
 

 

У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за 

отворени поступак јавне набавке добара, брoj 404-2/49Д-2019-28 – набавка 

рачунара, Kомисија за предметну јавну набавку обавештава сва заинтересована 

лица да је извршена: 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

 

На страни 5/53  Ставка 1 – Радна станица - количина 70 комада  

у оквиру поглавља – II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И УСЛУГА 

 

уписано је:  

 

Ставка 1 - Радна станица – количина: 70 комада 

Радна станица Минималне техничке карактеристике 

Процесор 

Intel i3-8100, основна фреквенција 3.6GHz, 4 језгра, 

4 нити, 6MB кеш, 14nm или одговарајући 

Чипсет Intel B360 или одговарајући 

Меморија 

мин. 4GB DDR4 2400MHz, прошириво до мин. 

32GB, 2 UDIMM слота 

Хард диск мин. 1TB SATA 

Графичка картица интегрисана на плочи или на процесору 

Кућиште Midi tower 

Напајање мин. 290W 

Оптички уређај DVD+-RW 

Читач SD картица Интегрисан са предње стране кућишта 

Тастатура 

USB, истог произвођача као и рачунар YU словни 

распоред 

Миш 

Оптички, USB, истог произвођача као и рачунар 2 

тастера, 1 точкић 

Конектори и 

проширења 

мин. 3 x PCIe (од чега мин 2 x PCIe x1) , 1 x PCI, 1 x 

M.2 конектор, 4 x SATA 3.0 порта,   2 x USB 3.1 ген 

1 (са предње стране кућишта), 4 x USB 2.0 (са задње 

стране кућишта), RJ-45 (1GB LAN), 1 x VGA, 1x 
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HDMI, порт за слушалице (са предње стране 

кућишта), Kensington lock сигурносни слот, Line in 

(са задње стране кућишта), Line out (са задње стране 

кућишта), порт за Микрофон (са задње стране 

кућишта) неопходно је да рачунар има са предње 

стране кућишта уграђену лампицу која приказује 

активност хард диска, неопходно је да рачунар са 

задње стране има лампицу за дијагностику напајања 

као и дугме за дијагностику напајања. 

Бежична мрежа IEEE 802.11b,g,n,  Bluetooth 4.0 

Оперативни систем 

Windows 10 Professional 64bit, лиценца мора да буде 

нова, не сме да буде коришћена. Није дозвољено 

нудити лиценце које су намењене за рефабриковане 

рачунаре, лаптопове и слично. 

Сертификати/стандарди EPEAT Silver, FCC, UL 

Гаранција 
мин. 36 месеци произвођачке гаранције са 

реакцијом сервиса најкасније 24 часа. 

 

а треба да пише: 

 

Ставка 1 - Радна станица – количина: 70 комада 

Радна станица Минималне техничке карактеристике 

Процесор 

Intel i3-8100, основна фреквенција 3.6GHz, 4 језгра, 

4 нити, 6MB кеш, 14nm или одговарајући 

Чипсет Intel B360 или одговарајући 

Меморија 

мин. 4GB DDR4 2400MHz, прошириво до мин. 

32GB, 2 UDIMM слота 

Хард диск мин. 1TB SATA 

Графичка картица интегрисана на плочи или на процесору 

Кућиште Midi tower 

Напајање мин. 290W 

Оптички уређај DVD+-RW 

Читач SD картица Интегрисан са предње стране кућишта 

Тастатура USB, истог произвођача као и рачунар  
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Миш 

Оптички, USB, истог произвођача као и рачунар 2 

тастера, 1 точкић 

Конектори и 

проширења 

мин. 3 x PCIe (од чега мин 2 x PCIe x1) , 1 x PCI, 1 x 

M.2 конектор, 4 x SATA 3.0 порта,   2 x USB 3.1 ген 

1 (са предње стране кућишта), 4 x USB 2.0 (са задње 

стране кућишта), RJ-45 (1GB LAN), 1 x VGA, 1x 

HDMI, порт за слушалице (са предње стране 

кућишта), Kensington lock сигурносни слот, Line in 

(са задње стране кућишта), Line out (са задње стране 

кућишта), порт за Микрофон (са задње стране 

кућишта) неопходно је да рачунар има са предње 

стране кућишта уграђену лампицу која приказује 

активност хард диска, неопходно је да рачунар са 

задње стране има лампицу за дијагностику напајања 

као и дугме за дијагностику напајања. 

Бежична мрежа IEEE 802.11b,g,n,  Bluetooth 4.0 

Оперативни систем 

Windows 10 Professional 64bit, лиценца мора да буде 

нова, не сме да буде коришћена. Није дозвољено 

нудити лиценце које су намењене за рефабриковане 

рачунаре, лаптопове и слично. 

Сертификати/стандарди EPEAT Silver, FCC, UL или одговарајући 

Гаранција 
мин. 36 месеци произвођачке гаранције са 

реакцијом сервиса најкасније 24 часа. 

 

На страни 11/53 уписано је:  

* Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 

гаранције за добро извршење посла; 

 

* Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 

  

и уписани текст се брше.  

 

 

На страни 16/53, 17/53 и 18/53 у делу  

 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача 

  

уписано је: 

I   Понуђач је дужан да уз понуду достави: 
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* као средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једну) бланко соло 

меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 

овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), 

попуњено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне 

банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да 

попуни на износ од 10% вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је 

меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

 Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим 

случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове 

или измени своју понуду; 

 -  уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави 

потписан и оверен уговор о јавној набавци; 

 -  уколико понуђач коме је додељен уговор, у тренутку закључења уговора, не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

  

* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске 

гаранције за добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да 

издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу, уколико му буде додељен 

уговор, у року од 7 дана од дана закључења уговора издати банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање 

банкарске гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први 

позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди 

наручилац. 

* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама 

потребно је да издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу, уколико му буде 

додељен уговор, издати у тренутку примопредаје предмета уговора, банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 10% 

од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди 

да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана дуже од гарантног рока 

одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, 

платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које 

одреди наручилац. 
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II Понуђач коме je додељен уговор – Добављач je дужан да достави  

Наручиоцу: 

*  као средство обезбеђења за добро извршење посла, у року од 7 дана од 

дана закључења уговора банкарску гаранцију, на износ од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ. 

  Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац које је 

одредио наручилац. 

   Трајање банкарске гаранције је најмање 30 дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење посла одређеног моделом уговора. 

  Ако се за време трајања уговора буду променили рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.  

Ако изабрани понуђач - Добављач не поступи у наведеном року, наручилац 

има право да средство обезбеђења за озбиљност понуде и такође, према услову из 

модела уговора, право да једнострано раскине Уговор. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, 

на начин и под условима предвиђеним уговором. 

 

* као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у 

тренутку примопредаје предмета уговора банкарску гаранцију  на износ од 

10% од укупне вредности уговора без ПДВ. 

  Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац. 

  Трајање банкарске гаранције је најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног 

рока одређеног моделом уговора. 

  Уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених услова за 

отклањање грешака у гарантном року, Наручилац има право да уновчи банкарску 

гаранцију и да на терет тих средстава уступи отклањање грешака другом 

Добављачу. 

 

а треба да пише: 

 

I Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

* као средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једну) бланко соло меницу 

потписану, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије 

са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), 

попуњено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.  

 Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији 

се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме 

бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да 

попуни на износ од 10% вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је 

меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 
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средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др. 

 Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим 

случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове 

или измени своју понуду; 

 - уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан 

и оверен уговор о јавној набавци; 

 - уколико понуђач коме је додељен уговор, у тренутку закључења уговора, не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

 

II Понуђач коме je додељен уговор дужан је да достави Наручиоцу: 

* као средство обезбеђења за добро извршење посла, у тренутку закључења 

уговора: 1 (једну) бланко соло меницу потписану, захтев за регистрацију менице у 

Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 

пословне банке (оригинал или копија), попуњено и потписано менично овлашћење 

и копију картона депонованих потписа.  

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији 

се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме 

бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да 

попуни на износ од 10% вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је 

меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др. 

 Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, 

рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року 

мора да се продужи. 

Уколико се понуђач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 

доброг извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети 

износ од 10% вредности уговора без ПДВ.  

 

 * као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у 

тренутку примопредаје добара: 1 (једну) бланко соло меницу потписану, захтев 

за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 

пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено и 

потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Уколико се понуђач коме је додељен уговор не буде придржавао уговорених 

услова за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће реализовати меницу 



 

7/9 
 

на коју може унети износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а и на терет тих 

средстава уступити отклањање грешака другом Добављачу. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на 

износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 

прописима, поднети на наплату. 

Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од 

дана истека гарантног рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних 

добара. 

 

 

На странама 49/53 и 50/53 у Моделу уговора у делу СРЕДСТВА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

уписано је:  

 

                                                      Члан 9. 

 Понуђач коме je додељен уговор – Добављач je дужан да достави  

Наручиоцу: 

*  као средство обезбеђења за добро извршење посла, у року од 7 дана од 

дана закључења уговора банкарску гаранцију, на износ од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ. 

  Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац које је 

одредио наручилац. 

   Трајање банкарске гаранције је најмање 30 дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење посла одређеног моделом уговора. 

  Ако се за време трајања уговора буду променили рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.  

Ако изабрани понуђач - Добављач не поступи у наведеном року, наручилац има 

право да средство обезбеђења за озбиљност понуде и такође, према услову из 

модела уговора, право да једнострано раскине Уговор. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под 

условима предвиђеним уговором. 

 

* као средство обезбеђења за отклањање  грешака у гарантном року, у 

тренутку примопредаје предмета уговора банкарску гаранцију  на износ од 

10% од укупне вредности уговора без ПДВ. 

  Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац. 

  Трајање банкарске гаранције је најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног 

рока одређеног моделом уговора. 
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  Уколико се добављач не буде придржавао уговорених услова за отклањање 

грешака у гарантном року, Наручилац има право да уновчи банкарску гаранцију и 

да на терет тих средстава уступи отклањање грешака другом Добављачу. 

 

 

 а треба да пише:  

Члан 9. 

Понуђач коме je додељен уговор дужан је да достави Наручиоцу: 

* као средство обезбеђења за добро извршење посла, у тренутку закључења 

уговора: 1 (једну) бланко соло меницу потписану, захтев за регистрацију менице у 

Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 

пословне банке (оригинал или копија), попуњено и потписано менично овлашћење 

и копију картона депонованих потписа.  

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији 

се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме 

бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да 

попуни на износ од 10% вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је 

меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др. 

 Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, 

рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року 

мора да се продужи. 

Уколико се понуђач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 

доброг извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети 

износ од 10% вредности уговора без ПДВ.  

 

 * као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у 

тренутку примопредаје добара: 1 (једну) бланко соло меницу потписану, захтев 

за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 

пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено и 

потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Уколико се понуђач коме је додељен уговор не буде придржавао уговорених 

услова за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће реализовати меницу 

на коју може унети износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а и на терет тих 

средстава уступити отклањање грешака другом Добављачу. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на 

износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 

прописима, поднети на наплату. 
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Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од 

дана истека гарантног рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних 

добара. 

 

У Моделу уговора уочена је техничка грешка иза члана 9. уписани су бројеви 

чланова 11,12, 13 14 и 15, а треба да пише 10,11,12,13 и 14. 

 

Све измене убачене су у Измењеној конкурсној документацији број 1 и 

понуђачи су у  обавези да понуде припреме у складу са Измењеном 

конкурсном документацијом број 1. 

 

У противном понуда понуђача ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 

 

У Нишу, 15.11.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 


