
 
 

 

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 

Отона Жупанчича 4 

11070 Београд 

Број: 01/1798 

Датум: 09.07.2018. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 

припремањем понуде  
 

ПИТАЊE 1:  

 

• „Без оперативног система. 
• Значи, рачунари се испоручују БЕЗ оперативног система?“ 

 

 

ОДГОВОР 1:  

 

Да, рачунари се испоручују без оперативног система. 
 
 

ПИТАЊE 2:  

 

• „У цену рачунара потребно је укалкулисати: 
• BackUP и миграцију података са старог рачунара на нови, 
• На чега се ради BackUP? Неки сервер, екстерни диск, или...? 

• Наведено је "...са старог рачунара". Једног?  Па на свих 13 нових индентичан 

садржај? Или школа има 13 старих рачунара и са свијх је потребно пребацити све 

податке на нове? 

• Шта тачно подразумевате под "миграција података"?“ 

 

ОДГОВОР 2:  

 

Потребно је све садржаје који се преносе, у присуству и према захтеву надлежних 
професора, прво пребацити на неку јединицу за складиштење података, а затим све 
архивиране и сортиране садржаје пренети на нове уређаје. На вама је да одлучите на који 
начин  ћете урадити BackUP података. Пре преноса не постоји могућност преноса података 
на локални сервер. 
 



  

Потребно је заменити постојећих 13 рачунара, са 13 нових који се испоручују. При замени 
рачунара потребно је са једног старог, податке пребацити на други нови који га мења, не са 
једног старог на 13 нових (идентичан садржај). 
 
 
Под миграцијом података подразумева се пренос података са старог рачунара на нови (13 
ком.) преноси се 13 садржаја са 13 старих, на 13 нових рачунара. 
 
 

ПИТАЊE 3:  

 

• „Инсталација оперативног система и апликативног софтвера у просторијама школе 
(обезбеђује школа), 

• Наручилац инсистира да се инсталација оперативних система на нове рачунаре ради 
искључиво у простаријама школе?“ 

 

ОДГОВОР 3:  

 

Да, због тога што ће професори задужени за предметну опрему, присуствовати BackUP-u и 
преносу података, ради дефинисања садржаја који је потребно поделити између рачунара и 
других подешавања не новим рачунарима. 

 

 

ПИТАЊE 4:  

• „Наручилац инсистира да се инсталација оперативног система на нове рачунаре ради 

искључиво u просторијама школе? 

• Који тачно оперативни систем обезбеђује школа? 

• Уколико је у питању Microsoft Windows, навести верзију... 
• Уколико је у питању Linux, прецизирати дистрибуцијиу...“ 

 

ОДГОВОР 4:  

 
Microsoft Windows 7 professional. 
 
 

ПИТАЊE 5:  

 

• „Који "апликативни софтвер" је у питању?“ 

 

ОДГОВОР 5:  

 

Microsoft Office 2007, Adobe Acrobat reader i sl. 

 

 



  

ПИТАЊE 6:  

 

• „Да ли се на свим новим рачунарима инсталира идентичан апл. софтвер?“ 

 

ОДГОВОР 6:  

 

Да. 

 

 
 

ПИТАЊE 7:  

 

• „Подешавање рачунара и пратеће опреме и уређаја у просторијама школе, 
• Која је пратећа опрема и уређаји у питању? Молимо да специфицирате количину и 

врсту (моделе) уређаја?“ 

 
 
 

ОДГОВОР 7:  

 
 
1 скенер (Canon), 2 принтера (Lexmark, HP) 
 
 

ПИТАЊE 8:  

 
• „Подешавање и повезивање рачунара у рачунарску мрежу у просторијама школе. 
• Молимо за детаљнији опис тражених услуга "повезивања" у рачунарску мрежу: 

• Да ли је потребно и каблирање/постављање каналица?“ 

 
 

ОДГОВОР 8:  

 

 
Није потребно каблирање. Потребно је коришћењем постојеће мрежне инфраструктуре 
(пасивна и активна мрежна опрема) поставити рачунаре тако да међусобно буду видљиви у 
рачунарској мрежи и да према захтеву професора деле одређене садржаје између себе 
(садржаји ће бити дефинисани од стране професора.). 
 
 

ПИТАЊE 9:  

 

• Да ли школа има dedicated сервер и ако има који (навести модел/карактеристике)?  

 
 



  

 

ОДГОВОР 9:  

 

 

Нема. 
 
 
 

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 
припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страни 
наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


