
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-103/2016-12/9 

Датум: 25. новембар 2016. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке добара 

- унапређење рада привредних судова - 

редни број 35/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 24. 

новембра 2016. године у 10.51 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У Техничкој спецификацији, у табели „Испорука неопходне хардверске 

инфраструктуре“, под редним бројем 10. Радна станица, захтевана су 4 PCI слота. С 

обзиром на то да радне станице свих водећих светских произвођача у SFF кућишту 

захтеваног чипсета H110 имају максимално 3 PCI слота, молимо да потврдите да 

ћете прихватити и радну станицу са мањим бројем PCI слотова. 

 

1. Одговор Комисије: 

У складу са захтевима из Конкурсне документације у погледу добра “радна 

станица” и захтеваног услова да иста поседује 4 PCI слота, а узимајући у обзир 

констатацију заинтересованог лица да водећи светски произвођачи у SFF кућишту 

захтеваног чипсета H110 имају максимално 3 PCI слота, овим путем потврђујемо да 

је прихватљива и  радна станица са мање од 4 PCI слота. 

  

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У Техничкој спецификацији, у табели „Испорука неопходне хардверске 

инфраструктуре“, под редним бројем 12. Штампач, описане су следеће 

карактеристике:  

- Ласерски принтер B&W  

- резолуција 600x600 

- квалитет штампе 1200x1200 

- брзина штампе 33 ppm A4 

- брзина прве стране 7 секунди 

- меморија 512МБ 



- 5 line LCD монитор, 8 ЛЕД индикатора 

- 250-sheet cassette. 

С обзиром на то да сви водећи произвођачи штампача у оквиру тражених 

функционалности углавном имају брзину штампе од 30 ppm А4, молимо да 

потврдите да је за наручиоца прихватљива опција штампача брзине штампе 30 ppm 

А4. 

 

2. Одговор Комисије: 

У складу са захтевима из Конкурсне документације у погледу неопходне 

хардверске инфраструктуре, конкретно штампача и њихових функционалности и 

карактеристика, а узимајући у обзир констатацију заинтересованог лица да водећи 

произвођачи штампача у оквиру тражених функционалности углавном имају 

брзину штампе од 30 ppm А4, овим путем потврђујемо да је прихватљива и опција 

штампача брзине штампе 30 ppm А4. 

  

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Марио Малетић, дипломирани правник 

- Владимир Пејчић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада 

- Јована Михајловић, дипломирани правник 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


