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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 77/2019 
Број:404-77-1577/2019-IIIı-5 
Датум: 27.01.2020. 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: 404-77-1577/2019-IIIı-5 
 

Предмет:  Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 77/2019 – Набавка 
сервера 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:  
 
Поштовани,  
За конкурсну документацију за јавну набавку добара ЈН МВ 77/2019 Набавка сервера и 
пратеће опреме, потребно нам је појаснити следеће: 
 

1. У делу конкурсне документације на страни 7/34 навели сте да је као додатни услов за 
учешће у поступку јавне набавке навели сте захтев једно лице са лиценцом 453 – 
Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система. 
 
Претпостављамо да је захтев за овом лиценцом грешка, зато што није у логичкој вези 
са техничком документацијом и самим предметом јавне набавке. 
Молимо да извршите измену у овом делу конкурсне документације и овај захтев 
уклоните или захтев прилагодите техничкој спецификацији и захтевима из ваше 
конкурсне документације и ако је потребно наведете захтеве за лиценцама које јесу у 
логичкој вези са предметом јавне набавке добара. 
 
У супротном, молимо за детаљно образложење зашто је овај услов наведен као 
додатни у слов у овој јавној набавци?  

 
ОДГОВОР 1:  
  
 Тражени услов није дискриминишући већ искључиво служи за одабир квалитетног 
понуђача. Не сматрамо да је услов веома захтеван већ само потврђује да је понуђач у 
могућности да изведе тражене радове монтажу сервера у ИТ рек ормар у 
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телекомуникационој просторији у складу са важећим прописима, техничким условима и 
стандардима. 
 
 
 
 
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 


