
                                       
                             Република Србија 
       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 
                                Број: 868-33/16  
                     Датум: 26. јун 2015. године 
                              Немањина 24-26 
                                    Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- Набавка рачунарске опреме за потребе састанка Министарског савета ОЕБС у 

децембру 2015. год - 
редни број: ЈНОТ 8/2015 

 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
26. јуна 2015. године  у 9:00 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
 
 

На страни бр. 6 конкурсне документације, *Партија 1 – Набавка десктоп 
рачунара, монитора, лаптоп рачунара, штампача и 8-портних гигабитних 
свичева, за радне станице тражено је: „Гаранција 3 године, гаранција 
проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја.  Понуђач је 
потребно да обезбеди интернационалну гаранцију“. 
 
Молим Вас да потврдите да је неопходно да понуђач буде увозник и овлашћени 
сервис за опрему коју нуди, како би се за понуђене рачунаре могла гарантовати 
оригинална произвођачка интернационална гаранција? 
 
     1. Одговор на постављено питање: 
 
Није обавезно да понуђач буде увозник и овлашћени сервис за опрему коју 
нуди. 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
 

 На страни бр. 6 конкурсне документације, *Партија 1 – Набавка десктоп 
рачунара, монитора, лаптоп рачунара, штампача и 8-портних гигабитних 
свичева, за радне станице тражено је: „Гаранција 3 године, гаранција 



проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја.  Понуђач је 
потребно да обезбеди интернационалну гаранцију“. 
 
Молимо Вас да потврдите, с обзиром да се тражи интернационална гаранција – 
која се код различитих произвођача различито тумачи (време одзива, време 
гаранције, број сервисних центара итд.), да понуђена опрема мора да буде од 
истог произвођача. 
 
       2. Одговор на постављено питање: 
 

      Понуђена опрема не мора да буде од истог произвођача 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
 

На страни бр. 6 конкурсне документације, *Партија 1 – Набавка десктоп 
рачунара, монитора, лаптоп рачунара, штампача и 8-портних гигабитних 
свичева, за мониторе тражено је: „Улаз аналогни VGA и додатни улаз DVI или 
HDMI или DP“ 
 Молимо Вас да потврдите, да поред аналогног VGA улаза, монитор треба 
обавезно да поседује HDMI-high difinition multimedia interfejs јер је DVI-digital 
video interfejs ограничен на RGB колорни модел док HDMI подржава YCbCr 
4:4:4 и YCbCr 4:2:2, такође HDMI има могућност да преноси и звук, што је 
предност јер не захтева више од једног кабла за конекцију са монитором. 
 
      3. Одговор на постављено питање: 
 
Неопходно је да монитор има  аналогни  улаз VGA и минимум један од три 
наведена улаза ( DVI или HDMI или DP). 
 
 

4.  Питање заинтересованог лица: 
 
На страни бр. 6 конкурсне документације, *Партија 1 – Набавка десктоп 
рачунара, монитора, лаптоп рачунара, штампача и 8-портних гигабитних 
свичева  
 
Да ли је потребно да и гаранција за мониторе буде проверљива преко web site-a 
произвођача или се то односи исамо за радне станице? 
 
       4.     Одговор на постављено питање: 

 
Односи се само на радне станице. 

 
5. Питање заинтересованог лица: 

 
На страни бр. 6 конкурсне документације, *Партија 1 – Набавка десктоп 
рачунара, монитора, лаптоп рачунара, штампача и 8-портних гигабитних 
свичева за радне станице 

  



Обзиром на то да се тражи усправно оријентисано кућиште са аудио 
излазом, да ли је потребно нудити и екстерне звучнике или они  
треба да буду саставни део монитора: интегрисан или додати преко sound 
bara? 
 

      5.     Одговор на постављено питање: 
 

             Звучници нису обавезни део  ове набавке. 
 

6. Питање заинтересованог лица: 
 
На страни бр. 6 конкурсне документације, *Партија 1 – Набавка десктоп 
рачунара, монитора, лаптоп рачунара, штампача и 8-портних гигабитних 
свичева 
 
Да ли монитор који има sound bar треба да има интерфејс за напајање звучника 
или је предвиђено да се они напајају преко посебног адаптера?  
 
     6.  Одговор на постављено питање: 
 
           Звучници нису обавезни део  ове набавке. 
 

  
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 


