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Бр. 37-195/17 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 

и 68/15 у тексту: Закон) Агенција за вођење спорова у поступку приватизацију РС, Теразије 23, 

Београд, објављује Измену 1. конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈН 1-07/17 - 

набавка рачунарске опреме и фотокопир апарата за потребе Aгенције за вођење спорова у 

поступку приватизације, обликована по партијама: 

Партија 1: Монитори, радне станице и штампачи; 

Партија 2: Фотокопир апарат. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал, 

30121100 - Машине за фотокопирање. 

 

Врши се измена конкурсне документације и то: 

 

1. У делу А. Позив за подношење понуда, у тачки 7. „Начин подношења понуде и рок“ и у тачки 

8. „Место, време и начин отварања понуда“ Конкурсне документације, мења се рок за 

подношење понуда и рок за отварање понуда тако да уместо 03.08.2017. г. у 12,00 часова треба 

да стоји 08.08.2017. године у 12,00 часова.  

2. У делу Д. Пројектни задатак „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара која су предмет јавне набавке“, Партија 1, на страни 29/40 и 30/40, мењају се 

минималне техничке  карактеристике у табели и гласе: 

Радне станице  

Количина: 3 ком 

Компоненте Минималне техничке карактеристике 

Процесор: 

Intel Core i5 (број језгара процесора 4, радни такт 

процесора 2,7GHz, дужина процесорске речи 64-bit, 

интерни кеш 6MB) 

Оперативна меморија: 
8 GB, тип меморије DDR4, радни такт меморије 

2133MHz, прошириво до 32 GB 

Хард диск: 
1 TB 3,5" hybrid hard disk SSHD/ 64MB Cache / 8GB 

flash memory SATA 6.0Gb/s, број обртаја 7200 rpm 

Графички адаптер: Интегрисан 

Оптички уређај: DVD RW, интерфејс SATA 

Повезивање: 
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 (минимум 2 x са предње 

стране), 1 x Display port, 1 x VGA, 1 x аудио line-out 

Тастатура: 

USB  стандардна тастатура пуне величине са YU (RS) 

словним распоредом од истог произвођача као и 

рачунар 

Миш: USB оптички од истог произвођача као и рачунар 

Музичка картица: Интегрисана 

Кућиште: Small Form Factor (SFF) 
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Напајање: Излазна снага 180W 

Сертификати: 
ENERGY STAR 6.0, EPEAT Gold rating, RoHS-

compliant, WEEE 

Оперативни систем: 

 
Microsoft Windows 10 Professional 64 bit 

Гарантни рок: 

60 месеци произвођачке гаранције са бесплатним 

деловима и радом овлашћеног сервисера на локацији 

наручиоца (On-site Service). 

 

Уз понуду доставити линк према званичним Интернет 

страницама произвођача понуђене опреме на којима се 

на основу серијског броја може проверити дужина 

трајања и тип гаранције уређаја. 

 
 

Штампачи 

Количина: 3 ком 

Компоненте Минималне техничке карактеристике 

Тип: Ласерски 

Врста штампе: 
Црно-бело, са могућношћу аутоматске двостране 

штампе (Automatic Duplexing ) 

Подржани формати: Letter, A4, A5, Коверте 

Брзина штампе: 
38 str/min (А4 - једнострано) и 

30 str/min (А4 - двострано) 

Резолуција: 1200 x 1200 dpi 

Брзина процесора: 1200 MHz  

Рам: 128 MB 

Интерфејси: 
Gigabit LAN 

USB 2.0 

Language Simulation: PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PWG, PostScript 3, URF 

Капацитет улзне касете (Feeder) : 250  листова 

Капацитет вишенаменско tray-а: 100 листова, 30 коверти 

Капацитет излазне тацне (Output 

Tray) : 
150 листова 
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Препоручен обим штампе на 

месечном нивоу: 
од 750 - 4000 страна 

Максималан обим штампе на 

месечном нивоу: 
80000 страна 

Остало: status LCD display 

Гарантни рок: 

36 месеци 

 

Уз понуду доставити линк према званичним Интернет 

страницама произвођача понуђене опреме на којима се 

на основу серијског броја може проверити дужина 

трајања и тип гаранције уређаја. 

 

Напомена: 

*  Штампачи се испоручују са сетом оригиналним 

тонером који улази у цену штампача. 

 

 

3. У делу Д. Пројектни задатак „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис   

  добара која су предмет јавне набавке“, Партија 2, на страна 33/40 и 34/40, мењају се минималне 

техничке карактеристике у табели и гласe: 

 

Фотокопир 

Количина: 1 ком 

  

Компоненте Минималне техничке карактеристике 

Врста апарата: 
Дигитални црнобели фотокопир апарат, 

штампач и колор скенер 

Подржане величине медија: A3-A5R 

Резолуција скенирања: 600 х 600 тпи 

Резолуција штампања: 1200 х 1200 тпи 

Брзина копирања: 55 А4 и 32 A3 у минути 

Време прве копије: Максимум 4 секунди 

Време загревања: Максимум 35 секунди 

Минимални број вишеструких копија: 1 - 9.999 страна 

Аутоматска обострана штампа/копирање: Аутоматски дуплекс 

Минимални улазни капацитет папира: 
2 касете за пo 1.500 листова, 2 касете за по 550 

листова, 1 бочни додавач за 50 листова 

Аутоматски улагач оригинала са обостраним 

скенирањем: 

100 листова, обострано скенирање у једном 

пролазу 
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Зумирање: 25-400% 

Меморија: 3 GB 

Хард диск: 250 GB 

Минимална брзина скенирања: 

Једнострано (А4 300 тпи): 100 црнобело/100 

колор страна у минути 

Једнострано (А4 600 тпи): 100 црнобело/50 

колор страна у минути 

Двострано (А4 300 тпи): 200 црнобело/200 

колор страна у минути 

Двострано (А4 600 тпи): 140 црнобело/50 колор 

страна у минути 

Дестинације скенирања: e-mail, SMB/FTP (подељени директоријум) 

Прикључци за повезивање са рачунаром: Мрежни (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 

Финиширање: Да, са разврставањем и хефтањем 

Капацитет финишера: 3.000 листова 

Хефтање: 
Могућност избора хефтања у угловима и дупло 

са стране 

Подржани оперативни системи рачунара: 
Microsoft® Windows® 

XP/Vista/7/8/ Server 2003/2008 

Дисплеј: У боји, ca командама на додир 

Гаранција: 24 месеца 

Оригинални тонер који је потребно испоручити 

уз апарат, рачунајући и иницијални тонер:  

За 45.000 страна (Са стандардном 

покривеношћу од 5 %) 

Постоље са точкићима: Да, метално 

 

У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

 

 

 

Објавити на: 

- На интернет страници Наручиоца        

- Порталу јавних набавки 

 

 

           Kомисија за јавну набавку  

    
 


