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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 02/16 - НАБАВКА БАТЕРИЈА ЗА РУЧНЕ 
РАДИО СТАНИЦЕ 

 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 02/16 – Набавка батерија за ручне радио 
станице, постављена су следећа питања понуђача: 

 
Питањe: 

 
“ Molimo vas da nam date dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacjie za Javnu nabavku dobra 
- nabavka baterija za ručne radio stanice, JN br. 02/16. 
  

Na strani 5. konkursne dokumentacije, III Tehničke specifikacije, piše da su zahtevi naručioca da 
"baterija mora da ima mogućnost optimizacije na Maintenance system proizvođača ručnih radio 
stanica", tako da molimo da nam date pojašnjenje u tehničkom smislu za navedeni zahtev.“ 
 
Одговор: 

 
Услед великог броја батерија са којима располаже, Републички хидрометеоролошки завод у 
сврху тестирања батерија користи се уређај (Battery Maintenance System) са којим у исто 
време може да се изврши дијагностика неколико различитих врста батерија. На уређају се 
темељно може утврдити стање батерија, пунити и празнити батерија, мерити напон, 
капацитет, итд. 
 
 Питањe: 

 
“Molim Vas da izvršite izmenu ili dopunu konkursne dokumentacije u vezi sa JN br. 02/16 
Nabavka baterija za ručne radio stanice. 
 
Na strani 5. Konkursne dokumentacije u delu zahtevi naručioca navedeno je da baterije treba da 
budu “originalne za navedene tipove ručnih radio stanica proizvođača Motorola i ICOM”. 
 
 Molim vas da zahtev dopunite dodavanjem  reči “ekvivalent” ili “odgovarajuće”  baterije koje u 
potpunosti zadovoljavaju tehničke zahteve naručioca, a sve u skladu sa čl. 10 Načelo 
obezbeđivanja konkurencije ZJN.”  

 

Одговор: 
 
Наручилац под назнаком “оригиналне” подразумева батерије које нису репариране или 
ремонтоване, односно оригинално произведене, у оригиналном произвођачком 
паковању. То подразумева да батерије могу бити и од другог произвођача уколико 
имају захтеване карактеристике и могућност несметаног рада ручних радио станица 
наведених произвођача. 
 

за Комисију за јавну набавку  

           Ђорђе Мартиновић, елек. техн. 
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