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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 77/2019 
Број:404-77-1577/2019-IIIı-6 
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: 404-77-1577/2019-IIIı-6 
 

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,  
 
Молимо Вас да нам појасните за ставку број 1: 

- Да ли постоји платформа за виртуелизацију или се Windows сервер инсталира 
директно на сервер? 

- Код захтева за конфигурисање RAID хардверског контролера, молимо Вас да наведете 
и остале параметре сервера, 

- Код захтева за инсталацију и конфигурисање DC доменског окружења Active Directory 
Domain Services (DHCP, DNS, NTP и др.), молимо појашњење шта подразумевате под 
друго? 

 
ОДГОВОР 1:  
 
Ставка број 1: 
 

- Не постоји платформа за виртуелизацију, тражени оперативни систем Microsoft 
Windows Server 2016 Standard се инсталира директно на сервер 

 
- У складу са правилником о безбедности информационог-комуникационог система, 

параметри за конфигурисање сервера и остала неопходна права приступа одређеним 
деловима информационог-комуникационог система, биће дати на увид понуђачу са 
којим се потпише уговор. 
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- Сви остали непредвиђени радови потребни да би се сервер довео у функционално 
стање у постојећем мрежном окружењу. Непредвиђени радови су они радови који 
уговором нису обухваћени, а који се морају извести. 

 
ПИТАЊЕ 2: 
 
Захтев везан за ставку 2: 
 
 Молимо Вас да измените конкурсну документацију за поменуту ставку и допуните је 
са “или одговарајуће”, јер директно кршите члан 7.Закона о јавним набавкама тиме што 
ограничавате конкуренцију и дискриминишете остале понуђаче. 
 
 
ОДГОВОР 2: 
 
Захтев у вези ставке 2: 
 
У питању је техничка грешка, требало је нагласити „или одговарајућих истих (или бољих) 
карактеристика“. 
 
 
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 


