
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
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Служба за заједничке послове 
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Сремски Карловци 
 

 
На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија даје 
  
 

Одговор заинтересованим лицима  
на питање у вези са јавном набавком 

ТЕХНИКА И ОПРЕМА ЗА „ ОМЛАДИНСКИ КЛУБ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ“ 
 Редни број ЈН МВ I/2-01-16 

 
 

Дана, 09. 12. 2016. године, запримљенa су питања/захтеви за додатним 
информацијама у предметном поступку јавне набавке, који гласи:   
 

 
Захтев број 1:  
 
ПРЕДМЕТ: додатне информације/ појашњења за Комисију за ЈН МВ I/2-01-16 

 
               Питања  поводом JН MВ 1/2-01-16, ставка 6. 
       
Питање 1: Навели сте да тражите рачунар са две врсте процесора - i3-4170 и  Ј3060. који 
од ове две треба да буде? 
Одговор 1: Процесор ( i3-4170  3.7 )  

Питање 2: Навели сте да тражите монитор са две различите дијагонале - 19.5" и 22". Који 
од ова два модела? 
Одговор 2:  Монитор 21" -22" VS228DE. 
 
Питање 3: Навели сте да тражите лан мрежу 10/100/100. Да ли сте мислили на 10/100 или  
10/100/1000 проток? 
Одговор 3: Лан 10/100. 
 
Питање 4: Навели сте да тражите лан и wireless лан. Да ли је то тачан захтев? 
Одговор 4: Wireless 802.11 а/c. 

 
 
 



Захтев број 2:  
 
ПРЕДМЕТ: додатне информације/ појашњења за Комисију за ЈН МВ I/2-01-15. 

 
 

Питање 1: под ставком 6 захтеван је десктоп рачунар са монитором, у оквиру чега су 
наведена два модела процесора, па није најјасније ста тачно треба да буде понуђено i3-
4170 и  Ј3060, те Вас моким да нам дате додатно појашњење који процесор рачунар треба 
да поседује? 
Одговор 1: Рачунар треба да поседује процесор ( i3-4170  3.7 ) 
 

Питање 2: У оквиру исте ставке је наведео да се захтева монитор 19.5" 1366 x 768, а 
потом у наставку 21-22" и модел Asus монитора од 21.5". Па Вас молим да појасните какав 
монитор је потребно понудити? 
Одговор 2: Монитор 21 -22" VS228DE. 
 
Питање 3: У оквиру исте ствке је наведено wireless лан, што је карактеристично за 
десктоп машине Аll-in-one, па Вас молим за појашњење да ли је потребно понудити 
управо овакав уређај? 
Одговор 3: Није потребно да има wireless лан већ ЛАН 10/100, Wireless 802.11 а/c. 

 

Питање 4: Под ставком 7 и 8 је захтеван систем звучника за рачунар и видео бим, па Вас 
молим за појашњење да ли је потребно уз захтеване звучнике да буде испоручен и 
пројектор? 
Одговор 4: Потребно је доставити само звучнике  

 
Питање 5: У оквиру истих ставки на основу наведених спецификација није у потпуности 
јасно који уређај је потребно понудити, па Вас молим за појашњење у смислу конкретних 
модела који задовољавају наведено? 
Одговор 5: Одговорили смо на Ваша питања. Извињавамо се уколико сте били у 
недоумици и хвала Вам на указаним грешкама. 

Грешка у документацији је: Процесор модел (Processor J 3060 ( 2M Cache, up to 2.48 GHz)). 

Детаљи монитора 19.5" ( LED HD 1366 x 768 ). 

 

                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈН  
                                                                                                          ЈН МВ I/2-01-16 
 


