амбалажама 

 Складиштење хоризонтално у оригиналној амбалажи 
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 30 комада противградних ракета ПП-8 без динамичког удара при лансирању 

основних карактеристика: 

 Домет: група до 8000 метара 

 Калибар: 72 мм 

 Дужина: 1170 мм 

 Тежина: 5000 гр 

 Двобазно НГР гориво: 1710 гр са инхибитором 

 Реагенс на бази АгЈ тежине: 400 гр 

 Бризантни експлозив: 25 гр 

 Паковање по 2 комада у стиропорним амбалажама 

 Складиштење хоризонтално у оригиналној амбалажи 
 

     Члан 3. 
 

 Испоручилац је дужан да противградне ракете које су предмет овог Уговора испоручи 

у року од  15  дана од дана закључења уговора на адресу Радарски центар Ужице. 
 

     Члан 4. 
 

 Испоручилац добра је дужан да наручиоцу испоручи противградне ракете уговорене 

врсте и квалитета и у свему у складу са техничким карактеристикама и техничким условима 

наручиоца наведеним у конкурсној документацији, а која је саставни део овог уговора, а у 

случају испоруке која не одговара квалитету у понуди, овај уговор ће се сматрати 

раскинутим, а испоручилац ће сносити последице раскида прописане одредбама Закона о 

облигационим односима. 
  

     Члан 5. 
 

 Уговарач Општинска управа Пожега се обавезује да плаћање изврши вирмански 

бескаматно у року од 30 дана од дана испоруке противградних ракета и достављања рачуна. 
 

     Члан 6. 
 

 За све што није регулисано овим уговором непосредно ће се примењивати одредбе 

Закона о облигационим односима, а у случају спора уговарачи уговарају надлежност 

Привредног суда у Ужицу. 
 

     Члан 7. 
 

Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка од којих по два задржава свака 

уговорна страна. 

 

                           У Г О В А Р А Ч И 
 

За испоручиоца добра              За наручиоца добра 

 

___________________      __________________________ 

 

        Начелник 

                                                                                               Мирослав Ковачевић 

 
           * Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише одговорно лице понуђача и да парафира сваку 

страну уговора. 
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                                                                                                                                Образац бр. IX 

 

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач:  

 

Адреса:  

 

Редни бр. набавке:  ЈНМВ 1.1.1/2020 
Понуда број:  

Место и датум:  

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) као и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гл. РС”, број 86/2015), структура трошкова за припремање понуде у поступку ЈНМВ 

1.1.1/2020  “Набавка противградних ракета“ је следећа:,  

 

 

 

1. _______________________________________ ,_________________-  динара 

(врста трошкова) 

 

2. _______________________________________ ,_________________-  динара 

     (врста трошкова) 

 

3. _______________________________________ ,_________________-  динара 

        (врста трошкова) 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Понуђач 

 

_________________________ 
    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена : сходно чл. 88. ст .2 ЗЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), трошкове припреме и подношења  понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
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 Образац X 

 

X   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Понуђач (учесник у 

заједничкој понуди): 

 

 

Адреса:  

 

Редни бр. набавке:  ЈНМВ 1.1.1/2020 
Понуда број:  

Место и датум:  
 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да Предузеће понуду 

подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

                                                                           Понуђач 

 

                      ____________________________                                                                              

                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


