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         Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА         
      Сектор  за материјално финансијске послове    
                  07/2 број 404-ЈН-364/19              
                        12.06.2020. године 
                            Б е о г р а д 

 
 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА, ОДГОВОРИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: 
Батерије за дигиталне и аналогне радио системе, обликована по партијама, ЈН  број 364/19 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15“), 
достављамо Вам питања и одговоре и вршимо измену конкурсне документације у отвореном поступку јавне 
набавке добара са закључењем оквирног споразума: Батерије за дигиталне и аналогне радио системе, 
обликована по партијама, ЈН  број 364/19. 
 
ПИТАЊЕ 1:  
У Поглављу V конкурсне документције - Упутство понуђачима како да сачине понуде/тачка 3. Понуда мора 
да садржи,  у подтачки 5., дефинисана је обавеза понуђача да достави ''потписан Модел уговора''. 
 

У Поглављу X, XI и XII конкурусне документације/Модел уговора за Партију 1, Партију 2 и Партију 3, у 
уводном делу, наведено је да Модел уговора Понуђач попуњава у складу са својом понудом и потписује 
чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора. 
 

Будући да предметна Поглавља конкурсне документације нису усаглашена, молимо Наручиоца да измени 
конкурсну документацију на начин да дефинише само обавезу достављања потписаног 1 (једног) примерка 
Модела уговора за сваку партију појединачно, без обавезе попуњавања. 
 

Мишљења смо да је наведени захтев оправдан из разлога што Наручилац планира да закључи више 
појединачних уговора, што је вероватно и био разлог да се определи за спровођење поступка јавне набавке 
са циљем закључења оквирног споразума, тако и због чињенице да се ради о набавци која обухвата више 
календарских година (2019., 2020. и 2021.), па није баш најјасније која би била сврха попуњавања модела 
уговора, као и да ли би у том случају исти требало доставити за сваку календарску годину. 
 

Како се у предметној ствари не ради о поновном отварању конкуренције међу Добављачима, појединачни 
уговори се, у смислу члана 40а. став 1. ЗЈН, закључују на основу услова предвиђених Оквирном споразумом 
и понуде достављене у поступку предметне јавне набавке (изабрани понуђач након закључења Оквирног 
споразума не доставља Наручиоцу никакву понуду, већ се само на његов позив благовремено одазива 
потписивању угвора). 
 

ОДГОВОР 1: 
Наручилац ће прихватити потписане моделе уговора за одговарајуће партије за које је поднета понуда, уз 
обавезу да се остали битни елементи уговора могу утврдити од стране Наручиоца из садржине целокупне 
достављене понуде – Техничке спецификације, Обрасца понуде..., односно уколико су испуњени сви 
услови захтевани конкурсном документацијом. 
 

ПИТАЊЕ 2:  
Молимо Наручиоца за појашњење о разлозима због којих се предметна јавна набавка спроводи за  2019. 
годину, будући да је наведена календарска година истека. Мишљења смо да разлог за такво поступање 
Наручиоца не може да буде образложење то што је предметна јавна набавка покренута 31.12.2019. године, 
јер би исто представљало изигравање члана 52. став 1. ЗЈН 
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Даље, како се предметна јавна набавка спроводи за период од три године и то за 2019., 2020. и 2021. годину, 
a како Наручилац наводи у самом Позиву за поношење понуде , под тачком 4. и  у Поглављу I конкурсне 
документације – Општи подаци о јавној набавци, тачка 5. Циљ поступка, молимо Наручиоца за појашњење 
из којег разлога се у чл. 3 Модела оквирног споразума уносе вредности само за 2020. и 2021. годину. 
 

Истичемо да наведени члан модела Оквирног споразума није усаглашен са VI Образац понуде са обрасцем 
структуре цене (понуђач нема обавезу да попуни наведени образац за 2019. годину попуни, али исто може 
учинити). 

 

ОДГОВОР 2: 
С обзиром да је предметни поступак предвиђен Планом јавних набавки за 2019. годину и да су истим 
опредељена финансијска средства за 2019, 2020 и 2021. годину, Наручилац је конкурсном документацијом 
изричито дефинисао да „ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОПУНЕ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА 
СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА ЈЕ КАЛЕНДАРСКА И БУЏЕТСКА 
2019. ГОДИНА ИСТЕКЛА. ПОНУДА ПОНУЂАЧА БЕЗ ПОПУЊЕНОГ ОБРАСЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 
СМАТРАЋЕ СЕ КАО ПРИХВАТЉИВА УКОЛИКО СУ ИСПУЊЕНИ СВИ УСЛОВИ ЗАХТЕВАНИ 
КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ. КАКО ПОНУЂАЧ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ПОПУНИ 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, ПОНУЂАЧ УПИСУЈЕ УКУПНУ 
ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА  ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ НА 
ОСНОВУ ЧЕГА ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ РАНГИРАЊЕ ПОНУЂАЧА У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ.» 
 

ПИТАЊЕ 3: 
У контексту питања под редним бројем 2. молимо Наручиоца за појашњење да ли предметни Оквирни 
споразум обухвата и 2022. годину, будући да ће се исти закључити у текућој години и то на период од три 
године од дана потписивања. 
 

Уколико је одговор Наручиоца потвран, молимо за појашњење како је онда у Позиву за подношење понуде 
одређено да се исти закључује на период од три године - 2019., 2020., 2021. 
 

Напомена: Питање пор редним број 2. и 3. се односе на ситуацију да Наручилац прибави најмање две 
прихватљиве понуде. 
 

ОДГОВОР 3: 
Оквирни споразум у предметном поступку не обухвата и 2019. годину будући да ће исти сагласно садржини 
конкурсне докуменатције бити закључен искључиво за 2020. и 2021. годину, а све с обзиром на то да су 
средства за реализацију предметне јавне набавке предвиђена Планом извршена буџета за 2019. годину. 
 

ПИТАЊЕ 4: 
Молимо Наручиоца за појашњење на који период (календарске године) ће се закључити Оквирни споразум 
уколико Наручилац прибави само једну прихватљиву понуду у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, а исти 
у својој понуди искаже вредности и за 2019. , 2020., и 2021. годину.  
 

Наиме, у напред описаној ситуацији: 

- на које календарске године се закључује Оквирни споразум? 

- ко доноси одлуку о истом и по ком правном основу, ако Наручилац унапред зна за који период расписује 
јавну набавку? 
 

ОДГОВОР 4:  
Сходно одговору на напред наведено питање, сагласно члану 40. став 4. оквирни споразум не може трајати 
дуже од три године, а ако је закључен са једним понуђачем не може трајати дуже од две године. 
 

ПИТАЊЕ 5: 
„Moлимo пojaшњeњe у вeзи пoсeбних зaхтeвa кojи сe oднoсe нa прихвaтљивoст пoнудe зa пaртиjу 1 
(пoглaвљe III, тaчкa 3) и пaртиjу  2 (пoглaвљe III, тaчкa 3), кaкo слeди: 
-Дa ли je прихвaтљивa изjaвa прoизвoђaчa бaтeриja или oвлaшћeнoг дистрибутeрa, дa пoнуђaч пoсeдуje 
пoтврду-aутoризaциjу oд прoизвoђaчa бaтeриja кojимa сe пoтврђуje дa су пoнуђeнe бaтeриje aутoризoвaнe, 
сeртификoвaнe зa бeзбeдну упoтрeбу зa ручнe рaдиo стaницe TETРA и зa ручнe aнaлoгнe рaдиo стaницe 
Moтoрoлa ГП300, 340, 380?“ 
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ОДГОВОР 5:   
Изјава је прихватљива уколико се уз исту достави сертификат/ауторизација од стране произвођача радио 
станица да су батерије тестиране и да њихово коришћење неће утицати на гаранцију радио станица 
TETРA.                 
          
Уважавајући информације и појашњења заинтеренованог лица, наручилац одговара на питање и 

врши измену конкурсне документације на начин како следи: 
 

ОДГОВОР/ИЗМЕНА 1: 
На страни 9 Конкурсне документације, Поглавље III ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА, МЕСТА И КОЛИЧИНЕ ИСПОРУКЕ, у делу који се односи на Посебне 
захтеве од којих зависи прихватљивост понуде  
 

СТОЈИ: 
 

„Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде:  
 

Понуђач је у обавези  да  уз понуду достави: 
 

1) Комплетну техничку спецификацију произвођача за батерије које нуди и из којих се могу сагледати све 
карактеристике батерија или  каталог из кога се могу утврдити техничке карактеристике понуђених 
батерија, 
2) Изјава произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача на њиховом меморандуму, 
оверен и потписан од овлашћеног лица да понуђач поседује потврду - ауторизацију од произвођача 
опреме да је овлашћен за продају батерија за ручне радио станице ТЕТРА. 
3) Званични документ-сертификат  којим се доказује да је понуђени модел батерије сертификован од 
стране произвођача ТЕТРА терминала, односно званични документ-сертификат којим се доказује да је 
произвођач ТЕТРА терминала сагласан да се понуђеи модел батерије може безбедно користити у ТЕТРА 
радио терминалу за који је батерија намењена. 
4) Узорке батерија - 2 комада нових, некоришћених батерија из серије контигента који треба бити 
испоручен по уговору, ради испитивања функционалности.“ 

 

А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
 

Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде:  
 

Понуђач је у обавези  да  уз понуду достави: 
1) Комплетну техничку спецификацију произвођача за батерије које нуди и из којих се могу сагледати све 
карактеристике батерија или каталог из кога се могу утврдити техничке карактеристике понуђених батерија, 
2) Изјава произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача или овлашћеног произвођача 
батерија или овлашћеног дистрибутера, на њиховом меморандуму, оверена и потписана од овлашћеног 
лица и дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач поседује потврду - 
ауторизацију од произвођача опреме да је овлашћен за продају батерија за ручне радио станице ТЕТРА. 
3) Званични документ-сертификат  којим се доказује да је понуђени модел батерије сертификован од 
стране произвођача ТЕТРА терминала, односно/или званични документ-сертификат којим се доказује да 
је произвођач ТЕТРА терминала сагласан да се понуђени модел батерије може безбедно користити у 
ТЕТРА радио терминалу за који је батерија намењена, односно/или изјава – декларација произвођача 
батерија или овлашћеног дистрибутера којим се доказује да се понуђене батерије могу безбедно користити 
за употребу у ТЕТРА радио терминалу за који је батерија намењена уз коју је неопходно доставити и 
сертификат произвођача радио станица да су батерије тестиране и да њихово коришћење неће утицати на 
гаранцију радио станица.    
4) Узорке батерија - 2 комада нових, некоришћених батерија из серије контигента који треба бити 
испоручен по уговору, ради испитивања функционалности. 
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ИЗМЕНА 2: 
На страни 14 Конкурсне документације, Поглавље III ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА, МЕСТА И КОЛИЧИНЕ ИСПОРУКЕ, у делу који се односи на Посебне 
захтеве од којих зависи прихватљивост понуде  
 
СТОЈИ: 
 
„Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде:  
 
Понуђач је у обавези  да  уз понуду достави: 
1) Комплетну техничку спецификацију произвођача за батерије које нуди и из којих се могу сагледати све 
карактеристике батерија или  каталог из кога се могу утврдити техничке карактеристике понуђених 
батерија, 
2) Изјава произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача на њиховом меморандуму, 
оверен и потписан од овлашћеног лица да понуђач поседује потврду-ауторизацију од произвођача опреме 
да је овлашћен за продају батерија за ручне аналогне радио станице Моторола ГП 300,340,380 
3) Званични документ-сертификат  којим се доказује да је понуђени модел батерије сертификован од 
стране произвођача односно званични документ-сертификат којим се доказује да је произвођач сагласан да 
се понуђеи модел батерије може безбедно користити у аналогној радио станици за који је батерија 
намењена, 
4) Узорке батерија - 2 комада нових, некоришћених батерија из серије контигента који треба бити 
испоручен по уговору, ради испитивања функционалности.“ 

 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
 
Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде:  
 
Понуђач је у обавези  да  уз понуду достави: 
1) Комплетну техничку спецификацију произвођача за батерије које нуди и из којих се могу сагледати све 
карактеристике батерија или  каталог из кога се могу утврдити техничке карактеристике понуђених 
батерија, 
2) Изјава произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача или овлашћеног произвођача 
батерија или овлашћеног дистрибутера, на њиховом меморандуму, оверена и потписана од овлашћеног 
лица и дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач поседује потврду-
ауторизацију од произвођача опреме да је овлашћен за продају батерија за ручне аналогне радио станице 
Моторола ГП 300,340,380 
3) Узорке батерија - 2 комада нових, некоришћених батерија из серије контигента који треба бити 
испоручен по уговору, ради испитивања функционалности. 
 
ИЗМЕНА 3: 
На страни 19 Конкурсне документације, Поглавље III ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА, МЕСТА И КОЛИЧИНЕ ИСПОРУКЕ, у делу који се односи на Посебне 
захтеве од којих зависи прихватљивост понуде  
 
СТОЈИ: 
 

„Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде: Понуђач је у обавези  да  уз понуду 
достави: 
1)Изјаву произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача на њиховом меморандуму, 
оверен и потписан од овлашћеног лица да понуђач поседује  (потврду – ауторизацију) од произвођача 
опреме да је овлашћен за продају батерија. 
2) Уз понуду доставити попуњену табелу – техничка спецификација, оригиналну техничку документацију 
произвођача или каталог која доказује тражене исте или боље карактеристике са обележеним 
карактеристикама на документацији, званични тест извештај према стандарду IEC 60896-21/22 и доказ о 
постојању сервиса на територији Србије.“ 
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А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
 

Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде: Понуђач је у обавези  да  уз понуду 
достави: 
1) Изјава произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача или овлашћеног произвођача 
батерија или овлашћеног дистрибутера, на њиховом меморандуму, оверена и потписана од овлашћеног 
лица и дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач поседује потврду – 
ауторизацију од произвођача опреме да је овлашћен за продају батерија. 
2) Уз понуду доставити попуњену табелу – техничка спецификација, оригиналну техничку документацију 
произвођача или каталог која доказује тражене исте или боље карактеристике са обележеним 
карактеристикама на документацији, званични тест извештај према стандарду IEC 60896-21/22 и доказ о 
постојању сервиса на територији Србије. 
 

ИЗМЕНА 4: 
На страни 22 Конкурсне документације, Поглавље IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, у делу који се односи на ДОДАТНЕ УСЛОВЕ  
 
СТОЈИ: 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

   
Да понуђач има једно или више 
запослених односно ангажованих 
лица инжењера или техничара 
електротехничке струке, који ће  бити 
ангажовани у реализацији предметне 
набавке односно одговорни за 
извршење уговорених обавеза. 

Неоверене фотокопије обрасца М-А или М-3-
А или других одговарајућих образаца из којих 
се види да су радници пријављени на пензијско 
и здравствено осигурање (за сваког радника 
појединачно)  
или  
 - Други доказ о ангажовању (неоверене копија 
уговора о обављању привремених и 
повремених послова, уговора о делу, уговора о 
пословној сарадњи и сл.) односно других 
одговарајућих доказа који морају бити важећи 
за цео период важења уговора предметне 
набавке. 

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да доказ из члана 76. ЗЈН, који су наведени у табеларном 
приказу под редним бројем 1., достави уз понуду. 

 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

ПАРТИЈА 1 – БАТЕРИЈЕ ЗА РУЧНЕ РАДИО СТАНИЦЕ ТЕТРА 

РЕД 
БРОЈ 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

а) Да је понуђач имао пословне приходе у 
висини не мањој од 16.000.000,00 динара без 
ПДВ–a за последње три године заједно: 2016, 
2017 и 2018. годину; 

а) Извештај о бонитету БОН – ЈН, 
Агенције за привредне регистре, за 2016, 
2017 и 2018. годину  
или 
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б) Да понуђач није био у блокади, односно 
да нема евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања Позива 
за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки.  

Биланс стања и биланс успеха са 
мишљењем овлашћеног ревизора у колико 
је обвезник ревизије за три пословне 
године (2016, 2017 и 2018. годину); 
б) Потврда Народне банке Србије да 
понуђач није био у блокади, односно да 
нема евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 
 
 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 
 

  
Да понуђач има једно или више запослених 
односно ангажованих лица инжењера или 
техничара електротехничке струке, који ће  
бити ангажовани у реализацији предметне 
набавке односно одговорни за извршење 
уговорених обавеза. 

 -Неоверене фотокопије обрасца М-А или 
М-3-А или других одговарајућих образаца 
из којих се види да су радници пријављени 
на пензијско и здравствено осигурање (за 
сваког радника појединачно) 
или  
 - Други доказ о ангажовању (неоверене 
копија уговора о обављању привремених и 
повремених послова, уговора о делу, 
уговора о пословној сарадњи и сл.) 
односно других одговарајућих доказа који 
морају бити важећи за цео период важења 
уговора предметне набавке. 

Напомена: Понуђач је у обавези да доказ из члана 76. ЗЈН наведене у табеларном приказу под редним бројем 1 и 2  достави уз 
понуду. 
 
 

ПАРТИЈА 2- БАТЕРИЈЕ ЗА АНАЛОГНЕ РУЧНЕ РАДИО СТАНИЦЕ  

РЕД 
БРОЈ 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

а) Да је понуђач имао пословне приходе у 
висини не мањој од 4.000.000,00 динара без 
ПДВ–a за последње три године заједно: 2016, 
2017 и 2018. годину; 
 
 
 
 
б) Да понуђач није био у блокади, односно 
да нема евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања Позива 
за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки.  

а) Извештај о бонитету БОН – ЈН, 
Агенције за привредне регистре, за 2016, 
2017 и 2018. годину  
или 
Биланс стања и биланс успеха са 
мишљењем овлашћеног ревизора у колико 
је обвезник ревизије за три пословне 
године (2016, 2017 и 2018. годину); 
б) Потврда Народне банке Србије да 
понуђач није био у блокади, односно да 
нема евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 
 

  
Да понуђач има једно или више запослених 
односно ангажованих лица инжењера или 
техничара електротехничке струке, који ће  
бити ангажовани у реализацији предметне 

Неоверене фотокопије обрасца М-А или 
М-3-А или других одговарајућих образаца 
из којих се види да су радници пријављени 
на пензијско и здравствено осигурање (за 
сваког радника појединачно) 
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набавке односно одговорни за извршење 
уговорених обавеза. 

или  
 - Други доказ о ангажовању (неоверене 
копија уговора о обављању привремених и 
повремених послова, уговора о делу, 
уговора о пословној сарадњи и сл.) 
односно других одговарајућих доказа који 
морају бити важећи за цео период важења 
уговора предметне набавке. 

Напомена: Понуђач је у обавези да доказ из члана 76. ЗЈН наведене у табеларном приказу под редним бројем 1 и 2  достави уз 
понуду. 

 
 

ПАРТИЈА 3- БАТЕРИЈЕ ЗА ТЕТРА БАЗНЕ СТАНИЦЕ 

РЕД 
БРОЈ 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

а) Да је понуђач имао пословне приходе у 
висини не мањој од 3.000.000,00 динара без 
ПДВ–a за последње три године заједно: 2016, 
2017 и 2018. годину; 
 
 
 
 
б) Да понуђач није био у блокади, односно 
да нема евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања Позива 
за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки.  

а) Извештај о бонитету БОН – ЈН, 
Агенције за привредне регистре, за 2016, 
2017 и 2018. годину  
или 
Биланс стања и биланс успеха са 
мишљењем овлашћеног ревизора у колико 
је обвезник ревизије за три пословне 
године (2016, 2017 и 2018. годину); 
б) Потврда Народне банке Србије да 
понуђач није био у блокади, односно да 
нема евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 
 

  
Да понуђач има једно или више запослених 
односно ангажованих лица инжењера или 
техничара електротехничке струке, који ће  
бити ангажовани у реализацији предметне 
набавке односно одговорни за извршење 
уговорених обавеза. 

Неоверене фотокопије обрасца М-А или 
М-3-А или других одговарајућих образаца 
из којих се види да су радници пријављени 
на пензијско и здравствено осигурање (за 
сваког радника појединачно) 
или  
 - Други доказ о ангажовању (неоверене 
копија уговора о обављању привремених и 
повремених послова, уговора о делу, 
уговора о пословној сарадњи и сл.) 
односно других одговарајућих доказа који 
морају бити важећи за цео период важења 
уговора предметне набавке. 

 

Напомена: Понуђач је у обавези да доказ из члана 76. ЗЈН наведене у табеларном приказу под редним бројем 1 и 2  достави уз 
понуду. 

 
ИЗМЕНА 5: 
На страни 28 Конкурсне документације, Поглавље V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ, у делу који се односи на тачку 10.6. Посебни захтеви од којих зависи 
прихватљивост понуде  
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СТОЈИ:  
  

„10.6.  Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде:  
За партију 1:  
Понуђач је у обавези  да  уз понуду достави: 
1)Комплетну техничку спецификацију произвођача за батерије које нуди и из којих се могу сагледати све 
карактеристике батерија или  каталог из кога се могу утврдити техничке карактеристике понуђених 
батерија, 
2)Изјава произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача на њиховом меморандуму, 
оверен и потписан од овлашћеног лица да понуђач поседује потврду - ауторизацију од произвођача 
опреме да је овлашћен за продају батерија за ручне радио станице ТЕТРА. 
3)Званични документ-сертификат  којим се доказује да је понуђени модел батерије сертификован од 
стране произвођача ТЕТРА терминала односно званични документ-сертификат којим се доказује да је 
произвођач ТЕТРА терминала сагласан да се понуђеи модел батерије може безбедно користити у 
ТЕТРА радио терминалу за који је батерија намењена. 
4) Узорке батерија - 2 комада нових, некоришћених батерија из серије контигента који треба бити 
испоручен по уговору, ради испитивања функционалности. 
. 

 за Партију 2:  
Понуђач је у обавези  да  уз понуду достави: 
1)Комплетну техничку спецификацију произвођача за батерије које нуди и из којих се могу сагледати све 
карактеристике батерија или  каталог из кога се могу утврдити техничке карактеристике понуђених 
батерија, 
2)Изјава произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача на њиховом меморандуму, 
оверен и потписан од овлашћеног лица да понуђач поседује потврду-ауторизацију од произвођача 
опреме да је овлашћен за продају батерија за ручне аналогне радио станице Моторола ГП 300,340,380 
3)Званични документ-сертификат  којим се доказује да је понуђени модел батерије сертификован од 
стране произвођача односно званични документ-сертификат којим се доказује да је произвођач сагласан 
да се понуђеи модел батерије може безбедно користити у аналогној радио станици за који је батерија 
намењена, 

4)Узорке батерија - 2 комада нових, некоришћених батерија из серије контигента који треба бити  
испоручен по уговору, ради испитивања функционалности. 
 

за Партију 3:  
Понуђач је у обавези  да  уз понуду достави: 
1)Изјаву произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача на њиховом меморандуму, 
оверен и потписан од овлашћеног лица да понуђач поседује  (потврду – ауторизацију) од произвођача 
опреме да је овлашћен за продају батерија. 
2) Уз понуду доставити попуњену табелу – техничка спецификација, оригиналну техничку 
документацију произвођача или каталог која доказује тражене исте или боље карактеристике са 
обележеним карактеристикама на документацији, званични тест извештај према стандарду IEC 60896-
21/22 и доказ о постојању сервиса на територији Србије.“ 
 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
 

10.6.  Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде:  
За партију 1:  
Понуђач је у обавези  да  уз понуду достави: 
1) Комплетну техничку спецификацију произвођача за батерије које нуди и из којих се могу сагледати 
све карактеристике батерија или каталог из кога се могу утврдити техничке карактеристике понуђених 
батерија, 
2) Изјава произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача или овлашћеног произвођача 
батерија или овлашћеног дистрибутера, на њиховом меморандуму, оверена и потписана од овлашћеног 
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лица и дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач поседује потврду - 
ауторизацију од произвођача опреме да је овлашћен за продају батерија за ручне радио станице ТЕТРА. 
3) Званични документ-сертификат  којим се доказује да је понуђени модел батерије сертификован од 
стране произвођача ТЕТРА терминала, односно/или званични документ-сертификат којим се доказује 
да је произвођач ТЕТРА терминала сагласан да се понуђени модел батерије може безбедно користити у 
ТЕТРА радио терминалу за који је батерија намењена, односно/или изјава – декларација произвођача 
батерија или овлашћеног дистрибутера којим се доказује да се понуђене батерије могу безбедно 
користити за употребу у ТЕТРА радио терминалу за који је батерија намењена уз коју је неопходно 
доставити и сертификат произвођача радио станица да су батерије тестиране и да њихово коришћење 
неће утицати на гаранцију радио станица.    
4) Узорке батерија - 2 комада нових, некоришћених батерија из серије контигента који треба бити 
испоручен по уговору, ради испитивања функционалности. 
 

 за Партију 2:  
Понуђач је у обавези  да  уз понуду достави: 
1) Комплетну техничку спецификацију произвођача за батерије које нуди и из којих се могу сагледати 
све карактеристике батерија или  каталог из кога се могу утврдити техничке карактеристике понуђених 
батерија, 
2) Изјава произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача или овлашћеног произвођача 
батерија или овлашћеног дистрибутера, на њиховом меморандуму, оверена и потписана од овлашћеног 
лица и дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач поседује потврду-
ауторизацију од произвођача опреме да је овлашћен за продају батерија за ручне аналогне радио 
станице Моторола ГП 300,340,380 
3) Узорке батериј  а - 2 комада нових, некоришћених батерија из серије контигента који треба бити 
испоручен по уговору, ради испитивања функционалности. 

 

за Партију 3:  
1) Изјава произвођача опреме или овлашћеног представника произвођача или овлашћеног произвођача 
батерија или овлашћеног дистрибутера, на њиховом меморандуму, оверена и потписана од овлашћеног 
лица и дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач поседује потврду – 
ауторизацију од произвођача опреме да је овлашћен за продају батерија. 
2) Уз понуду доставити попуњену табелу – техничка спецификација, оригиналну техничку 
документацију произвођача или каталог која доказује тражене исте или боље карактеристике са 
обележеним карактеристикама на документацији, званични тест извештај према стандарду IEC 60896-
21/22 и доказ о постојању сервиса на територији Србије. 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ОБЈАВЉЕНА 20.05.2020 ГОДИНЕ НА ПОРТАЛУ УПРАВЕ 

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И САЈТУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

ПРОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋОМ. 
 

НА ПОРТАЛУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И САЈТУ МИНИСТАРСТВА ДАНА 12.06.2020. ГОДИНЕ 

ОБЈАВЉЕНА ЈЕ НОВА ВАЖЕЋА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА КОЈОЈ СУ ПОНУЂАЧИ 

У ОБАВЕЗИ ДА ДАЈУ СВОЈУ ПОНУДУ. 
 

СВА ПИТАЊА КОЈА БУДУ ПОСТАВЉЕНА У ВЕЗИ СА ПРЕДМЕТНИМ ПОСТУПКОМ БИЋЕ ПРИКАЧЕНА ЗА 

НОВУ ВАЖЕЋУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОД 12.06.2020. ГОДИНЕ   
 

РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЈЕ  23.06.2020. ГОДИНЕ  
 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ОБАВИЋЕ СЕ ИСТОГ ДАНА, 23.06.2020. ГОДИНЕ У 12:00 ЧАСОВА У 

ПРОСТОРИЈАМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, НА АДРЕСИ БУЛЕВАР 

ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 104, БЕОГРАД. 

         КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
 
 


