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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 404-99-1/19-VII 

Дана: 28.11.2019. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

 

П И Т А Њ Е  П О Н У Ђ А Ч А 

        Потенцијални понуђач – заинтересованo лицe je дана 26.11.2019. године у 09,22 часова 

поставио електронском поштом питања везана за појашњење Конкурсне документације јавне 

набавке ЈН број 404-99/19-VII, набавка добара, набавка рачунарске и фотографске опреме по 

партијама и то: Партија I–набавка рачунарске опреме и Партија II–набавка фотографске опреме, за 

потребе Градске управе града Краљева и буџетског фонда за саобраћај, објављене на Порталу ЈН 

дана 19.11.2019. године, постављеним питањима у погледу дате Техничке спецификације за Партију 

1-набавка рачунарске опреме који се набавља и то: 

''-Ставка 1 – Сервер, да ли се тражи Tower или  Rack, обзиром да по спецификацијама за сервер 

нисмо сигурни шта се тачно тражи?''. 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

           У ЈН број 404-99/19-VII отворени поступак јавне набавке, набавка добара, набавка набавка 

рачунарске и фотографске опреме по партијама и то: Партија I–набавка рачунарске опреме и Партија II–

набавка фотографске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и буџетског фонда за саобраћај, 

објављене на Порталу ЈН дана 19.11.2019. године, са роком за подношење понуда до 19.12.2019. године, 

Комисија за јавну набавку даје следећи одговор: тражи се Tower као што стоји у конкурсној 

документацији у Прилогу 5 техничке спецификације, Партија 1, ставка 1. 

     Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок 

за подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да крајњи рок за подношење понуда у овој 

јавној набавци остаје исти 19.12.2019. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана 

19.12.2019. године у 12
00 

часова. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


