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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 78/2019 
Број:404-78-1578/2019-IIIı-5 
Датум: 30.01.2020. године 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

         Деловодни број: 404-78-1578/2019-IIIı-5 
 

Предмет:  Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 78/2019 – Набавка 
БЕСПИЛОТНЕ ЛЕТЕЛИЦЕ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ 

 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам 

одговоре на питања,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ 1:  
 
Поштовани, 
 

Обраћамо Вам се у вези набавке  беспилотне летелице Phantom 4 RTK, софтвера за 
фотограметрију и обуке. Молимо Вас да на одговорите на пар питања у вези обуке. 
Да ли се ради о обуци која подразумева упознавање пилота са опремом, пуштање и то све на 
дан када се доставља опрема? 
Или се ради о обуци у софтверу која траје 3-5 дана и која подразумева и обуку за оператера? 
Колико је људи планирано за обуку? 
 
 
 
ОДГОВОР 1:  
 

Неопходно је да испоручилац дрона изврши основну обуку за коришћење истог за 8 
лица. Овом ЈН  није обухваћена комплетна обука оператера за добијање дозволе за 
управљање дроном.Када је реч о софтверу неопходно је да испоручилац изврши обуку свих 
лица која ће радити са тим софтвером, односно сви оператери би требало да буду обучени да 
раде са софтвером који се набавља током ове ЈН .Број планираних оператера је 8. Број дана 
обуке  ће бити предложен од стране испоручиоца услуге. 
 
 
 
 
На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке  2020. 



                                                              
                Град  Лозница                                         Република Србија                 
                                             
 

 

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs 

                                           
                                                    Службеник за јавне набавке – члан комисије 
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Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


