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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Комисија за за јавну набавку добара, брoj 404-2/49Д-2019-28 – набавка 

рачунара, одговара на питањa заинтересованог лица у циљу појашњења 

конкурсне документације: 
    

Питања и одговори број 1-6 

Питање 1: 

 
Одговор 1: 

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   

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 
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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. 

 

Питање 2: 

 
Питање 3: 

 
Питање 4:

 
Одговори  2, 3 и 4: 

У члану 71. став 1. тачка 1. ЗЈН наведено је:  

„Наручилац  одређује  техничке спецификације  на један од следећих начина:  

1) са позивом   на техничке спецификације из члана 70. овог закона  и на 

српске,  европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, тако 

да свако позивање мора да буде праћено речима   „или одговарајуће“.  

У ставу 6 истог члана наведено је: „Изузетно од одредбе става 1. тачка 1) овог 

члана ако се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је 

обавезан и примењује се  као технички пропис, без навођења речи „или 

одговарајуће“.  

За случај да понуђачи за одређена добра понуде одговарајући стандард 

уместо наведених, комисија ће ценити да ли је исти одговарајући, 

упоређујући га са траженим. 
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Питање 5: 

 

Одговор 5: 
 У делу конкурсне документације: IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

таксативно је наведено како се доказују обавезни и додатни услови из чл. 75. 

и 76. ЗЈН и то: доказ о испуњеност сваког обавезног услова понаособ  наведен 

је на странама 23-25/53, а доказ о испуњености сваког додатног  услова 

понаособ наведен је на странама 25-26/53,  те  Изјава није довољна као доказ 

о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН. 

 

Питање 6: 
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Одговор 6: 

Наручилац је одлучио да изврши измену средстава финансијског обезбеђења 

тражених конкурсном документацијом  и уместо банкарских гаранција за 

добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року биће потребно 

да понуђачи доставе менице, те ће у складу са наведеним наручилац 

извршити измену конкурсне документације.  

 

Одговори број 1-6 и Измена број 1 убачене су у Измењену конкурсну 

документацију број 1 и понуђачи су у обавези да понуде припреме у складу са 

Измењеном конкурсном документацијом број 1.  

 

У супротном исте ће бити одбијене као неприхватљиве.  

 

 

  

У Нишу, дана 15.11.2019.године 


