
Страна 1 

 

Општина Бајина Башта 
Oпштинска управа 
Комисија за јавну набавку 
мале вредности бр. Д МВ 05/20 
Број: 404-38-8/2020 
Датум: 15.05.2020. године   
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности 
број Д МВ 05/20, образована Решењем од стране Наручиоца даје:  
 
Одговоре на постављена питања за јавну набавку мале вредности број Д МВ 
05/20 – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Општинске управе 
општине Бајина Башта. 
 
Питање број 1: 
Молимо Вас да нам појасните шта подразумевате под „BRAND NAME/MODEL“ с 
обзиром да нисте навели јачину напајања, те нам је нејасно да ли се тражи 
склапана машина или не? 
 
Одговор на питање број 1: 
Понуђач може да понуди склапани рачунар са карактеристикама наведеним у 
Техничкој спецификацији. 
 
Питање број 2: 
Молимо Вас да нам потврдите да је прихватљиво да понудимо рефабриковани 
Windows 10 PRO 64 бит за ставку 1, а за ставку број 2 Windows 10 HOME. 
 
Одговор на питање број 2: 
Наручилац ће понуду понуђача који понуди рефабриковани Windows 10 PRO 64 
бит, одбити. Ставка 2 су монитори. 
 
Питање број 3: 
С обзиром на то да постоје Celeron конфигурације којима су процесори 
интегрисани на плочи, да ли ће бити прихватљиве понуде са таквим 
конфигурацијама или се прихватају само конфигурације где процесор и плоча 
нису интегрисани? 
 
Oдговор на питање број 3: 
Наручилац ће прихватити понуду понуђача који понуди конфигурације којима су 
процесори интегрисани на плочи. 
 
Питање број 4: 
Да ли се под "бранд" рачунаром подразумевају само рачунари које производе 
иностране фирме HP, Dell, Lenovo, итд.)  или ће бити прихватљиви и рачунари 
које састављају домаћи увозници компоненти? 
 
Oдговор на питање број 4: 
Наручилац ће прихватити понуду понуђача који понуди рачунаре које састављају 
домаћи увозници компоненти. 



Страна 2 

 

Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку 
можете преузети са Портала јавних набавки као и са интернет странице 
Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs. 
 
Комисија за Јавну набавку набавку мале вредности бр. Д МВ 05/20 – Набавка 
рачунара и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Бајина 
Башта је сагласна да одговори на питања не захтевају Измену конкурсне 
документације. 
 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 15.05.2020. год. 

С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        мале вредности бр. Д МВ 05/20 

                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

