
 

 

                                      
         Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА         
      Сектор  за материјално финансијске послове    
                  07/2 број 404-ЈН-364/19              
                     29.05.2020. 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 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 прихватљвост понуде, на страни 14 конкурсне документације,  
под тачком 2 стоји да је понуђач у обавези да уз понуду достави следеће: 
- 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.     
- Да ли је прихватљива изјава произвођача батерија или овлашћеног дистрибутера да понуђач 
поседује потврду-ауторизацију од произвођача батерија да је овлашћен за продају батерија за 
ручне аналогне радио станице Моторола? 
ОДГОВОР 1:  
Прихватљива је изјава у облику у којем је потенцијални понуђач дефинисао. 
 

ПИТАЊЕ 2: За партију 1, на страници бр. 9, у делу посебни захтеви, понуђач је у обавези да уз понуду 
 достави званични документ - сертификат којим се доказује да је понуђени модел батерије сертификован 
од стране произвођача ТЕТРА терминала, да се батерије могу безбедно користити. Молимо за Ваш 
одговор да ли је прихватљиво да се уместо траженог сертификата достави изјава-декларација произвођача 
батерија, којом се доказује да се понуђене батерије могу безбедно користити за употребу на предметним 
радио станицама. 
ОДГОВОР 2: Изјава/декларација је прихватљива, само уколико се уз ту изјаву/декларацију достави и 
сертификат произвођача радио станица да су батерије тестиране и да њихово коришћење неће утицати на 

гаранцију радио станица.  
 
ПИТАЊЕ 3: У партији 3, примена тражених батерије је за ТЕТРА базне станице Министарства 
Унутрашњих Послова. Kао посебан захтев од којег зависи прихватљивост понуде тражи се ауторизација 
произвођача. Пошто се ауторизација произвођача (МАФ) на меморандуму даје са захтевом за ознаку 
пројекта/набавке, да ли ауторизација треба да садржи број набавке и примену батерија? Сматрамо да 
произвођач мора да буде упознат са применом батерија и оквирном количином коју је потребно 
испоручити сваке године како би се резервисале све количине и сходно томе испоручиле све батерије на 
време. Додатно, да ли ауторизација треба важи до краја 2021. године или до краја 2022. године? 
ОДГОВОР 3.: Није потребно да ауторизација садржи број набавке и примену батерија, с обзиром да се 
из тендерске документације недвосмилено може закључити да су намењене за ТЕТРА базне станице. 
Ауторизација треба да важи до краја 2022.године. 
 



 

 

 
ПИТАЊЕ 4: За партију 3 - батерије за ТЕТРА базне станице, на страници бр. 17, стоји да су максималне 
димензије (ДxШxВ) 510 x 110 x 235мм. Наше питање је: Да ли је прихватљиво да у захтеваним димензијама 
батерије постоји толеранција у висини, односно да ли укупна висина батерије може бити 290мм? 
ОДГОВОР 4: Није прихватљива толеранција у висини. 
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