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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 19-1997/15-20 од 09.03.2020. и Решења 
о образовању комисије за јавну набавку број 19-1997/15-1-20 од 09.03.2020.  
године припремљена је: 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 

IV 

Услови  за  учешће у поступку јавне  набавке  изчл. 
75. и 76. Закона, упутство како се доказује испуњеност 
тих услова и образаци зјаве 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VI Образац понуде са спецификацијом 
VII Модел уговора 

VIII Образац трошкова припреме понуде 
IX Образац изјаве о независној понуди 
X Образац меничног овлашћења и потврде о пријему менице 
XI Образац изјаве о извршеном увиду 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности број 3-
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 
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1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:.....................................ЈКП„ЛИСЈЕ“НовиСад 
Адреса: …........................................Народног  фронта53 
Интернет страница:.........................www.lisje.com 

 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број 3: РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, 
 

ОРН: 30230000 – рачунарска опрема;  
 
 
4. Јавна набавка није обликована по партијама 

 
 

5. Није у питању резервисана јавна набавка. 
 

 

6. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Миле Ковачевић 
Е - mail адреса (или број факса):milekovacevic@lisje.com.; 021/526-181 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

http://www.lisje.com/
mailto:milekovacevic@lisje.com.
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1. Предмет јавненабавке 
 
Предмет јавне набавке бр. 3 - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА,  
 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 
 
ОРН:30230000 – рачунарска опрема;  
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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РБ Назив Опис 
Количин

а 

1 
Десктоп 
рачунар тип 1 

Матична плоча: GIGABYTE MB - SOCKET 1151 - GIGABYTE H310M S2V 
Intel, Intel® 1151, Intel® H310, Micro ATX; Процесор: Intel CPU 
LGA1151 Intel® Core™ i3-9100, 3.6GHz BOX 14nm;Хард 
диск:TRANSCEND SSD 240GB, SATA III, SSD220 Series - 
TS240GSSD220S 2.5'', SATA III, 240GB, do 550 MB/s; Меморија: DIMM 
DDR4 8GB 2400MHz Kingston KVR24N17S8/8; Кућиште: Midi Tower, 
Micro-ATX, ATX, без напајања, црно. Mинимум 24 месеца 
произвођачке гаранције која се доказује потврдом произвођача 
опреме или локалне канцеларије произвођача опреме(за 
територију Републике Србије), којом се потврђује да је захтевани 
гарантни период подржан од произвођача опреме. Потврда мора 
бити насловљена на Наручиоца, са позивом на јавну набавку и 
мора се односити на територију Републике Србије. 

1 

2 
Десктоп 
рачунар тип 2 

Процесор: INTEL Pentium G5420 3.8ghz Box Intel® 1151; Матична 
плоча: GIGABYTE MB - SOCKET 1151 - GA-H310M-S2V Intel, Intel® 1151, 
Intel® H310, Micro ATX; Меморија: 1 комад KINGSTON 4GB DDR4 
ValueRAM 2400MHz CL17 - KVR24N17S6/4; Хард диск: TRANSCEND 
SSD 240GB, SATA III, SSD220 Series - TS240GSSD220S 2.5'', SATA III, 
240GB, do 550 MB/s; Напајање:500W стандардно, ATX (PS2), 
активно;Кућиште: Midi Tower, Micro-ATX, ATX, без напајања, црно. 
Минимум 24 месеца произвођачке гаранције која се доказује 
потврдом произвођача опреме или локалне канцеларије 
произвођача опреме(за територију Републике Србије), којом се 
потврђује да је захтевани гарантни период подржан од 
произвођача опреме. Потврда мора бити насловљена на 
Наручиоца, са позивом на јавну набавку и мора се односити на 
територију Републике Србије. 

1 

3 
Десктоп 
рачунар тип 3 

Brand name рачунар: HP ProDesk 400 G4 MT/i5-7500/8GB/256GB 
SSD/Intel HD Graphics 630/DVDRW/Win 10 Pro/1Y (1JJ56EA). Тип 
процесора:Core i5,Модел процесора i5-7500,Радни такт процесора 
3.8 GHz,Chipset матичне плоче H270,Меморија 8 GB,Тип хард диска 
SSD,Капацитет хард диска 256 GB,Графичка картица 
интегрисана,Модел графичке картице Intel HD 530,Меморија 
графичке картице Дељена,Оптички уређај DVD-RW,Оперативни 
систем Win 10 Pro,Број језгара 4,Тип меморије DDR4 2400MHz,RAM 
број слотова 2,Брзина обрта иска Нема ротације,Brand графичке 
картице Intel,HDMI порт 0,VGA порт 1,Display порт 1,USB 2.0 порт 
4,USB 3.0 порт 0,USB 3.1 порт 4,Формат кућишта micro 
tower,тастатура SRB Latin,Миш USB 
  

1 

III ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 
КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНАИ ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ ИСЛ. 
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4 
Декстоп 
рачунар тип 4 

Brand name рачунар: HP ProDesk 400 G4 Microtower (1EY27EA), Intel 
Core i3-7100 3,9GHz, 4GB, 500GB HDD, Intel HD Graphics, DVDRW, 
VGA/DP, Win 10 Pro, Тип процесора Intel® Core™ i3 Processor,Модел 
процесора Intel® Core™ i3-7100 3.90 GHz,опис процесора:Intel® 
Core™ i3-7100 with Intel® HD Graphics 630 (3.9 GHz, 3 MB кеш 
меморије, 2 језгра),Chipset:Intel® H270,Тип графичке карте:Intel® 
HD Graphics 630,Графичка карта (опис):Интегрисана Intel® HD 
Graphics 630,Ram меморија 4GB,Опис меморије:4 GB DDR4-2400 
SDRAM (1 x 4 GB), два DIMM меморијска лежишта,HDD1:500GB 
HDD,Хард диск (опис) 500 GB 3.5" 7200 rpm SATA,Оптички уређај 
(опис)HP Optical Drive,Мрежни интерфејс:LAN Realtek RTL8111 HSH 
GbE LOM network connection,Audio:Conexant CX20632 codec with 
universal audio jack and 2W internal speaker, headset and headphone 
front ports (3.5 mm), multi-streaming capable,Слотови за 
проширење:Turbo Drive (M.2 PCIe),1 M.2 2230 for wireless NIC,PCI 
Express x16 (v3.0)(wired as a x4) 4.2", full height 6.6" length, 35 W 
max power,PCI Express x16 (v3.0) 4.2" full height, 6.6" length, 75 W 
max power,Прикључци на задњем панелу:1 audio-out,1 
DisplayPort™ 1.2,1 power connector,1 RJ-45,1 VGA,2 USB 3.1 Gen 1,4 
USB 2.0,Прикључци на предњем панелу:Universal audio jack with 
CTIA headset support,2 USB 3.1 Gen 1,1 SD 3 card reader 
(опционо),Кућиште:HP Microtower,Напајање:180W,Напајање 
(опис)80 PLUS Bronze: 180 W, up to 85% efficient, active 
PFC,Оперативни систем:Windows 10 Pro 64bit,Периферни 
уређаји:HP USB Business Slim тастатура,HP USB Optical миш 

1 

5 Монитор 

Дијагонала:24.5",Позадинско осветљење:LED,Тип 
панелa:TN,Резолуција:1920 x 1080 Full HD,Однос 
страница:16:9,Време 
одзива:2ms,Освежавање:60Hz,Осветљење:250 
cd/m2,Контраст:1000:1,Динамички контраст:12,000,000:1,Угао 
видљивости - Хоризонтално:170°,Угао видљивости - 
Вертикално:160°,VGA(D-Sub):Да,HDMI:1,DVI:Да,Аудио 
излаз:Да,Пивот:Не,Боја:Црна. Mинимум 24 месеца произвођачке 
гаранције која се доказује потврдом произвођача опреме или 
локалне канцеларије произвођача опреме(за територију 
Републике Србије), којом се потврђује да је захтевани гарантни 
период подржан од произвођача опреме. Потврда мора бити 
насловљена на Наручиоца, са позивом на јавну набавку и мора се 
односити на територију Републике Србије. 

1 
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6 Скенер тип 1 

Формат:А4 скенер;Тип скенера:положени са аутоматским 
увлачењем папира;Технологија за скенирање:CMOS CIS; Извор 
светла:RGB LED;Оптичка резолуција:до 600dpi;Брзина 
скенирања:1. Црно-бело (А4, 200 tpi): Механизам за аутоматско 
увлачење: 20 страница у минути/36 слика у минути.2. У боји (А4, 
200 тпи): Механизам за аутоматско увлачење: 10 страница у 
минути/18 слика у минути;Дубина боја:8-bit Greyscale (256-левел) 
(8-битне (256 нивоа) нијансе сиве), 24-bit Colour (24-битне 
боје);Максимална величина документа:1- Ширина,Механизам за 
аутоматско увлачење: 51–216 мм,Положени скенер: до 216 мм, 
2.Дужина,Механизам за аутоматско увлачење: 89–356 
мм,Положени скенер: до 356 мм,3.Дебљина,Механизам за 
аутоматско увлачење: 35–128 g/m² (0,05–0,15 мм);Скенирање 
картица:Ширина: 51 мм Дужина: 89 мм Дебљина: 128–209 
г/м²,Напајање:Струјни адаптер,Конекције:High speed USB 
2.0;Остало:Automatic Page Size Detection  (Аутоматско 
препознавање величине папира), Deskew (Поравнавање 
странице), Auto Colour Detection (Аутоматско откривање боја), Text 
Enhancement (Побољшавање текста), Skip Blank Page (Прескакање 
празне странице), Теxт Ориентатион (Оријентација текста), 
MultiStream, Preset Gamma Curve (Унапред подешена крива гаме), 
Prescan (Претходно скенирање), Edge Emphasis (Наглашавање 
ивице), Colour Dropout (Избацивање боје) (RGB), Colour 
Enhancement (Побољшавање боје) (RGB), Moire Reduction 
(Смањивање моареа), Caracter Emphasis (Наглашавање знакова), 
Prevent Bleed Through/ Remove Background (Спречавање 
пробијања боје/Уклањање позадине), Remove shadow (Уклањање 
сенке), Border Removal (Уклањање оквира), Erase Dot (Брисање 
тачака), Erase Notch (Брисање чвора), Punch Hole Removal 
(Уклањање рупа од бушења), Apply corrections for photos (Примена 
исправки за фотографије), Double Feed Detection (By Length) 
(Детекција дуплог увлачења по дужини), Automatic Feeder/Flatbed 
detection (Откривање аутоматског увлачења/положеног скенера), 
Rapid Recovery System (Систем брзог обнављања);Подржани 
оперативни системи:Windows® Vista SP 2 или каснији (32-bit/64-
bit), Windows 7 SP 1 или каснији (32-bit/64-bit), Windows 8/8.1 (32-
bit/64-bit), Windows Server 2008/2012 R2, Windows 10; 

1 
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7 Скенер тип 2 

Тип:Стони скенер са механизмом за увлачење листова,Јединица 
сензора за скенирање:Једнолинијски CMOS CIS сензор,Оптичка 
резолуција:600 тпи,Извор светлости:RGB LED,Страна за скенирање: 
Предња страна/задња страна/обострано,Интерфејс:HIGH SPEED 
USB 2.0,Димензије (Ш x Д x В):Са затвореним лежиштем: 280 (Ш) x 
172 (Д) x 178 (В) мм,Са отвореним лежиштем: 280 (Ш) x 606 (Д) x 
366,4 (В) мм,Тежина:Приближно 3,2 кг,Енергетски захтеви:220–240 
В наизменичне струје (АЦ) (50/60 Hz),Потрошња енергије: 
Скенирање 27 W или мање, режим мировања: 1,8 W или мање, 
искључено напајање: мање од 0,5 W,Радно окружење:10 – 32,5°c 
(50 – 90,5°F), влажност 20 – 80% RV.СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
СКЕНИРАЊА:Црно-бело:60 страница у минути/120 слика у 
минути,У боји:60 страница у минути /120 слика у минути,Излазна 
резолуција:150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 300 x 300 tpi, 
400 x 400 tpi, 600 x 600 tpi.Излазни режим:Black and white (Црно-
бело)/Error Diffusion (Дифузија грешке), Аdvanced Text 
Enhancement (Напредно побољшавање текста) (само Windows), 
Advanced Text Enhancement II (Напредно побољшавање текста ИИ), 
8-бит Greyscale: (256-level) (8-битне (256 нивоа) нијансе сиве), 24-
бит Colour (24-битне боје),Препоручени дневни обим 
рада:Приближно 7.000 скенираних докумената на 
дан.СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА ДОКУМЕНТЕ:Ширина 50,8 – 216 
мм,Дужина 54 – 356 мм, Дебљина 27 – 209 г/м² (0,04 – 0,25 
мм),Режим за дуге документе 3.000 мм макс. (могућност избора 
на контролној табли оперативног система МS 
Windows),Скенирање картица Ширина: 53,9 мм Дужина: 85,5 мм 
Дебљина: 0,76 мм (подржане су картице са рељефом), Одвајање 
папира:Метод помоћу ваљка са задршком, Капацитет механизма 
за увлачење: 60 листова (80 г/м²). СПЕЦИЈАЛНЕ 
ФУНКЦИЈЕ:Automatic Page Size Detection (Аутоматско 
препознавање величине папира), Deskew (Поравнавање 
странице), 3- Dimentional Colour Correction (Тродимензионална 
корекција боја), Colour Dropout (Избацивање боје) (RGB), Colour 
Enhancement (Побољшавање боје) (RGB), Auto Colour Detection 
(Аутоматско откривање боја), Shading Correction (Корекција сенки), 
MultiStream, Preset Gamma Curve (Унапред подешена крива гаме), 
Skip Blank Page (Прескакање празне странице), Folio Mode (Режим 
пресавијања), Scan Area Setting (Подешавање области за 
скенирање), Patch Code (Кôд закрпе), Batch Separation with white 
blank sheet (Одвајање серије белим празним листом) (само 
Windows),Edge Enhancement (Побољшавање ивице), Moire 
Reduction (Смањивање моареа), Prevent Bleed Тhrough /Remove 
Background (Спречавање пробијања боје/Уклањање позадине), 
Contrast Arrangement (Уређивање контраста), Colour Drift 
(Одступање боје), Adding Black Margin Mode (Режим додавања 
црне маргине), Colour Elimination (Елиминација боје), Background 
Smoothing (Умекшавање позадине), Shadow Cropping (Исецање 
сенки), Auto Resolution Setting (Аутоматско подешавање 
резолуције), Stretch Adjustment of Sub-Scanning Direction 
(Подешавање растезања за смер подскенирања), Double Feed 
Release (Ослобађање дуплог увлачења), Thin Paper Mode (Режим 

1 
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танког папира), Double Feed Detection (Детектовање двоструког 
увлачења) (ултразвучни сензор/по дужини), Separation Retry 
(Поновно одвајање). 

8 Скенер тип 3 

Формат:А4 скенер,Тип скенера:положени,Технологија за 
скенирање:CIS,Извор светла LED лампа са три боје (RGB),Оптичка 
резолуција:до 2400 x 2400dpi,Брзина скенирања:10 сек. за А4 
колор формат на 300 dpi-(у боји)-(рефлексивно):14,8 ms/линија 
(2.400 tpi),6,6 ms/линија (1.200 tpi),3,8 ms/линија (600 tpi),2,2 
ms/линија (300 tpi), (нијансе сиве, црно-бело)-(рефлексивно):4,3 
ms/линија (2.400 tpi), 2,2 ms/линија (1.200 tpi), 1,3 ms/линија (600 
tpi), 2,2 ms/линија (300 tpi),*Не подразумева време потребно за 
пренос информације на рачунар;Дубина боја:улаз 48-bit,излаз 
48/24-bit;Максимална величина документа:А4 / Letter (216 x 297 
мм);Тастери:4 тастера (PDF, AUTOSCAN, COPY, 
SEND);Напајање:USB,Конекције:USB mini-B конекција 2.0 или 
брже;Софтвер:Scan Gear за Windows,Scan Utility за 
Windows;Скенирање и директно слање у информатички 
облак;Подржани оперативни системи:Windows 10, Windows 8.1, 

Windows 7 SP1,ОС X 10.11.6, OS X 10.11.6, macOS 10.12〜macOS 
10.13 

1 

9 Тастатура GENIUS тастатура KB-125 USB (Crna) SRB (YU) или одговарајућа 1 

10 Миш 
GENIUS жични миш DX-110 PS/2 - 31010116106 оптички, 1000dpi, 
Симетричан (погодан за обе руке), Црна или одговарајући 

1 

11 
Сет тастатура 
миш 

GENIUS бежична тастатура и миш KM-8200 (црна боја) SRB (YU), 105 
или одговарајући 

1 

12 
Штампач тип 
1 

Минималне техничке карактеристике:Тип уређаја:А4 
мултифункцијски ласерски монохроматски 4-у-1 (штампач, скенер, 
копир, факс);Брзина штампе:једнострано-мин. 55 ppm А4;Брзина 
штампе: двострано-мин. 39 ppm А4;Резолуција штампе:мин. 1200 
dpi; Време до штампе прве стране:макс. 5с; Време до прве 
копије:макс. 7с; Брзина копирања:двострано-мин. 39 ppm 
А4;Екран:мин.7", осетљив на додир, у боји;Процесор:мин.  1200 
MHz, са два језгра;Капацитет меморије:мин. 1 GB, уз могућност 
проширења минимално на 3 GB;Улазни капацитет фиока за 
папир:мин. 500 листова А4;Капацитет вишенаменске улазне 
фиоке:мин. 100 листова А4;Подржана дебљина папира:мин. 60-220 
г/м² из вишенаменске фиоке;Прикључци: USB 2.0, Gigabit LAN (RJ-
45), 2 x USB host interface, слот за опциону SD картицу, слот за 
опциони интерни принт сервер;SCAN опције:мин. TWAIN, WIA, 

1 
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WSD;Резолуција скенирања:мин. 600 dpi;Тип скенираног 
документа:TIFF, PDF, PDF/А-1 , PDF високе компресије, encrypted 
PDF, JPEG, XPS;Брзина скенирања:Једнострано: мин. 60 ipm/min (А4, 
300dpi, црно бело), 40 ipm/min (300dpi, А4, у боји); двострано: мин. 
100ipm (300dpi, А4 црно бело), 64ipm (300dpi, А4, у 
боји);Остало:Дуплекс штампа, ADF, Електронско сортирање, 25% - 
400% умањење - увеличавање, Копирање ИД картица;Капацитет 
потрошног материјала:Поред уређаја и иницијалног тонера 
потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће 
обезбедити штампу од минимално 35.000 страна А4 * (заједно са 
иницијалним тонером);Остали оригинални потрошни материјал 
(maintanace kits, image units, фотокондуктори, drum units, 
developers, итд.) непходан за штампу минимално 500.000 страна А4 
** (заједно са инцијалним потрошним материјалом);  
Гаранција:мин. 24 месеца произвођачке гаранције; Доказ:Потврда 
произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача 
опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је 
захтевани гарантни период подржан од стане произвођача опреме. 
Потврда се односи на сву понуђену опрему, мора бити насловљена 
на Наручиоца, са позивом на јавну набавку и мора се односити на 
територију Р. Србије. 

13 
Штампач тип 
2 

Минималне техничке карактеристике: Тип уређаја:А4 
мултифункцијски ласерски уређај у боји 4-у-1 (штампач, скенер, 
копир, фаx);Брзина штампе:мин 21ppm А4 црно бело и мин 21ppm 
А4 у боји;Резолуција штампе:мин. 1200dpi;Време до штампе прве 
стране:макс. 11с црно бело и макс 12.5с у боји;Време до прве 
копије:макс. 10с црно бело и 12с у боји;Процесор:мин. 800 
MHz;Капацитет меморије:мин. 512MB, прошириво до минимум 
1536MB;Улазни капацитет фиока за папир:мин. 250 листова А4; 
Капацитет вишенаменске улазне фиоке:мин. 50 листова 
А4;Подржана дебљина папира(из вишенаменске фиоке):60-220 
г/м² (мин.);Прикључци: USB 2.0, USB Host interface, Gigabit LAN (RJ-
45), слот за опциону SD картицу;SCAN опције:мин. TWAIN, WIA, 
WSD;Резолуција скенирања:≥ 600 dpi;Тип скенираног документа: 
TIFF, PDF, PDF/A, PDF високе компресије, encrypted PDF, JPEG, 
XPS;Брзина скенирања:мин. 30ipm (300dpi, А4, једнострано, црно 
бело) , 23 ipm (300dpi, А4, једнострано, у боји);Остало:Дуплекс 
штампа, АДФ, Scan-once-copy-many, Електронско сортирање, 25% - 
400% умањење - увеличавање, Копирање ИД картица;Капацитет 
потрошног материјала:Поред уређаја и иницијалног тонера 
потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће 
обезбедити штампу од минимално 1200 страна А4  по боји* 
(заједно са иницијалним тонером);Остали оригинални потрошни 
материјал (maintanace kits, image units, фотокондуктори, drum 
units, developers, итд.) непходан за штампу минимално 100.000 
страна А4 ** (заједно са инцијалним потрошним 
материјалом);Гаранција:мин. 24 месеца произвођачке 
гаранције;Доказ: Потврда произвођача опреме или локалне 
канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) 
којом се потврђује да је захтевани гарантни период подржан од 
стане произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену 

1 
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опрему, мора бити насловљена на Наручиоца, са позивом на јавну 
набавку и мора се односити на територију Р. Србије. 

14 
Штампач тип 
3 

Минималне техничке карактеристике:Тип 
уређаја:Штампач;Функције:Ласерска штампа;Начин 
штампе:Монохроматски (b/w);Формат:≤ А4;Процесор:≥ 800 MHz 
Брзина штампе (А4 bwp/min): ≥ 35 ppm; 
Време до изласка прве стране (сек.): ≤ 7с;Резолуција штампе (dpi):≥ 
1200 dpi;Аутоматска дуплекс штампа:Да;Капацитет меморије:≥ 256 
MB;Вишенаменско лежиште за папир (бр. листова):≥ 100;Подржана 
дебљина папира:60-220 г/м2 (мин.) из вишенаменског лежишта за 
папир;Капацитет касете за папир (бр.листова):≥ 250;Излазни 
капацитет папира (бр.листова):≥ 250;Портови (стандардни): USB 2.0 
(Hi Speed), Gigabit LAN (RJ-45);Капацитет потрошног 
материјала:Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је 
испоручити и довољну количину оригиналних тонера који ће 
обезбедити штампу од минимално 1.000 страна А4 покривености 
5% (заједно са инцијалним потрошним материјалом);Остали 
оригинални потрошни материјал (maintanace kits, image units, 
фотокондуктори, итд.): непоходан за штампу минимално 100.000 
страна страна А4 покривености 5% (заједно са инцијалним 
потрошним материјалом);Гаранција: мин. 24 месеца произвођачке 
гаранције;Доказ: Потврда произвођача опреме или локалне 
канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) 
којом се потврђује да је захтевани гарантни период подржан од 
стане произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену 
опрему, мора бити насловљена на Наручиоца, са позивом на јавну 
набавку и мора се односити на територију Р. Србије. 

1 

15 
Штампач тип 
4 

Минималне техничке карактеристике:Тип уређаја:А4 ласерски 
принтер у боји;Брзина штампе:мин 21ppm А4 црно бело и мин 
21ppm А4 у боји;Резолуција штампе:мин. 1200dpi;Време до штампе 
прве стране:макс. 11с црно бело и макс 12.5с у боји;Процесор:мин. 
800 MHz;Капацитет меморије:мин. 512MB;Улазни капацитет фиока 
за папир:мин. 250 листова А4;Капацитет вишенаменске улазне 
фиоке:мин. 50 листова А4;Подржана дебљина папира(из 
вишенаменске фиоке):60-220 г/м² (мин.);Прикључци: USB 2.0, USB 
Host interface, Gigabit LAN (RJ-45), слот за опциону SD 
картицу;Остало:Дуплекс штампа;Капацитет потрошног 
материјала:Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је 
испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити 
штампу од минимално 1200 страна А4  по боји* (заједно са 
иницијалним тонером).Остали оригинални потрошни материјал 
(maintanace kits, image units, фотокондуктори, drum units, 
developers, итд.): непходан за штампу минимално 100.000 страна 
А4 ** (заједно са инцијалним потрошним материјалом); 
Гаранција:мин. 24 месеца произвођачке гаранције;Доказ: Потврда 
произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача 
опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је 
захтевани гарантни период подржан од стане произвођача опреме. 
Потврда се односи на сву понуђену опрему, мора бити насловљена 

1 
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на Наручиоца, са позивом на јавну набавку и мора се односити на 
територију Р. Србије. 

16 
Телефакс 
апарат 

MFP Laser fax A4 Samsung SF-760P, 
штампач,скенер,копир,ADF,fax,слушалица  или одговарајући 

1 

17 
Телефон 
жични 

PANASONIC KX-TS520FXB Žični telefon, Crni  или одговарајући 1 

18 

Телефон са 
дигиталном 
секретарицо
м 

Panasonic KX-TG8521 или одговарајући 1 

19 
Телефон 
бежични 

Телефонски бежични апарат Gigaset A120 (црни) или одговарајући 1 

20 
Bluetooth 
слушалице 

Тип: Bluetooth бежична слушалица; Повезивање: Bluetooth 
верзија: v3.0; Додатне функције: Bluetooth слушалица за два 
уређаја; Боја: Црна; Подржани протоколи: HFP, HSP, A2DP, AVRCP; 
Бежична радна удаљеност: 10 метара; Време разговора: до 11 
сати; Спавање: до 16 дана; Deep Sleep: до 150 дана 

1 

21 Телевизор VIVAX IMAGO LED TV-32LE79T2 или одговарајући 1 

22 
Уништивач 
докумената 

HSM - shredstar X10 или одговарајући 1 

23 
Процесор тип 
1 

INTEL Pentium Gold G5400 3.7GHz Intel® 1151 (8. i 9. gen.), Intel® 
Pentium, 2, 4  или одговарајући 

1 

24 
Процесор тип 
2 

INTEL Core i3-9100 3.6GHz (do 4.20 GHz) Intel® 1151 (8. i 9. gen.), Intel® 
Core™ i3, 4 или одговарајући 

1 

25 
Матична 
плоча тип 1 

GIGABYTE  GA-H110M-S2H или одговарајућа 1 

26 
Матична 
плоча тип 2 

GIGABYTE H310M H 2.0 или одговарајућа 1 

27 
Матична 
плоча тип 3 

Матична плоча за сервер  Fujitsu PY TX2540 или одговарајућа 1 

28 
рам 
меморија 
тип1 

KINGSTON 4GB DDR4 ValueRAM 2400MHz CL17 - KVR24N17S6/4 4GB, 
DDR4, 2400Mhz, CL17 или одговарајућа 

1 

29 
рам 
меморија 
тип2 

KINGSTON ValueRam 8GB DDR4 2400MHz CL17 - KVR24N17S8/8 8GB, 
DDR4, 2400Mhz, CL17 или одговарајућа 

1 

30 
рам 
меморија 
тип3 

Тип:SO-DIMM DDR4,Капацитет:8GB,Максимална 
фреквенција:2400Mhz,Волтажа:1.2V,Латенција:CL14 

1 

31 
рам 
меморија 
тип4 

Меморија за Server Fujitsu PY TX2540 16 GB DDR3 RG LV 1600MHZ 
PC3-12800 2R 38037044  или одговарајућа 

1 

32 
Графичка 
картица 

ASUS Radeon R7 240 2GB GDDR5 128bit - R7240-2GD5-L AMD Radeon 
R7 240, 2GB, GDDR5, 128bit или одговарајућа 

1 

33 Кућиште Кућиште MSI Hero или одговарајуће 1 

34 
Напајање тип 
1 

MS INDUSTRIAL napajanje MS-500 500W, Standardno, ATX (PS2) или 
одговарајуће 

1 
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35 
Напајање тип 
2 

Редудантно напајање за Server Fujitsu PY TX2540 MODULAR PSU 
800W TITANIUM HP 38040584 или одговарајуће 

1 

36 
Хард диск 
тип 1 

TRANSCEND SSD 240GB, SATA III, SSD220 Series - TS240GSSD220S 2.5'', 
SATA III, 240GB, do 550 MB/s или одговарајући 

1 

37 
Хард диск 
тип 2 

Hard disk WD 1TB SATA III, 64MB, 3.5", 7200rpm, Caviar Blue - 
WD10EZEX Interni, 3.5", SATA III, 1TB HDD или одговарајући 

1 

38 
Хард диск 
тип 3 

Hard disk WD 8TB SATA III, 128MB, 3.5", 7200rpm, Red Pro - 
WD8001FFWX Interni, 3.5", SATA III, 8TB HDD или одговарајући 

1 

39 
Хард диск 
тип 4 

SEAGATE 8TB, 3.5", SATA III, 256MB, 7200rpm SkyHawk Surveillance - 
ST8000VX0022 Interni, 3.5", SATA III, 8TB HDD или одговарајући 

1 

40 
Хард диск 
тип 5 

HDD за Server  Fujitsu PY TX2540  HD SAS 12G 900GB 10K 512N HOT PL 
2.5' EP   38045393 или одговарајући 

1 

41 
Спољни хард 
диск тип 1 

Екстерни хард диск HDD External 2.5" 1TB WD ELEMENTS, 
WDBUZG0010BBK-WESN/ 8MB USB 3.0 или одговарајући 

1 

42 
Спољни хард 
диск тип 2 

WESTERN DIGITAL eskterni SSD 500GB MY PASSPORT GO - 
WDBMCG5000ABT-WESN 500 GB, Plava, 2.5", USB 3.0 или 
одговарајући 

1 

43 
"Switch" 
уређај тип 1 Tplink 8portni Gigabite TL-SG108E или одговарајући 

1 

44 
"Switch" 
уређај тип 2 

Минимално 24 portni Switch type L2 ; Switching capacity  56 Gbps  ;  
макс теж. 4 kg,10Base-T / 100Base-TX /,1000Base-T х 28 , SFP 4 ; IEEE 
802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x ;SNMP 1, RMON 1, 
RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c,HTTP, SSH 
,DHCP support, auto-negotiation, trunking, VLAN support, auto-uplink 
(auto MDI/MDI-X), port mirroring, Weighted Round Robin (WRR) 
queuing, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast 
Storm Control 

1 

45 
"Switch" 
уређај тип 3 

8-portni PoE Switch Western Security PS108, 4 PoE porta/10/100Mb/s 
или одговарајући 

1 

46 
"Switch" 
уређај тип 4 

Управљиви Layer 2,FlexCampus/ FlexBranch,24 RJ-45 autosensing 
10/100/1000 ports,4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports (Min 0 // Max 4 
SFP),Напајање укључено,Gigabit Ethernet,Cost-effective, Аruba Layer 
2 серија switch-ева. ACLs, EEE, приоритизација саобраћаја и 
модели са 10 Gigabit uplinks.Подржава ClearPass Policy Manager и 
Airwave Network Management, Доживотна гаранција,1U - висина 

1 

47 
Конектор РЈ-
45 

Конектор РЈ-45 1 

48 
Конектор РЈ-
45 наставак 

Конектор RJ-45 8/8 наставак ж/ж Адаптер, RJ45 женски, RJ45 
женски 

1 

49 Кабл тип 1 
USB кабл за штампач 1.8m - 29099 USB кабл, USB A 2.0, USB B 2.0, 
1.8m 

1 

50 Кабл тип 2 
Кабл продужни USB 3.0 3m USB Кабл, USB A 3.0, USB A женски 3.0, 
3m 

1 

51 Кабл тип 3 Кaбл VGA - VGA 3m VGA кабл, VGA мушки, VGA мушки, 3m 1 

52 Кабл тип 4 
Кабл за напајање S-ATA HDD-A 0.15m SATA кабл, Molex, SATA 
напонски (женски) 

1 

53 Кабл тип 5 
Напонски кабл за рачунар 1.8m Напонски кабл, Utikač CEE7, 
Напонски C13 женски, 1.8m 

1 
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54 Кабл тип 6 
Кабл напојни C14 M - C13 F, 2m Напонски кабл, Напонски C14, 
Напонски C13 женски, 2m 

1 

55 Кабл тип 7 
Кабл PC напојни M - 2xSATA F, 0.15m напонски кабл, Molex, 2x SATA 
напонски, 0.15m 

1 

56 Кабл тип 8 HDMI нa HDMI кабл 1.4 (m/m) 3m HDMI кабл, HDMI 1.4, HDMI 1.4, 3m 1 

57 Кабл тип 9 Кабл DVI-D M - DVI-D M, dual link 3m DVI кабл, DVI-D, DVI-D, 3m 1 

58 POE + injector 
INTELLINET Gigabit High-Power PoE+ Injector 560566 PoE или 
одговарајући 

1 

59 
Медиа 
конвертор 
тип 1 

TP-Link MC200CM Gigabit Ethernet 1000Mb/s Fiber multi-mode 
konverter dometa do 550m (SC) или одговарајући 

1 

60 
Медиа 
конвертор 
тип 2 

TP-LINK MC210CS Gigabit 10/100/1000Mbp/s single-mode konverter 
dometa do 15km или одговарајући 

1 

61 
Читач смарт 
картица 

Читач смарт картица Smart Card Reader Gemalto или одговарајући 1 

62 
Адаптер тип 
1 

TP-LINK AV600 Powerline Wifi - TL-WPA4220 KIT - WLAN, 802.11 g, do 
300Mbps, 2.4GHz или одговарајући 

1 

63 
Адаптер тип 
2 

Адаптер USB2.0 - RS232 Адаптер, USB A 2.0, RS232 DB9 мушки 1 

64 
Адаптер тип 
3 

D-LINK мрежни адаптер USB 3.0 Gigabit - DUB-1312, LAN, 802.3, micro 
USB 3.0, do 1000Mbps или одговарајући 

1 

65 
Оптички 
уређај 

ASUS екстерни DVD-RW SDRW-08D2S-U Lite (Black) екстерни, DVD 
резач или одговарајући 

1 

66 
HDD docking 
station 

HDD docking station -LC-DOCK-U3-II 2.5" ili 3.5", SATA I / II / III, USB 
3.0, Алуминијум, пластика, метал или одговарајући 

1 

67 Таблет 

Оперативни систем: Android OS Android 9.0 (Pie); One UI; Екран: IPS 
LCD capacitive touchscreen, 16M colors 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio 
(~224 ppi density)  (10,1''); SIM:Nano-SIM; Боја: Црна; Чипсет: Exynos 
7904 (14 nm); Процесор: Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 
GHz Cortex-A53); GPU Mali-G71 MP2; RAM меморија:2048 MB, 
Интерна меморија: 32 GB, Екстерна меморија: microSD до 512GB, 
Мрежа: WiFi; Трансфер података: Bluetooth 5.0, A2DP, LE 
Подржане технологије: Accelerometer, gyro, compass,Конектори: 
2.0, Type-C 1.0 реверзибилни конектор; Примарна камера: 8 MP, 
AF, f/2.0 LED flash, panorama, 1080p@30fps; Секундарна камера: 5 
MP, f/2.2 1080p@30fps; Димензије: 245 x 149 x 7.5 mm, Тежина 460 
g, Батерија: Non-removable Li-Po 6150 mAh battery 

1 

68 Лаптоп 
LENOVO IdeaPad L340-15IWL - 81LG00LBYA Intel® Core™ i5 8265U do 
3.9GHz, 15.6", 512GB SSD, 8GB или одговарајући 

1 

69 KVM Switch NETIKS Switch CKL-94H KVM или одговарајући 1 

70 Рутер тип 1 CISCO1941/K9 или одговарајући 1 

71 Рутер тип 2 

WRT1900AC-EK, DSL/Cable/Wireless Router, WAN 1x 10/100/1000 
Mbps, LAN 4x 10/100/1000Mbps, 802.11n,802.11ac, Напајање 
спољашњи адаптер, 1 x USB 3.0 + 1x eSATA/USB 2.0, 4 x eksterna 
antena, brzina N 600 Mbps, AC 1300Mbps, simultani rad na 2,4Ghz i 
5Ghz 

1 
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72 УПС уређај 

UPS topology: Line-Interactive, Extended Battery Module 
(EBM),Output power capacity: 2200 VA, Output power: 2200 W. AC 
outlet types: C13 coupler,C19 coupler, Power plug: C20 coupler, AC 
outlets quantity: 8 AC outlet(s). Battery technology: Sealed Lead Acid 
(VRLA), Typical backup time at full load: 3.2 min, Typical backup time 
at half load: 11.2 min. Form factor: Rackmount/Tower, Product colour: 
Black, Housing material: Metal. Width: 433 mm, Depth: 500 mm, 
Height: 86.5 mm 

1 

73 Бројач новца 

CIS сензор високе резолуције за скенирање новчаница, Скенирање 
серијских бројева новчаница УС долара и евра, 3,5“ TFT екран у 
боји осетљив на додир, Кориснички мени доступан на српском 
језику, WLAN порт за повезивање са рачунаром, Џепови: 1 одељак 
за пребројане новчанице, Сензорски системи: UV, MG, MT, IR, FL, 
CIS, Бројање и контрола аутентичности за 5 валута: RSD, EUR, USD, 
CHF, GBP,Опционо: могућност надоградње машине додатним 
валутама,Аларм: Звучни и визуелни аларм, Mогућност штампања 
апоенске структуре и спецификације серијских бројева новчаница, 
уз опциону набавку штампача извештаја, Надоградња софтвера 
машине у случају појаве нових апоена или фалсификата 
новчаница. Капацитет хопера: 600 новчаница, Капацитет 
прихватника: 200 новчаница, Брзина бројања: 800/1000/1200 
нов/мин. 

1 

74 
Торба за 
лаптоп 

Торба за лаптоп за величине екрана до 15.6" 1 

75 УТП Кабел  "Draka" УТП Кабел 305m или одговарајући 1 

76 Навигација 

Величина екрана: 5.0", Резолуција екрана: 480 x 272, Тип панела: 
TFT, Остало: Touch-screen, Оперативни систем: Microsoft Windows® 
CE, Верзија: Windows® CE .Net 6.0, Чипсет: GPS čipset MSB2531, 
Процесор: ARM™ Cortex-A7, Радни такт процесора: 800MHz, RAM 
меморија: 128MB, Меморија: Интерна меморија 4GB, Подржане 
меморијске картице: micro SD, Аудио - Звучници: Да; Додатне 
функције: Voice assistant function; Батерија (Тип): Lithium Ion 
Polymer, Капацитет: 600mAh; Физичке карактеристике -Боја: Црна; 
Садржај паковања: Пуњач за кола 12/24 V, Магнетни вакум носач 
за ветробранско стакло, USB кабл: 

1 

 

Услови испоруке: Наручилац није у могућности да процени тачне количине и 
врсте потребних добара те је предвидео да понуђачи понуде само јединичне 
цене, а наручилац ће према својим потребама сукцесивно поручивати 
одговарајуће количине потребне опреме до испуњења вредности из плана јавних 
набавки за 2020. годину за ову позицију. Сва опрема се испоручује , монтира и 
подешава по захтеву наручиоца.  

Место испоруке: у пословним просторијама наручиоца у Новом Саду. 
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1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане    чл. 75. Закона, 
ито: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар(чл.75.ст.1.тач.1)Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело 
примања или давања мита,кривично дело преваре(чл.75.ст.1.тач.2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75.ст.1.тач.4)Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке у случају да је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом(чл.75.ст.1.тач.5) Закона; 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношењапонуда. 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.  Закона, и 
то: 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
из члана 76. Закона о јавним набавкама 

ДОКАЗИ 
према члану 77. Закона о јавним 
набавкама 

Финансијски, пословни, технички, 
кадровски капацитет 
Члан 76. став 2. ЗЈН 
Наручилац ће сматрати довољним 
пословним капацитетом да понуђач 
поседује сертификатe о примени система 
квалитета ИСО 9001, и ИСО 27001 

1. Фотокопија важећег 
сертификата о примени 
ИСО 9001, и ИСО 27001. ISO 
сертификат мора бити насловљен на 
понуђача, уколико је издати сертификат 
старији од годину дана потребно је 
доставити потврду о годишњем 
надзору, сертификат морају бити 
издати од стране акредитованих 
сертификационих кућа признатих од 
стране 
међународног акредитационог тела или 
ATC-а (Акредитационог тела Србије) уз 
достављање 
доказа о акредитацији. Сертификат 
мора бити важећи током трајања јавне 
набавке. 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХУСЛОВА 

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 
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Финансијски, пословни, технички, 
кадровски капацитет 
Члан 76. став 2. ЗЈН 
Наручилац ће сматрати довољним 
кадровским капацитетом да понуђач има 
минимално 3 запослених или 
ангажованих лица који су засновали 
радни однос или ангажовани пре 
објављивања јавног позива оd којих један 
запослениi са високом стручном спремом  

Понуђач доставља доказе на 
основу којих ће на несумњив 
начин бити могуће утврдити да 
понуђач испуњава услов 
кадровског капацитета : 
фотокопије М образаца односно 
уговора о ангажованости радника  

Финансијски, пословни, технички, 
кадровски капацитет 
Члан 76. став 2. ЗЈН 
Наручилац ће сматрати довољним 
финансијским капцитетом да понуђач има 
минимални годишњи приход 3.000.000,00 
динара у последње три године (2017., 
2018. и 2019. година). Наручилац ће 
сматрати довољним финансијским 
капцитетом да понуђач у периоду 
01.01.2017. године до 31.12.2019. године (3 
године) нема дана неликвидности 

Понуђач доставља извештај о 
бонитету издат од стране 
надлежног органа (БОН – ЈН ) за 
претходне три обрачунске године. 
Понуђач доставља потврду о 
данима неликивдности издату од 
НБС за 2017., 2018., и 2019. Годину.  

Финансијски, пословни, технички, 
кадровски капацитет 
Члан 76. став 2. ЗЈН 
Наручилац ће сматрати довољним 
техничким капацитетом да пoсeдуje. 
- минимум једно дoстaвно теретно вoзило 

Дoкaз о влaсништву, зaкупу или 
лизингу дoстaвног теретног 
вoзилa, фотокопија саобраћајне 
дозволе и полисе осигурања. 
Доставити један од наведених 
доказа 

 

 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.тач.1), 2) и4) Закона 
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача, а такође и додатне услове дефинисане чл. 76. Закона. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а такође и додатне 
услове дефинисане чл.76.Закона испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

 2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у  складу 
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђача) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача иоверенапечатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да  достави  Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача) потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију  свих или појединих доказа о испуњеностиуслова.Наручилац доказе може да 
затражи на увид и од осталих понуђача.  
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
У случају сумње у истинитост достављених података наручилац задржава право 
провере на основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач 
приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће 
се сматрати неприхватљивом  и биће одбијена. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежнихоргана. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописаниначин. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 
 

И З Ј А ВУ 
 

Понуђач:           ______________________________________________ 

[навести назив и седиште понуђача] 
 
у поступку јавне набавке мале вредности број 3 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, ито: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична  дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично делопреваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на   њеној територији); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке у случају да је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона; 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да  је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да нема забрану обављања  делатности  која  је  
на  снази  у време  подношењапонуда. 

 

Место:  
Датум:  

Понуђач: 
М.П.   

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. 

3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 
ЗАКОНА 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 
И З Ј А ВУ 

 

Подизвођач [навести  
називподизвођача] у поступку јавне набавке мале  вредности број 3 –
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, ито: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајућирегистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична  дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично делопреваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на   њеној територији); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке у случају да је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона; 

5) Подизвођач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да  
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да нема забрану обављања  делатности  која  је  
на  снази  у време  подношењапонуда. 

 
 

Место:  
Датум:  

Подизвођач: 
М.П. 
 
 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Уколико је одређени документ издат на страном језику, понуђач је дужан да поред документа 
на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране 
судског тумача. 
Понуђач може да приложи део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и 
техничку документацију, као и сертификате, потврде и осталу потребну документацију на 
енглеском језику. Уколико наручилац у току стручне оцене понуда утврди да би тај део 
требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу рок у коме је дужан да изврши 
превод тог дела понуде. Превод мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора, 
релевантна је верзија конкурсне документације на српском језику. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Лисје“ Нови Сад, Народног фронта 53, 21000 Нови 
Сад, са назнаком:,,ПОНУДА ЗА ЈНМВ БРОЈ 3 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 25.03.2020. године до 08:00 часова. 

 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац  ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријемапонуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Поступак отварања понуда обавиће се јавно, 25.03.2020.г. са почетком у 11:00 часова. 
Јавност подразумева присуство представника понуђача који су поднели понуду, а који 
пре почетка поступка, морају предати посебно писмено овлашћење за присуство 
поступку отварања понуда, издато, оверено печатом и потписом овлашћеног лица 
понуђача. 

 
Понуда мора дасадржи: 

• Попуњен, потписан и оверен Образац - Изјава понуђача о испуњавању услова за 
учешће у поступку јавне набавке одређени у одељку Услови за учешће из члана 
75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова за понуђача и 
сваког чланагрупепонуђача; 

• Попуњен, потписан и оверен Образац - Изјава подизвођача о испуњавању услова 
за учешће у поступку јавне набавке одређени у одељку Услови за учешће из 
члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова за 
свакогподизвођача; 

• Попуњен, потписан и оверен Образац понуде (општи подаци о понуђачу, подаци 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
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о подизвођачу, подаци о учеснику у заједничкој понуди, предмет набавке; 
• Попуњен, потписан и оверен Образац - Модел уговора, у складу са понудом; 

• Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде; 

• Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди; 

• Попуњен, потписан и оверен Образац меничног овлашћења; 

• Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о извршеном увиду; 

 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 

 
 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнаднодоставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Лисје“ Нови Сад, 
Народног фронта 53, 21000 Нови Сад,  саназнаком: 
ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈНМВ БРОЈ 3 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА”. На полеђини коверте 
или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр.Изјава о 
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 Закона), који морају бити потписани 
и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл.81.Закона. Модел уговора чини саставни део ове конкурсне 
документације. Попуњен, потписан и оверен модел уговора мора да садржи, између осталог, 
идентичне податке као у обрасцу понуде, обрасцу структуре цене и осталим деловима 
конкурсне документације, а у супротном понуда се неће сматрати прихватљивом. 
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5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једнупонуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничкихпонуда. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА САПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 
ће извршити прекоподизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверитиподизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образацизјаве). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке,односноизвршењеуговорнихобавеза,безобзиранабројподизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености траженихуслова. 

 
7. ЗАЈЕДНИЧКАПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона као 
и податкео: 

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача преднаручиоцем, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

• понуђачу који ће издати рачун, 

• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењууговора. 

У наведеном споразуму чланови групе понуђача су у обавези да наведу имена и 
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење 
уговора о јавнојнабавци. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у имезадругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
ојавној набавциодговаразадругаизадругариускладусазаконом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и условаплаћања. 
Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а након овере 
фактуре или отпремнице од стране представника наручиоца и након сачињавања 
записника којим се потврђује испорука, монтажа, инсталацијаи пуштање у рад понуђене 
рачунарске опреме. 
Плаћање се врши уплатом на рачунпонуђача. Понуђачу није дозвољено да 
захтевааванс. 

 
8.2. Захтеви у погледу квалитета 
Представник наручиоца ће заједно са представником понуђача приликом сваке 
испоруке записнички констатовати да су испоручена добра, која су монтирана, 
инсталирана и пуштена у рад у свему одговарајућа квантитету и квалитету утврђеном у 
техничкој спецификацији и прихваћеној понуди. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара 
представник наручиоца ће сачинити записник о рекламацији и позвати понуђача да исте 
отклони. 
Наручилац ће, приликом доставе наведеног записника, одредити понуђачу максимални 
рок за отклањање недостатака и испоруку добара.  
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету добара или 
њиховој неблаговременој испоруци у предвиђеном року, понуђач мора одмах након 
сачињавања записника о рекламацији, исте отклонити у потпуности о предвиђеном року. 

 
8.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)  
Испорука добара – ће се вршити сукцесивно до краја 2020. године, односно до 
расписивања нове јавне набавке. Испорука се врши према захтевима наручиоца до 
испуњења вредности из плана јавних набавки за ову позицију у року од максимално 7 
дана од дана пријема наруџбе представника наручиоца и достављања потребних 
података. 
Место испоруке добара: у пословним просторијама наручиоца. 
 

8.4. Захтев у погледу гарантног рока  
Гарантни рок за понуђена добра мора износити минимално 12 месеци. 

 

8.5. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, или рок важења понуде одреди 
непрецизно ( од-до, око, оквирно,.. или слично) таква понуда ће бити одбијена. 
У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне  набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са  
чланом 92.Закона. 
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10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА ОЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија ипривреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалнеполитике. 

 
11. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави као средство обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке – гаранцију за озбиљност понуде - банкарску 
гаранцију на износ од 10 % са (ПДВ-ом) са клаузулама: неопозива, 
наплатива на први позив, безусловна и без права на приговор. 
Важност банкарске гаранције треба да буде 45 дана дужа од дана предвиђеног за 
достављање понуда. 

Средства обезбеђења неуспешних понуђача биће ослобођена након потписивања 
уговора. 

Средство обезбеђења успешног понуђача биће ослобођено након потписивања уговора 
и доставе средства обезбеђења уговорнихобавеза. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Изабрани понуђач је у обавези да приликом потписивања уговорадостави: 

• као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза бланко сопствену 
меницу, без протеста и трошкова, са меничним писмом на износ 10% од укупне 
понуђене вредности понуде без ПДВ-а, испуњену у складу са Законом о  меници. 
Уз меницу се доставља и потврда о евиденцији менице у Регистру меница и 
овлашћења НБС и фотокопија обрасца картона депонованих потписа понуђача. 

• Средство финансијског обезбеђења уговорене обавезе мора бити са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла 
у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. 

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail milekovacevic@lisje.com или факсом на број 021/469- 914 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде. Питања која стигну на мејл после 14,00 часова, биће заведена 
следећег радног дана и од тада почиње да се рачуна рок за пружање одговора. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор у писаном облику 
објавитинаПорталујавнихнабавкиинасвојој интернетстраници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.3“. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен   чланом 
20.Закона. 

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93.Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да  омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРАЗАСВАКИЕЛЕМЕНТКРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Најнижа  понуђена 
цена“. 

 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као повољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.Уколико две 
или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке добра, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
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18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
као и да гарантује да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности,  која 
је на снази у време објаве позива за подношењепонуда. 

 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лицасносипонуђач. 

 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-мail 
milekovacevic@lisje.com,факсом на број 021/526-181или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока за заштиту права којим се оспорава 
врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обуставипоступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 дана од објављивања одлуке на Порталу јавнихнабавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тогрока. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 150.ЗЈН. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права које садржи податке о називу, адреси и интернет 
страници наручиоца, врсти наручиоца, врсти поступка јавне набавке, опису предмета 
набавке, називу и ознаци из општег речника набавке, фази поступка у којој је поднет 
захтев за заштиту права и информацију да ли наручилац зауставља даље активности у 
поступку јавне набавке. 
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од  стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходногзахтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара на следећи начин: 

• сврха плаћања: такса за ЗЗП; назив наручиоца; 

• број или ознака јавне набавке  поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

• корисник (прималац): Буџет РепубликеСрбије; 

• шифра плаћања: 153 или 253; 

• број жиро рачуна: 840-30678845-06; број модела 97; позив на број: подаци о броју 
или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће 
се: 
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. 
Закона која садржиследеће: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у 
потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је 
уплата таксе реализована); 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплатаврши; 
(4) број рачуна буџета:840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштитуправа; 
(7) сврха: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштитуправа; 
(8) корисник: буџет РепубликеСрбије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата републичке административнетаксе; 
(10) потпис овлашћеног лицабанке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банкеили Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној 
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту 
права за којег је извршена уплата републичке административнетаксе; 
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи затрезор; 
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другимпрописом. 
 
Напомена: примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за 
пренос могу се видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије 
за заштиту права у поступцима јавнихнабавки. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5)Закона. 
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Назив понуђача/носиоца групе  

Седиште понуђача/носиоца групе  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора) 
 

Телефон и телефакс  

Текући рачун понуђача и назив банке  

Матични број понуђача  

ПИБ понуђача 
 

 

Предмет јавне набавке извршићемо: 

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) 

а)самостално 

б) са подизвођачима 
 
 

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача  

Матични број подизвођача  

ПИБ подизвођача  

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача  

Матични број подизвођача  

ПИБ подизвођача  

 

Проценат укупне вредности набавкекоји ће бити поверен 
подизвођачу:_________________________________________________
___________ 

Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

VI  ОБРАЗАЦПОНУДЕ 
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в) као група понуђача 

Назив члана групе  

Седиште члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

Текући рачун члана групе и назив 
банке 

 

Матични број подизвођача  

ПИБ члана групе  

 

Структура цене: 
 
 

Укупна цена у свему према техничкој 
спецификацији, без ПДВ износи: 

РСД 

Укупна вредност ПДВ: РСД 

Укупна цена у свему према техничкој 
спецификацији,са ПДВ износи: 

РСД 

Словима: 

 

Рок важења понуде: 
 

Рок испоруке: 
 

Рок плаћања: 
 

Гарантни рок за понуђена добра: 
 

 

*укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 
понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

Место испоруке: у пословним просторијама наручиоца. 

Начин и рок плаћања: плаћање добара који су предмет јавне набавке вршиће се по 
испоруци добара, а након потписивања фактуре или отпремнице од стране представника 
наручиоца, у рокуод 45 дана од датума испостављања исправне фактуре. 

Саставни део понуде је образац структуре цене.  

Понуђач је проучио комплетну конкурсну документацију, те прихвата и обавезује се да ће 
испоруку добара извршити у понуђеном року и по јединичним ценама из спецификације, 
сукцесивно до краја 2020. године, количинама по налогу представника наручиоца, као и 
осталим условима које је дао у овој понуди до испуњења процењене вредности набавке. 

 
Датум и место: М. П. Понуђач/носилац групе 

понуђача 
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РБ Назив 
Модел односно 
спецификација 

Количина 
Јединица 

мере 
Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Укупно 
без ПДВ-

а 

1 
Десктоп 
рачунар 
тип 1 

Матична плоча: GIGABYTE 
MB - SOCKET 1151 - 
GIGABYTE H310M S2V 
Intel, Intel® 1151, Intel® 
H310, Micro ATX; 
Процесор: Intel CPU 
LGA1151 Intel® Core™ i3-
9100, 3.6GHz BOX 
14nm;Хард 
диск:TRANSCEND SSD 
240GB, SATA III, SSD220 
Series - TS240GSSD220S 
2.5'', SATA III, 240GB, do 
550 MB/s; Меморија: DIMM 
DDR4 8GB 2400MHz 
Kingston KVR24N17S8/8; 
Кућиште: Midi Tower, 
Micro-ATX, ATX, без 
напајања, црно. Mинимум 
24 месеца произвођачке 
гаранције која се доказује 
потврдом произвођача 
опреме или локалне 
канцеларије произвођача 
опреме(за територију 
Републике Србије), којом 
се потврђује да је 
захтевани гарантни 
период подржан од 
произвођача опреме. 
Потврда мора бити 
насловљена на 
Наручиоца, са позивом на 
јавну набавку и мора се 
односити на територију 
Републике Србије. 

1 

   

2 
Десктоп 
рачунар 
тип 2 

Процесор: INTEL Pentium 
G5420 3.8ghz Box Intel® 
1151; Матична плоча: 
GIGABYTE MB - SOCKET 
1151 - GA-H310M-S2V Intel, 
Intel® 1151, Intel® H310, 
Micro ATX; Меморија: 1 
комад KINGSTON 4GB 
DDR4 ValueRAM 2400MHz 
CL17 - KVR24N17S6/4; Хард 
диск: TRANSCEND SSD 
240GB, SATA III, SSD220 

1 

   

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБАРА-РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ЛИСЈЕ“ 
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Series - TS240GSSD220S 
2.5'', SATA III, 240GB, do 550 
MB/s; Напајање:500W 
стандардно, ATX (PS2), 
активно;Кућиште: Midi 
Tower, Micro-ATX, ATX, без 
напајања, црно. Минимум 
24 месеца произвођачке 
гаранције која се доказује 
потврдом произвођача 
опреме или локалне 
канцеларије произвођача 
опреме(за територију 
Републике Србије), којом 
се потврђује да је 
захтевани гарантни 
период подржан од 
произвођача опреме. 
Потврда мора бити 
насловљена на 
Наручиоца, са позивом на 
јавну набавку и мора се 
односити на територију 
Републике Србије. 

3 
Десктоп 
рачунар 
тип 3 

Brand name рачунар: HP 
ProDesk 400 G4 MT/i5-
7500/8GB/256GB SSD/Intel 
HD Graphics 630/ 
DVDRW/Win 10 Pro/1Y 
(1JJ56EA). Тип 
процесора:Core i5,Модел 
процесора i5-7500,Радни 
такт процесора 3.8 
GHz,Chipset матичне 
плоче H270,Меморија 8 
GB,Тип хард диска 
SSD,Капацитет хард диска 
256 GB,Графичка картица 
интегрисана,Модел 
графичке картице Intel HD 
530,Меморија графичке 
картице Дељена,Оптички 
уређај DVD-
RW,Оперативни систем 
Win 10 Pro,Број језгара 
4,Тип меморије DDR4 
2400MHz,RAM број 
слотова 2,Брзина обрта 
иска Нема ротације,Brand 
графичке картице 
Intel,HDMI порт 0,VGA порт 
1,Display порт 1,USB 2.0 
порт 4,USB 3.0 порт 0,USB 
3.1 порт 4,Формат кућишта 
micro tower,тастатура SRB 
Latin,Миш USB  

1 
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4 
Декстоп 
рачунар 
тип 4 

Brand name рачунар: HP 
ProDesk 400 G4 Microtower 
(1EY27EA), Intel Core i3-
7100 3,9GHz, 4GB, 500GB 
HDD, Intel HD Graphics, 
DVDRW, VGA/DP, Win 10 
Pro, Тип процесора Intel® 
Core™ i3 Processor,Модел 
процесора Intel® Core™ i3-
7100 3.90 GHz,опис 
процесора:Intel® Core™ i3-
7100 with Intel® HD 
Graphics 630 (3.9 GHz, 3 
MB кеш меморије, 2 
језгра),Chipset:Intel® 
H270,Тип графичке 
карте:Intel® HD Graphics 
630,Графичка карта 
(опис):Интегрисана Intel® 
HD Graphics 630,Ram 
меморија 4GB,Опис 
меморије:4 GB DDR4-2400 
SDRAM (1 x 4 GB), два 
DIMM меморијска 
лежишта,HDD1:500GB 
HDD,Хард диск (опис) 500 
GB 3.5" 7200 rpm 
SATA,Оптички уређај 
(опис)HP Optical 
Drive,Мрежни 
интерфејс:LAN Realtek 
RTL8111 HSH GbE LOM 
network 
connection,Audio:Conexant 
CX20632 codec with 
universal audio jack and 2W 
internal speaker, headset 
and headphone front ports 
(3.5 mm), multi-streaming 
capable,Слотови за 
проширење:Turbo Drive 
(M.2 PCIe),1 M.2 2230 for 
wireless NIC,PCI Express 
x16 (v3.0)(wired as a x4) 
4.2", full height 6.6" length, 
35 W max power,PCI 
Express x16 (v3.0) 4.2" full 
height, 6.6" length, 75 W 
max power,Прикључци на 
задњем панелу:1 audio-
out,1 DisplayPort™ 1.2,1 
power connector,1 RJ-45,1 
VGA,2 USB 3.1 Gen 1,4 USB 
2.0,Прикључци на 
предњем панелу:Universal 
audio jack with CTIA 
headset support,2 USB 3.1 
Gen 1,1 SD 3 card reader 
(опционо),Кућиште:HP 

1 
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Microtower,Напајање:180W
,Напајање (опис)80 PLUS 
Bronze: 180 W, up to 85% 
efficient, active 
PFC,Оперативни 
систем:Windows 10 Pro 
64bit,Периферни 
уређаји:HP USB Business 
Slim тастатура,HP USB 
Optical миш 

5 Монитор 

Дијагонала:24.5",Позадинс
ко осветљење:LED,Тип 
панелa:TN,Резолуција:192
0 x 1080 Full HD,Однос 
страница:16:9,Време 
одзива:2ms,Освежавање:6
0Hz,Осветљење:250 
cd/m2,Контраст:1000:1,Дин
амички 
контраст:12,000,000:1,Угао 
видљивости - 
Хоризонтално:170°,Угао 
видљивости - 
Вертикално:160°,VGA(D-
Sub):Да,HDMI:1,DVI:Да,Ауд
ио 
излаз:Да,Пивот:Не,Боја:Цр
на. Mинимум 24 месеца 
произвођачке гаранције 
која се доказује потврдом 
произвођача опреме или 
локалне канцеларије 
произвођача опреме(за 
територију Републике 
Србије), којом се 
потврђује да је захтевани 
гарантни период подржан 
од произвођача опреме. 
Потврда мора бити 
насловљена на 
Наручиоца, са позивом на 
јавну набавку и мора се 
односити на територију 
Републике Србије. 

1 
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6 
Скенер 
тип 1 

Формат:А4 скенер;Тип 
скенера:положени са 
аутоматским увлачењем 
папира;Технологија за 
скенирање:CMOS CIS; 
Извор светла:RGB 
LED;Оптичка 
резолуција:до 
600dpi;Брзина 
скенирања:1. Црно-бело 
(А4, 200 tpi): Механизам за 
аутоматско увлачење: 20 
страница у минути/36 
слика у минути.2. У боји 
(А4, 200 тпи): Механизам 
за аутоматско увлачење: 
10 страница у минути/18 
слика у минути;Дубина 
боја:8-bit Greyscale (256-
левел) (8-битне (256 
нивоа) нијансе сиве), 24-
bit Colour (24-битне 
боје);Максимална 
величина документа:1- 
Ширина,Механизам за 
аутоматско увлачење: 51–
216 мм,Положени скенер: 
до 216 мм, 
2.Дужина,Механизам за 
аутоматско увлачење: 89–
356 мм,Положени скенер: 
до 356 
мм,3.Дебљина,Механизам 
за аутоматско увлачење: 
35–128 g/m² (0,05–0,15 
мм);Скенирање 
картица:Ширина: 51 мм 
Дужина: 89 мм Дебљина: 
128–209 
г/м²,Напајање:Струјни 
адаптер,Конекције:High 
speed USB 
2.0;Остало:Automatic Page 
Size Detection  
(Аутоматско 
препознавање величине 
папира), Deskew 
(Поравнавање странице), 
Auto Colour Detection 
(Аутоматско откривање 
боја), Text Enhancement 
(Побољшавање текста), 
Skip Blank Page 
(Прескакање празне 
странице), Теxт 
Ориентатион 
(Оријентација текста), 
MultiStream, Preset Gamma 
Curve (Унапред подешена 

1 

   



 Конкурсна документација за ЈНМВ бр.3                         36 / 62 

крива гаме), Prescan 
(Претходно скенирање), 
Edge Emphasis 
(Наглашавање ивице), 
Colour Dropout 
(Избацивање боје) (RGB), 
Colour Enhancement 
(Побољшавање боје) 
(RGB), Moire Reduction 
(Смањивање моареа), 
Caracter Emphasis 
(Наглашавање знакова), 
Prevent Bleed Through/ 
Remove Background 
(Спречавање пробијања 
боје/Уклањање позадине), 
Remove shadow 
(Уклањање сенке), Border 
Removal (Уклањање 
оквира), Erase Dot 
(Брисање тачака), Erase 
Notch (Брисање чвора), 
Punch Hole Removal 
(Уклањање рупа од 
бушења), Apply corrections 
for photos (Примена 
исправки за фотографије), 
Double Feed Detection (By 
Length) (Детекција дуплог 
увлачења по дужини), 
Automatic Feeder/Flatbed 
detection (Откривање 
аутоматског 
увлачења/положеног 
скенера), Rapid Recovery 
System (Систем брзог 
обнављања);Подржани 
оперативни 
системи:Windows® Vista 
SP 2 или каснији (32-bit/64-
bit), Windows 7 SP 1 или 
каснији (32-bit/64-bit), 
Windows 8/8.1 (32-bit/64-
bit), Windows Server 
2008/2012 R2, Windows 10; 
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7 
Скенер 
тип 2 

Тип:Стони скенер са 
механизмом за увлачење 
листова,Јединица сензора 
за 
скенирање:Једнолинијски 
CMOS CIS сензор,Оптичка 
резолуција:600 тпи,Извор 
светлости:RGB 
LED,Страна за скенирање: 
Предња страна/задња 
страна/обострано,Интерф
ејс:HIGH SPEED USB 
2.0,Димензије (Ш x Д x 
В):Са затвореним 
лежиштем: 280 (Ш) x 172 
(Д) x 178 (В) мм,Са 
отвореним лежиштем: 280 
(Ш) x 606 (Д) x 366,4 (В) 
мм,Тежина:Приближно 3,2 
кг,Енергетски 
захтеви:220–240 В 
наизменичне струје (АЦ) 
(50/60 Hz),Потрошња 
енергије: Скенирање 27 W 
или мање, режим 
мировања: 1,8 W или 
мање, искључено 
напајање: мање од 0,5 
W,Радно окружење:10 – 
32,5°c (50 – 90,5°F), 
влажност 20 – 80% 
RV.СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
СКЕНИРАЊА:Црно-
бело:60 страница у 
минути/120 слика у 
минути,У боји:60 страница 
у минути /120 слика у 
минути,Излазна 
резолуција:150 x 150 tpi, 
200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 
300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi, 
600 x 600 tpi.Излазни 
режим:Black and white 
(Црно-бело)/Error Diffusion 
(Дифузија грешке), 
Аdvanced Text 
Enhancement (Напредно 
побољшавање текста) 
(само Windows), Advanced 
Text Enhancement II 
(Напредно побољшавање 
текста ИИ), 8-бит 
Greyscale: (256-level) (8-
битне (256 нивоа) нијансе 
сиве), 24-бит Colour (24-
битне боје),Препоручени 
дневни обим 
рада:Приближно 7.000 
скенираних докумената на 

1 
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дан.СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА 
ДОКУМЕНТЕ:Ширина 50,8 
– 216 мм,Дужина 54 – 356 
мм, Дебљина 27 – 209 г/м² 
(0,04 – 0,25 мм),Режим за 
дуге документе 3.000 мм 
макс. (могућност избора 
на контролној табли 
оперативног система МS 
Windows),Скенирање 
картица Ширина: 53,9 мм 
Дужина: 85,5 мм Дебљина: 
0,76 мм (подржане су 
картице са рељефом), 
Одвајање папира:Метод 
помоћу ваљка са 
задршком, Капацитет 
механизма за увлачење: 
60 листова (80 г/м²). 
СПЕЦИЈАЛНЕ 
ФУНКЦИЈЕ:Automatic Page 
Size Detection (Аутоматско 
препознавање величине 
папира), Deskew 
(Поравнавање странице), 
3- Dimentional Colour 
Correction 
(Тродимензионална 
корекција боја), Colour 
Dropout (Избацивање боје) 
(RGB), Colour 
Enhancement 
(Побољшавање боје) 
(RGB), Auto Colour 
Detection (Аутоматско 
откривање боја), Shading 
Correction (Корекција 
сенки), MultiStream, Preset 
Gamma Curve (Унапред 
подешена крива гаме), 
Skip Blank Page 
(Прескакање празне 
странице), Folio Mode 
(Режим пресавијања), 
Scan Area Setting 
(Подешавање области за 
скенирање), Patch Code 
(Кôд закрпе), Batch 
Separation with white blank 
sheet (Одвајање серије 
белим празним листом) 
(само Windows),Edge 
Enhancement 
(Побољшавање ивице), 
Moire Reduction 
(Смањивање моареа), 
Prevent Bleed Тhrough 
/Remove Background 
(Спречавање пробијања 
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боје/Уклањање позадине), 
Contrast Arrangement 
(Уређивање контраста), 
Colour Drift (Одступање 
боје), Adding Black Margin 
Mode (Режим додавања 
црне маргине), Colour 
Elimination (Елиминација 
боје), Background 
Smoothing (Умекшавање 
позадине), Shadow 
Cropping (Исецање сенки), 
Auto Resolution Setting 
(Аутоматско подешавање 
резолуције), Stretch 
Adjustment of Sub-
Scanning Direction 
(Подешавање растезања 
за смер подскенирања), 
Double Feed Release 
(Ослобађање дуплог 
увлачења), Thin Paper 
Mode (Режим танког 
папира), Double Feed 
Detection (Детектовање 
двоструког увлачења) 
(ултразвучни сензор/по 
дужини), Separation Retry 
(Поновно одвајање). 

8 
Скенер 
тип 3 

Формат:А4 скенер,Тип 
скенера:положени,Технол
огија за 
скенирање:CIS,Извор 
светла LED лампа са три 
боје (RGB),Оптичка 
резолуција:до 2400 x 
2400dpi,Брзина 
скенирања:10 сек. за А4 
колор формат на 300 dpi-
(у боји)-
(рефлексивно):14,8 
ms/линија (2.400 tpi),6,6 
ms/линија (1.200 tpi),3,8 
ms/линија (600 tpi),2,2 
ms/линија (300 tpi), 
(нијансе сиве, црно-бело)-
(рефлексивно):4,3 
ms/линија (2.400 tpi), 2,2 
ms/линија (1.200 tpi), 1,3 
ms/линија (600 tpi), 2,2 
ms/линија (300 tpi),*Не 
подразумева време 
потребно за пренос 

1 
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информације на 
рачунар;Дубина боја:улаз 
48-bit,излаз 48/24-
bit;Максимална величина 
документа:А4 / Letter (216 
x 297 мм);Тастери:4 
тастера (PDF, AUTOSCAN, 
COPY, 
SEND);Напајање:USB,Коне
кције:USB mini-B 
конекција 2.0 или 
брже;Софтвер:Scan Gear 
за Windows,Scan Utility за 
Windows;Скенирање и 
директно слање у 
информатички 
облак;Подржани 
оперативни 
системи:Windows 10, 
Windows 8.1, Windows 7 
SP1,ОС X 10.11.6, OS X 

10.11.6, macOS 10.12〜
macOS 10.13 

9 Тастатура 
GENIUS тастатура KB-125 
USB (Crna) SRB (YU) или 
одговарајућа 

1 
   

10 Миш 

GENIUS жични миш DX-110 
PS/2 - 31010116106 
оптички, 1000dpi, 
Симетричан (погодан за 
обе руке), Црна или 
одговарајући 

1 

   

11 
Сет 
тастатура 
миш 

GENIUS бежична 
тастатура и миш KM-8200 
(црна боја) SRB (YU), 105 
или одговарајући 

1 

   

12 
Штампач 
тип 1 

Минималне техничке 
карактеристике:Тип 
уређаја:А4 
мултифункцијски ласерски 
монохроматски 4-у-1 
(штампач, скенер, копир, 
факс);Брзина 
штампе:једнострано-мин. 
55 ppm А4;Брзина штампе: 
двострано-мин. 39 ppm 
А4;Резолуција штампе:мин. 
1200 dpi; Време до штампе 
прве стране:макс. 5с; Време 
до прве копије:макс. 7с; 
Брзина 
копирања:двострано-мин. 
39 ppm А4;Екран:мин.7", 
осетљив на додир, у 
боји;Процесор:мин.  1200 
MHz, са два 

1 
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језгра;Капацитет 
меморије:мин. 1 GB, уз 
могућност проширења 
минимално на 3 GB;Улазни 
капацитет фиока за 
папир:мин. 500 листова 
А4;Капацитет 
вишенаменске улазне 
фиоке:мин. 100 листова 
А4;Подржана дебљина 
папира:мин. 60-220 г/м² из 
вишенаменске 
фиоке;Прикључци: USB 2.0, 
Gigabit LAN (RJ-45), 2 x USB 
host interface, слот за 
опциону SD картицу, слот за 
опциони интерни принт 
сервер;SCAN опције:мин. 
TWAIN, WIA, 
WSD;Резолуција 
скенирања:мин. 600 dpi;Тип 
скенираног документа:TIFF, 
PDF, PDF/А-1 , PDF високе 
компресије, encrypted PDF, 
JPEG, XPS;Брзина 
скенирања:Једнострано: 
мин. 60 ipm/min (А4, 300dpi, 
црно бело), 40 ipm/min 
(300dpi, А4, у боји); 
двострано: мин. 100ipm 
(300dpi, А4 црно бело), 
64ipm (300dpi, А4, у 
боји);Остало:Дуплекс 
штампа, ADF, Електронско 
сортирање, 25% - 400% 
умањење - увеличавање, 
Копирање ИД 
картица;Капацитет 
потрошног 
материјала:Поред уређаја и 
иницијалног тонера 
потребно је испоручити и 
оригиналне резервне 
тонере који ће обезбедити 
штампу од минимално 
35.000 страна А4 * (заједно 
са иницијалним 
тонером);Остали 
оригинални потрошни 
материјал (maintanace kits, 
image units, 
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фотокондуктори, drum 
units, developers, итд.) 
непходан за штампу 
минимално 500.000 страна 
А4 ** (заједно са 
инцијалним потрошним 
материјалом);  
Гаранција:мин. 24 месеца 
произвођачке гаранције; 
Доказ:Потврда 
произвођача опреме или 
локалне канцеларије 
произвођача опреме (за 
територију Републике 
Србије) којом се потврђује 
да је захтевани гарантни 
период подржан од стане 
произвођача опреме. 
Потврда се односи на сву 
понуђену опрему, мора 
бити насловљена на 
Наручиоца, са позивом на 
јавну набавку и мора се 
односити на територију Р. 
Србије. 

13 
Штампач 
тип 2 

Минималне техничке 
карактеристике: Тип 
уређаја:А4 
мултифункцијски ласерски 
уређај у боји 4-у-1 
(штампач, скенер, копир, 
фаx);Брзина штампе:мин 
21ppm А4 црно бело и мин 
21ppm А4 у боји;Резолуција 
штампе:мин. 
1200dpi;Време до штампе 
прве стране:макс. 11с црно 
бело и макс 12.5с у 
боји;Време до прве 
копије:макс. 10с црно бело 
и 12с у боји;Процесор:мин. 
800 MHz;Капацитет 
меморије:мин. 512MB, 
прошириво до минимум 
1536MB;Улазни капацитет 
фиока за папир:мин. 250 
листова А4; Капацитет 
вишенаменске улазне 
фиоке:мин. 50 листова 
А4;Подржана дебљина 
папира(из вишенаменске 

1 
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фиоке):60-220 г/м² 
(мин.);Прикључци: USB 2.0, 
USB Host interface, Gigabit 
LAN (RJ-45), слот за опциону 
SD картицу;SCAN 
опције:мин. TWAIN, WIA, 
WSD;Резолуција 
скенирања:≥ 600 dpi;Тип 
скенираног документа: 
TIFF, PDF, PDF/A, PDF високе 
компресије, encrypted PDF, 
JPEG, XPS;Брзина 
скенирања:мин. 30ipm 
(300dpi, А4, једнострано, 
црно бело) , 23 ipm (300dpi, 
А4, једнострано, у 
боји);Остало:Дуплекс 
штампа, АДФ, Scan-once-
copy-many, Електронско 
сортирање, 25% - 400% 
умањење - увеличавање, 
Копирање ИД 
картица;Капацитет 
потрошног 
материјала:Поред уређаја и 
иницијалног тонера 
потребно је испоручити и 
оригиналне резервне 
тонере који ће обезбедити 
штампу од минимално 1200 
страна А4  по боји* (заједно 
са иницијалним 
тонером);Остали 
оригинални потрошни 
материјал (maintanace kits, 
image units, 
фотокондуктори, drum 
units, developers, итд.) 
непходан за штампу 
минимално 100.000 страна 
А4 ** (заједно са 
инцијалним потрошним 
материјалом);Гаранција:ми
н. 24 месеца произвођачке 
гаранције;Доказ: Потврда 
произвођача опреме или 
локалне канцеларије 
произвођача опреме (за 
територију Републике 
Србије) којом се потврђује 
да је захтевани гарантни 
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период подржан од стане 
произвођача опреме. 
Потврда се односи на сву 
понуђену опрему, мора 
бити насловљена на 
Наручиоца, са позивом на 
јавну набавку и мора се 
односити на територију Р. 
Србије. 

14 
Штампач 
тип 3 

Минималне техничке 
карактеристике:Тип 
уређаја:Штампач;Функције
:Ласерска штампа;Начин 
штампе:Монохроматски 
(b/w);Формат:≤ 
А4;Процесор:≥ 800 MHz 
Брзина штампе (А4 
bwp/min): ≥ 35 ppm; 
Време до изласка прве 
стране (сек.): ≤ 
7с;Резолуција штампе 
(dpi):≥ 1200 dpi;Аутоматска 
дуплекс 
штампа:Да;Капацитет 
меморије:≥ 256 
MB;Вишенаменско 
лежиште за папир (бр. 
листова):≥ 100;Подржана 
дебљина папира:60-220 
г/м2 (мин.) из 
вишенаменског лежишта за 
папир;Капацитет касете за 
папир (бр.листова):≥ 
250;Излазни капацитет 
папира (бр.листова):≥ 
250;Портови (стандардни): 
USB 2.0 (Hi Speed), Gigabit 
LAN (RJ-45);Капацитет 
потрошног 
материјала:Поред уређаја и 
иницијалног тонера 
потребно је испоручити и 
довољну количину 
оригиналних тонера који ће 
обезбедити штампу од 
минимално 1.000 страна А4 
покривености 5% (заједно 
са инцијалним потрошним 
материјалом);Остали 
оригинални потрошни 
материјал (maintanace kits, 

1 
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image units, 
фотокондуктори, итд.): 
непоходан за штампу 
минимално 100.000 страна 
страна А4 покривености 5% 
(заједно са инцијалним 
потрошним 
материјалом);Гаранција: 
мин. 24 месеца 
произвођачке 
гаранције;Доказ: Потврда 
произвођача опреме или 
локалне канцеларије 
произвођача опреме (за 
територију Републике 
Србије) којом се потврђује 
да је захтевани гарантни 
период подржан од стане 
произвођача опреме. 
Потврда се односи на сву 
понуђену опрему, мора 
бити насловљена на 
Наручиоца, са позивом на 
јавну набавку и мора се 
односити на територију Р. 
Србије. 

15 
Штампач 
тип 4 

Минималне техничке 
карактеристике:Тип 
уређаја:А4 ласерски 
принтер у боји;Брзина 
штампе:мин 21ppm А4 црно 
бело и мин 21ppm А4 у 
боји;Резолуција 
штампе:мин. 
1200dpi;Време до штампе 
прве стране:макс. 11с црно 
бело и макс 12.5с у 
боји;Процесор:мин. 800 
MHz;Капацитет 
меморије:мин. 
512MB;Улазни капацитет 
фиока за папир:мин. 250 
листова А4;Капацитет 
вишенаменске улазне 
фиоке:мин. 50 листова 
А4;Подржана дебљина 
папира(из вишенаменске 
фиоке):60-220 г/м² 
(мин.);Прикључци: USB 2.0, 
USB Host interface, Gigabit 
LAN (RJ-45), слот за опциону 

1 
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SD картицу;Остало:Дуплекс 
штампа;Капацитет 
потрошног 
материјала:Поред уређаја и 
иницијалног тонера 
потребно је испоручити и 
оригиналне резервне 
тонере који ће обезбедити 
штампу од минимално 1200 
страна А4  по боји* (заједно 
са иницијалним 
тонером).Остали 
оригинални потрошни 
материјал (maintanace kits, 
image units, 
фотокондуктори, drum 
units, developers, итд.): 
непходан за штампу 
минимално 100.000 страна 
А4 ** (заједно са 
инцијалним потрошним 
материјалом); 
Гаранција:мин. 24 месеца 
произвођачке 
гаранције;Доказ: Потврда 
произвођача опреме или 
локалне канцеларије 
произвођача опреме (за 
територију Републике 
Србије) којом се потврђује 
да је захтевани гарантни 
период подржан од стане 
произвођача опреме. 
Потврда се односи на сву 
понуђену опрему, мора 
бити насловљена на 
Наручиоца, са позивом на 
јавну набавку и мора се 
односити на територију Р. 
Србије. 

16 
Телефакс 
апарат 

MFP Laser fax A4 Samsung 
SF-760P, 
штампач,скенер,копир,AD
F,fax,слушалица  или 
одговарајући 

1 

   

17 
Телефон 
жични 

PANASONIC KX-TS520FXB 
Žični telefon, Crni  или 
одговарајући 

1 
   

18 

Телефон 
са 
дигиталн
ом 

Panasonic KX-TG8521 или 
одговарајући 

1 
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секретари
цом 

19 
Телефон 
бежични 

Телефонски бежични 
апарат Gigaset A120 (црни) 
или одговарајући 

1 
   

20 
Bluetooth 
слушалиц
е 

Тип: Bluetooth бежична 
слушалица; Повезивање: 
Bluetooth верзија: v3.0; 
Додатне функције: 
Bluetooth слушалица за 
два уређаја; Боја: Црна; 
Подржани протоколи: 
HFP, HSP, A2DP, AVRCP; 
Бежична радна 
удаљеност: 10 метара; 
Време разговора: до 11 
сати; Спавање: до 16 
дана; Deep Sleep: до 150 
дана 

1 

   

21 
Телевизо
р 

VIVAX IMAGO LED TV-
32LE79T2 или 
одговарајући 

1 
   

22 

Уништива
ч 
докумена
та 

HSM - shredstar X10 или 
одговарајући 

1 

   

23 
Процесор 
тип 1 

INTEL Pentium Gold G5400 
3.7GHz Intel® 1151 (8. i 9. 
gen.), Intel® Pentium, 2, 4  
или одговарајући 

1 

   

24 
Процесор 
тип 2 

INTEL Core i3-9100 3.6GHz 
(do 4.20 GHz) Intel® 1151 (8. 
i 9. gen.), Intel® Core™ i3, 4 
или одговарајући 

1 

   

25 
Матична 
плоча тип 
1 

GIGABYTE  GA-H110M-S2H 
или одговарајућа 

1 
   

26 
Матична 
плоча тип 
2 

GIGABYTE H310M H 2.0 
или одговарајућа 

1 
   

27 
Матична 
плоча тип 
3 

Матична плоча за сервер  
Fujitsu PY TX2540 или 
одговарајућа 

1 
   

28 
рам 
меморија 
тип1 

KINGSTON 4GB DDR4 
ValueRAM 2400MHz CL17 - 
KVR24N17S6/4 4GB, DDR4, 
2400Mhz, CL17 или 
одговарајућа 

1 

   

29 
рам 
меморија 
тип2 

KINGSTON ValueRam 8GB 
DDR4 2400MHz CL17 - 
KVR24N17S8/8 8GB, DDR4, 
2400Mhz, CL17 или 
одговарајућа 

1 

   

30 
рам 
меморија 
тип3 

Тип:SO-DIMM 
DDR4,Капацитет:8GB,Макс
имална 
фреквенција:2400Mhz,Вол
тажа:1.2V,Латенција:CL14 

1 
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31 
рам 
меморија 
тип4 

Меморија за Server Fujitsu 
PY TX2540 16 GB DDR3 RG 
LV 1600MHZ PC3-12800 2R 
38037044  или 
одговарајућа 

1 

   

32 
Графичка 
картица 

ASUS Radeon R7 240 2GB 
GDDR5 128bit - R7240-
2GD5-L AMD Radeon R7 
240, 2GB, GDDR5, 128bit 
или одговарајућа 

1 

   

33 Кућиште 
Кућиште MSI Hero или 
одговарајуће 

1 
   

34 
Напајање 
тип 1 

MS INDUSTRIAL napajanje 
MS-500 500W, Standardno, 
ATX (PS2) или 
одговарајуће 

1 

   

35 
Напајање 
тип 2 

Редудантно напајање за 
Server Fujitsu PY TX2540 
MODULAR PSU 800W 
TITANIUM HP 38040584 или 
одговарајуће 

1 

   

36 
Хард диск 
тип 1 

TRANSCEND SSD 240GB, 
SATA III, SSD220 Series - 
TS240GSSD220S 2.5'', SATA 
III, 240GB, do 550 MB/s или 
одговарајући 

1 

   

37 
Хард диск 
тип 2 

Hard disk WD 1TB SATA III, 
64MB, 3.5", 7200rpm, Caviar 
Blue - WD10EZEX Interni, 
3.5", SATA III, 1TB HDD или 
одговарајући 

1 

   

38 
Хард диск 
тип 3 

Hard disk WD 8TB SATA III, 
128MB, 3.5", 7200rpm, Red 
Pro - WD8001FFWX Interni, 
3.5", SATA III, 8TB HDD или 
одговарајући 

1 

   

39 
Хард диск 
тип 4 

SEAGATE 8TB, 3.5", SATA 
III, 256MB, 7200rpm 
SkyHawk Surveillance - 
ST8000VX0022 Interni, 3.5", 
SATA III, 8TB HDD или 
одговарајући 

1 

   

40 
Хард диск 
тип 5 

HDD за Server  Fujitsu PY 
TX2540  HD SAS 12G 900GB 
10K 512N HOT PL 2.5' 
EP   38045393 или 
одговарајући 

1 

   

41 
Спољни 
хард диск 
тип 1 

Екстерни хард диск HDD 
External 2.5" 1TB WD 
ELEMENTS, 
WDBUZG0010BBK-WESN/ 
8MB USB 3.0 или 
одговарајући 

1 

   

42 
Спољни 
хард диск 
тип 2 

WESTERN DIGITAL eskterni 
SSD 500GB MY PASSPORT 
GO - WDBMCG5000ABT-
WESN 500 GB, Plava, 2.5", 
USB 3.0 или одговарајући 

1 
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43 
"Switch" 
уређај тип 
1 

Tplink 8portni Gigabite TL-
SG108E или одговарајући 

1 
   

44 
"Switch" 
уређај тип 
2 

Минимално 24 portni 
Switch type L2 ; Switching 
capacity  56 Gbps  ;  макс 
теж. 4 kg,10Base-T / 
100Base-TX /,1000Base-T х 
28 , SFP 4 ; IEEE 802.3, 
IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, 
IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, 
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad 
(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x ;SNMP 1, RMON 1, 
RMON 2, RMON 3, RMON 9, 
Telnet, SNMP 3, SNMP 
2c,HTTP, SSH ,DHCP 
support, auto-negotiation, 
trunking, VLAN support, 
auto-uplink (auto MDI/MDI-
X), port mirroring, Weighted 
Round Robin (WRR) 
queuing, Broadcast Storm 
Control, Multicast Storm 
Control, Unicast Storm 
Control 

1 

   

45 
"Switch" 
уређај тип 
3 

8-portni PoE Switch 
Western Security PS108, 4 
PoE porta/10/100Mb/s или 
одговарајући 

1 

   

46 
"Switch" 
уређај тип 
4 

Управљиви Layer 
2,FlexCampus/ 
FlexBranch,24 RJ-45 
autosensing 10/100/1000 
ports,4 fixed Gigabit 
Ethernet SFP ports (Min 0 // 
Max 4 SFP),Напајање 
укључено,Gigabit 
Ethernet,Cost-effective, 
Аruba Layer 2 серија 
switch-ева. ACLs, EEE, 
приоритизација 
саобраћаја и модели са 10 
Gigabit uplinks.Подржава 
ClearPass Policy Manager и 
Airwave Network 
Management, Доживотна 
гаранција,1U - висина 

1 

   

47 
Конектор 
РЈ-45 

Конектор РЈ-45 1 
   

48 
Конектор 
РЈ-45 
наставак 

Конектор RJ-45 8/8 
наставак ж/ж Адаптер, 
RJ45 женски, RJ45 женски 

1 
   

49 
Кабл тип 
1 

USB кабл за штампач 1.8m 
- 29099 USB кабл, USB A 
2.0, USB B 2.0, 1.8m 

1 
   

50 
Кабл тип 
2 

Кабл продужни USB 3.0 3m 
USB Кабл, USB A 3.0, USB A 
женски 3.0, 3m 

1 
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51 
Кабл тип 
3 

Кaбл VGA - VGA 3m VGA 
кабл, VGA мушки, VGA 
мушки, 3m 

1 
   

52 
Кабл тип 
4 

Кабл за напајање S-ATA 
HDD-A 0.15m SATA кабл, 
Molex, SATA напонски 
(женски) 

1 

   

53 
Кабл тип 
5 

Напонски кабл за рачунар 
1.8m Напонски кабл, Utikač 
CEE7, Напонски C13 
женски, 1.8m 

1 

   

54 
Кабл тип 
6 

Кабл напојни C14 M - C13 F, 
2m Напонски кабл, 
Напонски C14, Напонски 
C13 женски, 2m 

1 

   

55 
Кабл тип 
7 

Кабл PC напојни M - 
2xSATA F, 0.15m напонски 
кабл, Molex, 2x SATA 
напонски, 0.15m 

1 

   

56 
Кабл тип 
8 

HDMI нa HDMI кабл 1.4 
(m/m) 3m HDMI кабл, HDMI 
1.4, HDMI 1.4, 3m 

1 
   

57 
Кабл тип 
9 

Кабл DVI-D M - DVI-D M, dual 
link 3m DVI кабл, DVI-D, DVI-
D, 3m 

1 
   

58 
POE + 
injector 

INTELLINET Gigabit High-
Power PoE+ Injector 560566 
PoE или одговарајући 

1 
   

59 
Медиа 
конверто
р тип 1 

TP-Link MC200CM Gigabit 
Ethernet 1000Mb/s Fiber 
multi-mode konverter 
dometa do 550m (SC) или 
одговарајући 

1 

   

60 
Медиа 
конверто
р тип 2 

TP-LINK MC210CS Gigabit 
10/100/1000Mbp/s single-
mode konverter dometa do 
15km или одговарајући 

1 

   

61 
Читач 
смарт 
картица 

Читач смарт картица 
Smart Card Reader Gemalto 
или одговарајући 

1 
   

62 
Адаптер 
тип 1 

TP-LINK AV600 Powerline 
Wifi - TL-WPA4220 KIT - 
WLAN, 802.11 g, do 
300Mbps, 2.4GHz или 
одговарајући 

1 

   

63 
Адаптер 
тип 2 

Адаптер USB2.0 - RS232 
Адаптер, USB A 2.0, RS232 
DB9 мушки 

1 
   

64 
Адаптер 
тип 3 

D-LINK мрежни адаптер 
USB 3.0 Gigabit - DUB-1312, 
LAN, 802.3, micro USB 3.0, 
do 1000Mbps или 
одговарајући 

1 

   

65 
Оптички 
уређај 

ASUS екстерни DVD-RW 
SDRW-08D2S-U Lite (Black) 
екстерни, DVD резач или 
одговарајући 

1 
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66 
HDD 
docking 
station 

HDD docking station -LC-
DOCK-U3-II 2.5" ili 3.5", 
SATA I / II / III, USB 3.0, 
Алуминијум, пластика, 
метал или одговарајући 

1 

   

67 Таблет 

Оперативни систем: 
Android OS Android 9.0 
(Pie); One UI; Екран: IPS 
LCD capacitive 
touchscreen, 16M colors 
1200 x 1920 pixels, 16:10 
ratio (~224 ppi density)  
(10,1''); SIM:Nano-SIM; 
Боја: Црна; Чипсет: 
Exynos 7904 (14 nm); 
Процесор: Octa-core (2x1.8 
GHz Cortex-A73 & 6x1.6 
GHz Cortex-A53); GPU Mali-
G71 MP2; RAM 
меморија:2048 MB, 
Интерна меморија: 32 GB, 
Екстерна меморија: 
microSD до 512GB, Мрежа: 
WiFi; Трансфер података: 
Bluetooth 5.0, A2DP, LE 
Подржане технологије: 
Accelerometer, gyro, 
compass,Конектори: 2.0, 
Type-C 1.0 реверзибилни 
конектор; Примарна 
камера: 8 MP, AF, f/2.0 LED 
flash, panorama, 
1080p@30fps; Секундарна 
камера: 5 MP, f/2.2 
1080p@30fps; Димензије: 
245 x 149 x 7.5 mm, Тежина 
460 g, Батерија: Non-
removable Li-Po 6150 mAh 
battery 

1 

   

68 Лаптоп 

LENOVO IdeaPad L340-
15IWL - 81LG00LBYA Intel® 
Core™ i5 8265U do 3.9GHz, 
15.6", 512GB SSD, 8GB или 
одговарајући 

1 

   

69 
KVM 
Switch 

NETIKS Switch CKL-94H 
KVM или одговарајући 

1 
   

70 
Рутер тип 
1 

CISCO1941/K9 или 
одговарајући 

1 
   

71 
Рутер тип 
2 

WRT1900AC-EK, 
DSL/Cable/Wireless Router, 
WAN 1x 10/100/1000 Mbps, 
LAN 4x 10/100/1000Mbps, 
802.11n,802.11ac, Напајање 
спољашњи адаптер, 1 x 
USB 3.0 + 1x eSATA/USB 
2.0, 4 x eksterna antena, 
brzina N 600 Mbps, AC 
1300Mbps, simultani rad na 
2,4Ghz i 5Ghz 

1 
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72 
УПС 
уређај 

UPS topology: Line-
Interactive, Extended 
Battery Module 
(EBM),Output power 
capacity: 2200 VA, Output 
power: 2200 W. AC outlet 
types: C13 coupler,C19 
coupler, Power plug: C20 
coupler, AC outlets 
quantity: 8 AC outlet(s). 
Battery technology: Sealed 
Lead Acid (VRLA), Typical 
backup time at full load: 3.2 
min, Typical backup time at 
half load: 11.2 min. Form 
factor: Rackmount/Tower, 
Product colour: Black, 
Housing material: Metal. 
Width: 433 mm, Depth: 500 
mm, Height: 86.5 mm 

1 

   

73 
Бројач 
новца 

CIS сензор високе 
резолуције за скенирање 
новчаница;Скенирање 
серијских бројева 
новчаница УС долара и 
евра;3,5“ TFT екран у боји 
осетљив на 
додир;Кориснички мени 
доступан на српском 
језику; WLAN порт за 
повезивање са 
рачунаром;Џепови: 1 
одељак за пребројане 
новчанице;Сензорски 
системи: UV, MG, MT, IR, 
FL, CIS, Бројање и 
контрола аутентичности 
за 5 валута: RSD, EUR, 
USD, CHF, 
GBP,Опционо:могућност 
надоградње машине 
додатним 
валутама;Аларм:Звучни и 
визуелни 
аларм;Mогућност 
штампања апоенске 
структуре и 
спецификације серијских 
бројева новчаница, уз 
опциону набавку 
штампача 
извештаја;Надоградња 
софтвера машине у 
случају појаве нових 
апоена или фалсификата 
новчаница;Капацитет 
хопера:600 
новчаница;Капацитет 
прихватника: 200 

1 
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новчаница;Брзина 
бројања: 
800/1000/1200нов/мин. 

74 
Торба за 
лаптоп 

Торба за лаптоп за 
величине екрана до 15.6" 

1 
   

75 
УТП 
Кабел 

 "Draka" УТП Кабел 305m 
или одговарајући 

1 
   

76 
Навигациј
а 

Величина екрана: 5.0", 
Резолуција екрана: 480 x 
272, Тип панела: TFT, 
Остало: Touch-screen, 
Оперативни систем: 
Microsoft Windows® CE, 
Верзија: Windows® CE .Net 
6.0, Чипсет: GPS čipset 
MSB2531, Процесор: 
ARM™ Cortex-A7, Радни 
такт процесора: 800MHz, 
RAM меморија: 128MB, 
Меморија: Интерна 
меморија 4GB, Подржане 
меморијске картице: micro 
SD, Аудио - Звучници: Да; 
Додатне функције: Voice 
assistant function; 
Батерија (Тип): Lithium Ion 
Polymer, Капацитет: 
600mAh; Физичке 
карактеристике -Боја: 
Црна; Садржај паковања: 
Пуњач за кола 12/24 V, 
Магнетни вакум носач за 
ветробранско стакло, USB 
кабл: 

1 

   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: 
 

ИЗНОС ПДВ-А: 
 

УКУПНО СА ПДВ-OM: 
 

 
Напомена: 

 
• Обавезно у спецификацију унети појединачне цене и збирну цену у 

образац понуде, 

• Цене исказати у динарима без ПДВ-а, 

• Обавезно у спецификацију унети укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и 
укупну цену са ПДВ-ом. 

 

Понуђач је у обавези да на локацијама наручиоца изврши испоруку, монтажу, 
инсталацију  и пуштање у рад понуђене рачунарске опреме. 

 

Техничкекарактеристике: сва добра који су наведена у спецификацији треба да 
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одговарају стандардима за ту врсту производа. 
 

Контрола квалитета: вршиће се приликом сваке испоруке добара, односно 
записнички ће  се констатовати да испоручена добра, која 
су монтирана, инсталирана и пуштена у рад у свему 
одговарају квантитету и квалитету утврђеном у техничкој 
спецификацији 

 

Рекламације: У случају испоруке добара неодговарајућег квалитета или 
количине, понуђач мора одмах приступити отклањању 
истих. Уколико понуђач не одговори на позив наручиоца на 
рекламацију, наручилац има право да активира средство 
обезбеђења уговорних обавеза и једнострано раскине 
уговор. 

 

Рок и место испоруке: Испорука добара ће се вршити сукцесивно до краја 2020. 
године,по налогу наручиоца у року од максимално 7 дана, 
од дана пријема наруџбенице и доставе потребних 
података од стране Наручиоца, у пословне просторије 
наручиоца. 

 

 
 

Место и датум:                                                           Понуђач/ носилац групе понуђача 

М.П. 
 

 
Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партијупосебно. 
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

"ЛИСЈЕ" НОВИ САД 

НАРОДНОГ ФРОНТА 53 
 

БРОЈ: 

ДАНА: 

НОВИ САД 
 
 

На основу Одлуке о избору најповољније понуде број од 
 године, закључује се у Новом Саду, дана , 

 
 
 

У Г О В О Р   О   И С П О Р У Ц И   Д О Б А Р А 
 

између: ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ"  НОВИ  САД,  Народног  фронта 
53, 

које заступа директор Владимир Ђаковић (у даљем тексту:  Наручилац),  МБ 
08055475, ПИБ: 101636639 

и 
 
 

 

когазаступа     

МБ ПИБ   
 
 

 

когазаступа     

МБ ПИБ   
 
 
 

когазаступа     

МБ ПИБ   
 

 
 
Предмет уговора 

 
Члан1. 

 
Уговорне стране закључују уговор о испоруци добара-рачунарска опрема, (у даљем 

тексту: добра) према техничкој  спецификацији  из  конкурсне документације са структуром 

цене, а у складу са понудом бр.    од ____2020.године,која 

чини саставни део овог уговора. испоручилац добара ће предмет уговораи звршити: 

 

1.самостално 

2.са подизвођачем 

3.као заједничку понуду 
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Вредност уговора 

Члан 2. 

 

Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог Уговора са свим трошковима је  
________________динара без ПДВ-а(словима:  ___________, 
износ ПДВ-а је                                        , а укупна вредност понуде са ПДВ-ом износи , словима: 
. 

Цена је фиксна и не може се накнадно мењати током периода важења  овог  Уговора. 
 

Квалитет 
Члан 3. 

 
Испоручилац добара гарантује да понуђена  добра задовољавају услове квалитета  у 

складу  са прописаним стандардом за ту врсту добара, и обавезује се да испоруку добара 
изврши   у складу са правилима и стандардима за ту врсту добара,а контролу квалитета ће 
вршити представник наручиоца приликом сваке испоруке. Испорука ће се вршити у складу са 
конкурсном докуметацијом и прихваћеном понудом 

Испоручилац добара се обавезује да испоручи добра, у свему у складу са 
презентованим параметрима понуде која је заведена код наручиоца. 

Испоручилац добара се обавезује да понуђена и да нема стварних недостатака, да не 
постоје правни недостаци и да у потпуности одговара техничкој спецификацији. 

Наручилац ће извршитирадње,предвиђене техничком спецификацијом и конкурсном 
документацијом, као и остале потребне радње неопходне ради омогућавања испоручиоцу да 
изврши испоруку, монтажу, инсталацију и пуштање у рад добара на начин предвиђен 
техничком спецификацијом и конкурсном документацијом и испуни своје обавезе предвиђене 
овим уговором 

 

Начин плаћања и рок испоруке 

Члан 4. 

 

Плаћање добра која је предмет набавке врши се у року од 45 (четрдесетпет) дана од 
дана       испостављања       исправне       фактуре, а а након потписивања фактуре или 
отпремнице од стране представника наручиоца,    на       текући       рачун       испоручиоца 
добарабр. 
 код банке. 
Наручилац ће вредност испоручених и фактурисаних добара исплаћивати према  стварно 
испорученим количинама овереним од стране представника наручиоца. 

Испоручилац добара се обавезује да за добра из члана 1. овог Уговора достави оверену 
фактуру наручиоцу на преглед и оверу. 

Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је уговор заведен код 
наручиоца. 

 

Члан 5. 

 
Испорука добара је сукцесивна и врши се према захтевима наручиоца до испуњења 

процењене вредности јавне набавке. 
Испоручилац  се  обавезује  да  испоруку  добара  изврши  урокуод  

дана(максимум 7 дана) од дана пријема наруџбе од стране наручиоца и потребних података 
достављених испоручиоцу добара од стране наручиоца . 
Место испоруке је у пословним просторијама наручиоца у Новом Саду. 

Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови добара у односу 
на утврђену спецификацију, исплата тих добара извршиће се у складу са овим уговором по 
понуђеним јединичним ценама, под условом да вишкови и мањкови не прелазе процењену 
вредност набавке. 
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Члан 6. 

 
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара  

представник наручиоца ће сачинити записник о рекламацији и позвати испоручиоца добара да 
исте отклони. 

Наручилац ће, приликом доставе наведеног записника, одредити Испоручиоцу добара 
максимални рок за отклањање недостатака и испоруку добара.  

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету добара или 
њиховој неблаговременој испоруци у предвиђеном року, испоручилац добара мора одмах 
након сачињавања записника о рекламацијиисте отклонити у потпуности о предвиђеном року.. 

  

Гаранција 
Члан 7. 

 

Испоручилац добара се обавезује да достави гарантни лист за наведену рачунарску 
опрему. Испоручилац добара се обавезује да се у случају квара на испорученим добрима, у 
гарантном року,  а по позиву наручиоца, одазове у року од 24 часа. 

Гарантни  рок  за  испоручена  добра  прихваћен  у  понуди  износи. 

 
Члан8. 

 
Најкасније приликом закључења уговора испоручилац добара је дужан да уручи 

наручиоцу 1 (једну), сопствену меницу у износу 10% уговорене вредности без ПДВ-а а на име 
гаранције за добро извршење посласа роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. 

Уколико испоручилац не испуни своје обавезе предвиђене било којом одредбом  овог 
Уговора, не испоручи добра по ценама, врсти и у року предвиђеним  овом Уговором наручилац 
задржава право да наплати уговорну казну у износу од 10% од укупне уговорне вредности без 
ПДВ-а, путем активирања  примљених  средстава обезбеђења уговорних обавеза и да 
једнострано раскине Уговор, без претходне опомене или остављеног отказног рока. 

 
Члан 9. 

 
Измене овог Уговора врше са само у писаној форми, путем анекса, уз претходну обострану 
саглсност уговорених страна. 
 

 

Раскидуговора 
Члан 10. 

 

Свака од уговорених страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 
уговорних обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној 
форми. Раскид уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор закључен и 
констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због којих је 
неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 
овајуговор. 
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Завршне одредбе 
Члан 11. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна. 

Уговор се закључује се на период до доношења плана набавки наручиоца за 2021. годину.  

Уговор ће престати да важи и пре рока наведеног у претходном ставу овог члана, а након 
измирења у потпуности свих међусобних обавеза уговорних страна уколико наручилац 
преузме Добра у износу наведеном у члану 2. овог Уговора. 

 

Члан 12. 
 

На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе 
Закона о облигационимодносима. 
Уговорне стране су сагласне да је у случају спора, уколико се не реши споразумно, надлежан 
стварно надлежни суд у Новом Саду. 

 

Члан 13. 
 

Овај  Уговор  је  сачињен  у  4  (четири)  истоветна  примерка  од  којих  по  2(два)примерка 

задржава свака уговорнастрана. 

 
 

за ИСПОРУЧИОЦА за НАРУЧИОЦА 
 

 
директор  Владимир Ђаковић 

 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се 
слаже са моделом Уговора.  
 
Уколико наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, у моделу уговора морају 
бити наведени сви подизвођачи, односно, сви понуђачи из групепонуђача. 
 
Модел уговора мора да садржи, између осталог, идентичне податке као у обрасцу 
понуде, обрасцу структуре цене и осталим деловима конкурсне документације, а у 
супротном понуда се неће сматрати прихватљивом. 
 
Напомена: 
Дати текст уговора који понуђач мора да попуни и овери печатом и потпише  представља 
модел уговора који ће у складу са елементима најповољније понуде битизакључен са 
изабраним понуђачем.. 
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У складу са чланом 88. став 1.Закона,понуђач
 

[навести   назив  понуђача],  доставља  укупан  износ  и      структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

 

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнадутрошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова усвојојпонуди. 

 
Напомена:достављање овог обрасца није обавезно 

 
 
 
 

Датум: М.П. Потписпонуђача 
  

 

 

VIII   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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У складу са чланом   26.Закона, , 
(Називпонуђача) 

даје: 
 
 
 

 

ИЗЈАВУ 

 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне мале вредности број 3 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди,наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну 
за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу,односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смисл учлана 82.став 
1.тачка 2)Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем,Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћених лица и понуђача и подизвођача. 
Следствено наведеном, образац копирати у довољном броју примерака. 

 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ 
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На основу Закона оменици 
 

ДУЖНИК:     
 

Издаје: 
 

МЕНИЧНО ПИСМО  –  ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗАКОРИСНИКАБЛАНКО,СОЛОМЕНИЦА 

 
 

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:   ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ НОВИСАД 
 
 

Предајемо  вам  бланко,  соло  меницу из серије и овлашћујемо 
Повериоца да предату меницу, може попунити на износ од 

 (словима:
 )и безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату издавањем налога  за 
наплату на терет Дужника, а у корист Повериоца, са свих рачуна Дужника, а на име 
гаранције за______________________ у поступку јавне набавке мале вредности ДОБАРА 

 
 

Изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату изврше 
на терет Дужника код тихбанака. 

 
Меница   је  важећа до и у случају да у току трајања или након доспећа 
наплате дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од 
стране Дужника идр. 

 

Место и датум 
издавања овлашћења: 

 

Дужник-издавалац меница: 

 

                                                         
     
 
 

 
                                                                                          М.П.                 ____________________________________ 

  
 

                                                                                         (пун назив, адреса, овера) 

X  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
И ПОТВРДЕ О ПРИЈЕМУ МЕНИЦЕ 
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ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ МЕНИЦА 
 
 
 
 

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад потврђује пријем бланко соло менице без 

протеста,  из  серије , издате од стране  

 

 , као инструмент обезбеђења плаћања на 

име гаранције за  ________________у поступку јавне набавке мале вредности ДОБАРА 

 
 

 
од: 

 
Дужник –правно лице:   

Седиште и адреса:   

Порески идентификациони број:   

Текући рачун:    

Код банке:  
 
 
 

Место идатум:    
 
 
 

Менице предао: 
(Дужник – правнолице) 

Меницепримио: 

 

М.П. 
 
 
 
 

 

 
 
 


