
ЈП Градски информативни центар „Аполo“ 

Трг Слободе 3 

Нови Сад 

Бр: ЈН 3/13 

Дана: 28.10.2013. године 

 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/13 РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И СОФТВЕР 

 

Овим путем вас обавештавамо о појашњењу конкурсне докумeтације (у 

складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 

124/12“ ) у предметном поступку. 

 

1. Питање 1 од 26.11.2013. године 

„Да ли рачунар треба да има инсталиран оперативни систем и који?“ 

Одговор: Рачунар не треба да има инсталиран оперативни систем. 

 

 

2. Питање 2 од 26.11.2013. године 

„Да ли треба да има инсталиран неки додатни софтвер и који? 

Одговор: Није потребан никакав додатни софтвер. 

 

 

3. Питање 3 од 26.11.2013. године 

„Да ли лаптоп треба да има инсталиран оперативни систем и који?“ 

Одговор: Лаптоп не треба да има инсталиран оперативни систем. 

 

 

4. Питање 4 од 26.11.2013. године 

„Да ли лаптоп треба да има инсталиран неки додатни софтвер и који?“ 

Одговор: Није потребан никакав додатни софтвер. 

 

 

5. Питање 5 од 26.11.2013. године 

„Да ли монитор треба да буде исти „Brand“ као и рачунар,миш и тастатура?“ 

Одговор: Монитор не мора да буде исти „Brand“ kao рачунар, миш и тастатура. 

 

 

Ови одговори на питања  имају  карактер саставног дела конкурсне документације 

 

Молим Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама потврдите 

пријем појашњења на e-mail: ivan.simic@novosadska.tv или на  факс 021/47-22-340 . 

 

       Комисија за јавну набавку 3/13 



ЈП Градски информативни центар „Аполo“ 

Трг Слободе 3 

Нови Сад 

Бр: ЈН 3/13 

Дана: 29.11.2013. године 

 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/13 РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И СОФТВЕР 

 

Овим путем вас обавештавамо о појашњењу конкурсне докумeтације (у 

складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 

124/12“ ) у предметном поступку. 

 

1. Питање 1 од 28.11.2013. године 

„Који је захтевани софтвер и којој количини?“ 

Одговор: Софтвер се не захтева у оквиру јавне набавке. 

 

2. Питање 2 од 28.11.2013. године 

„Да ли рачунари и монитори треба да буду од истог произвиђача? 

Одговор: Рачунари и монитори не морају да буду од истог произвођача. 

 

3. Питање 3 од 29.11.2013. године 

„Да ли из Ваших одговора може да се закључи да понуђач нема никаквих 

софтверских обавеза за испоручену робу и да се гаранција односи само на 

техничку  исправност хардверских компоненти.“ 

Одговор: Да, осим софтвера који је фабрички уграђен у електронским 

компонентама и одговарајућих припадајућих драјвера потребних да би компоненте 

рачунара правилно функционисале. 

 

Ови одговори на питања  имају  карактер саставног дела конкурсне документације 

 

Молим Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама потврдите 

пријем појашњења на e-mail: ivan.simic@novosadska.tv или на  факс 021/47-22-340 . 
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