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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 34/2020 
Број:404-34-486/2020-IIIı-5 
Датум: 21.05.2020. 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: 404-34-486/2020-IIIı-5 
 

Предмет:  Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 34/2020 – Набавка 
беспилтне летелице и пратеће опреме 

 
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:  
 
У обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни (стр. 16) стоји: 
 
“Гарантни  рок  (најмање  24  месецa)  је:  __________месеци  од  дана  завођења  записника  
о квалитативном пријему,  
уз обавезу бесплатног инсталирања и надоградње софтверско – хардверских побољшања која 
произвођач спроведе на уговореној опреми у току гарантног периода”. 
 
Као потенцијални понуђач нисмо у могућности да гарантујемо бесплатни update по броју 
месеци, како се тражи у обрасцу, већ по софтверској верзији до које су могући update-ови 
што је у складу са спецификацијом произвођача, што је јавно доступан податак и може се 
проверити на следећем линку: 
https://www.agisoft.com/buy/licensing-options/ 
Због тога  не постоји могућност да се обавезни образац структуре цене попуни на 
предвиђени начин. 
 
 
ОДГОВОР 1:  
  
У обрасцу цене, за гарантни рок за Софтвер за фотограметријску обраду, потребно је 
попунити у складу са спецификацијом произвођача, по софтверској верзији до које су могући 
бесплатни update-ови. 
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ПИТАЊЕ 2: 
 
На страни 9. под битним недостацима понуде наведени су и докази о испуњавању додатних 
услова. 
Како додатни услови, страна 7., нису специфицирани, доказе није могуће доставити уз 
понуду. 
  
ОДГОВОР 2: 
 
Додатни услови у овој предметној јавној набавци нису захтевани, па па се самим тим неће 
сматрати битним недостатком понуде. 
 
ПИТАЊЕ 3: 
 
Да ли захтевана обука у управљању мултикоптером може бити основна једнодневна или 
поред практичне обуке мора да додатно садржи едукацију за рад у сложеним условима 
употребе или припрему полазника за полагање испита познавања ваздухопловних прописа у 
складу са Правилником о беспилотним ваздуплоховима? 
 
ОДГОВОР 3: 
 
Обука у управљању мултикоптером је основна и подразумева једнодневну обуку без 
припреме за полагање испита познавања ваздухопловних прописа. 
 
ПИТАЊЕ 4: 
 
Да ли захтевана обука за употребу фотограметријског софтвера може да се спроведе на 
даљину или мора да садржи практичан тренинг у припреми и реализацији различитих врста 
мапирања предметном летелицом? 
 
ОДГОВОР 4: 
 
Обука за употребу софтвера не може даљински да се изведе већ мора да припреми полазнике 
обуке за самосталну употребу софтвера 
 
ПИТАЊЕ 5: 
 
Да ли је прихватљиво да се део практичне летачке обуке спроведе у прикладном тренинг 
центру коју одреди испоручилац? 
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ОДГОВОР 5: 
 
Практична обука може да се реализује у прикладном тренинг центру на територији 
Републике Србије. 
 
ПИТАЊЕ 6 
 
Наручилац захтева од понуђача да: 
- изврши допремање уговорених добара на локацији наручиоца најкасније у року од 45 дана 
од дана закључења уговора,након чега ће бити створени услови за квантитативни 
пријем,односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених 
добара од стране испоручиоца и комисије Наручиоца;  
- након монтаже и пуштања у рад уређаја организује и изврши обуку потребног броја 
запослених за правилан и безбедан рад и руковање истим на лицу места, до потпуног 
овладавања техником рада,уз коришћење сервисних упутстава најкасније у року од 60 дана 
од дана закључења уговора,након чега ће бити створени услови за квалитативни 
пријем,односно сачињавање записника о квалитативном пријему уговорених добара од 
стране испоручиоца и комисије Наручиоца,од чијег датума завођења почиње да тече 
гарантни рок;  
-испоручилац је у обавези да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму и времену 
испоруке,најмање 3 (три) дана пре испоруке,водећи рачуна да исти не пада у нерадно 
време,време празника,суботу и недељу; 
 - да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику. 
 
Испорука предметног добра (квантитативни пријем) се врши у року од 45 календарских дана 
од дана обостраног потписивања уговора. 
Захтеви у погледу места испоруке предмета јавне набавке 
 
Место испоруке предмета јавне набавке је fco Градска управа града Лознице, Карађорђева 
број 2, 15300 Лозница 
Захтеви у погледу начина, рок и услова плаћања 
Плаћање за испоручена добра и обуку корисника:  
Да би Купац могао да изврши плаћање рачуна, Испоручилац је дужан да достави следећу 
оригиналну исплатну документацију: 
o Рачун (два примерка) 
o Отпремницу потписане од стране Купца (један примерак) 
 
o Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара потписан од 
стране Испоручиоца и комисије Купца (један примерак). 
 
o Извештај о извршеној обуци крајњег корисника на лицу места при инсталацији (у два 
примерка: један оригинал и једна фотокопија). 
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Рок плаћања: у року до 45 дана од дана пријема / регистрације у ЦРФ-у исправног рачуна. 
 
С обзиром да сте набавку поделили у две партије интересује нас ко је задужен за монтажу и 
пуштање у рад и обуку? Да ли је то понуђач који учествује у првој или другој партији пошто 
према оваквој дефиницији захтева наручиоца није то могуће установити. 
 
ОДГОВОР 6: 
 
За монтажу, пуштање у рад и обуку задужен је понуђач који се јави за ту конкретну Партију. 
 
ПИТАЊЕ 7: 
 
Питање везано за прву партију – Да ли је потребно уз DJI Phantom 4 RTK испоручити и D-
RTK станицу? 
 
ОДГОВОР 7: 
 
Уз дрон није потребно испоручити станицу односно она није обухваћена овом набавком. 
 
На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке  2020. 
                                           

                                                    Службеник за јавне набавке – члан комисије 
                          

                                                        Дејан Дејановић                                                         
Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


