
 

ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац 
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и 

експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских 
постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко 

система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса 
 

МБ: 07351682       ПИБ: 101971396     - Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац 
Тел : (012) 542-785 (секретаријат), 975 (дежурна служба), Факс: (012) 542-543, 
                                                e-mail: jpt@toplifikacija.rs,    www.toplifikacija.rs 

 

Наш број: 2997/2 
Ваш број: 2997 
Датум: 29.04.2015 
Место: Пожаревац 
 
У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама  (у даљем тексту Закон), а у вези јавне набавке која је 
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр. 1.1.21./2015 заведене под 
бројем 2842/2 од 23.04.2015. године и Позив за достављање понуда 2842/4 од 24.04.2015. године, који је 
oбјављен и достављен у складу са чланом 55. Закона о објављивању и достављамо Вам појашњење у 
вези предметне јавне набавке: 

 
Предмет:  
                                     Одговор на питање бр. 3.  
 
Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈНМВ 1.1.21./2015 

-Заинтересовано правно лице које је преузело конкурсну документацију за јавну 

набавку мале вредности бр.ЈНМВ 1.1.21./2015  

„Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама“ 

  I Партија Рачунарска опрема 

   II Партија Штампачи, апарати и опрема 
 

доставило је Наручиоцу мејлом, допис заведен под бројем 2997 дана 28.04.2015. 
године, којим поставља следећа питања: 
 

Питање бр. 1. 
 
Упућујемо питање везано за ЈНМВ 1.1.21./2015, партија 1: 
 
 Да ли је неопходно да рачунари (радне станице и нотебоок) имају лиценциран 
оперативни систем? На страни 23 конкурсне документације, у колони опис наведено је 
рачунар са лиценцираним ОС, а у следећој колони-опису предмета набавке – 
спецификацији, оперативни систем није наведен. 

 
Одговор бр 1. 
Да. На самим рачунарима (радне станице и нотебоок) НЕ СМЕ бити инсталиран 

нелегалан софтвер, те је зато и наведен да мора бити лиценциран. У следећој колони 
нијe наведен оперативни систем јер не представља карактеристику предмета који се 
набавља.  
 Напомињемо да се оперативни систем Windows 7 набавља посебно и невезано за 
предмете под 1.1 и 1.2. 
 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ЈНМВ 1.1.21./2015 


