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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 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 оквиру посебних захтева од којих зависи прихватљивост понуде за партију 1 и партију 2, тачка 3. 
понуђач је у обавези да уз понуду достави сертификат којим се од стране произвођача Тетра терминал, 
односно произвођача аналогне радио станице потврђује да су предметне батерије сертификоване за 
употребу. Сматрамо да је наведени захтев за издавањем потврде произвођача радио станица неуобичајен и 
да је у супротности са одредбама Закона о ЈН, јер се на овај начин ограничава конкуренција и дозвољава 
монополска позиција произвођаца радио станица.  
С обзиром да су задати прецизни технички услови за предметне батерије и да је у KД тендера, предвиђено 
тестирање батерија, сматрамо да је овакав услов сувишан.  
Да ли је прихватљиво да се под овом тачком услова, достави Потврда произвођаца батерија да су понуђене 
батерије у свему компатибилне са Тетра терминалима, односно аналогним радио станицама? 

     
 
ОДГОВОР 1:   

На основу досадасњег искуства и рада са радио станицама ТЕТРА система, уочено је да уколико станице не 
користе ауторизоване батерије од стране произвођача, јављају се проблеми у раду, тј. појачана потрошња 
батерије (смањење зивотног века батерије), смањен капацитет рада те као и основну препреку наводимо 
губитак гаранције од стране произвођаца радио станице и неприхватање тих радио станица на  сервис 
услед коришћења неауторизованих батерија. Такође, наводимо да, уколико већина понуђача није у 
могућности да достави наведену ауторизацију/сертификат, наведени услов неће бити неопходан за даљи 
ток процеса јавне набавке. 
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