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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), врши се измена Конкурсне документације за 
јавну набавку добра  –– Набавка комплета рачунара, број јавне набавке 1.1.7. 

 
На страни 3/35 у глави II Подаци о предмету јавне набавке  мења се тачка 3 и сада гласи: 
 
„3) Процењена вредност набавке: 500.000,00 динара без ПДВ-а“ 
 
На страни 3/35 у глави II Подаци о предмету јавне набавке  додаје се тачка 4 која гласи: 
 
„4)   Предметна набавка није обликована по партијама.“ 
 
У смислу наведеног, а због померања редова на страни 3/35, дошло је и до измене стране 4/35. 
 
 
Обзиром да се измена предметне конкурсне документације врши осам или мање  дана пре истека 
рока за подношење понуда, у складу са чланом 63. став 5. Закона, Трећи основни суд у Београду 
као наручилац  ће продужити рок за подношење понуда, те понуђачи могу да поднесу понуде до 
17.07.2019. године, до 12:00 часова.  Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за 
подношење понуда, односно 17.07.2019. године, у просторијама Трећег основног суда у Београду,  
ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови Београд, канцеларија број 103, 1. спрат са почетком у 
12:30 часова.  
 
 
У прилогу се налазе измењене странице  3/35 и 4/35. 
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I   -  Општи подаци о јавној набавци  
 

1) Наручилац: Трећи основни суд у Београду 
Адреса: Београд, ул. Савска  бр. 17а 

            интернет страница: www.treci.os.sud.rs 
 

2) Врста поступка јавне набавке:  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и у складу са другим важећим позитивно 
правним прописима Републике Србије.  
 

3) Предмет јавне набавке број 1.1.7 су добра - Набавка комплета рачунара (наведена набавка је 
предвиђена у Плану набавки за 2019. годину у делу јавне набавке, под редним бројем 1.1. 7) 

4) Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5) Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки, односно до 16.07.2019. године до 12:00 часова. 

6) Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда, односно 16.07.2019. 
године са почетком у 12:30 сати, у просторијама Трећег основног суда у Београду, ул. Булевар Михајла 
Пупина бр. 16, у Београду, канцеларија број 103  на 1. спрату. 

7)   Рок извршења уговорене обавезе: 31.12.2019. године.  

8)  Контакт особа: Маја Лукић , тел. 011/2018-204, 064/8356-386   e-mail: nabavke@treci.os.sud.rs 

II  -  Подаци о предмету јавне набавке 

1)   Опис предмета јавне набавке 

предмет јавне набавке број 1.1.7 су добра- Набавка комплета рачунара 
 
2) Назив и ознака из општег речника набавки 

           30200000 – Рачунарска опрема и материјал 

3) Процењена вредност набавке: 500.000,00 динара без ПДВ-а 

4)   Предметна набавка није обликована по партијама. 

III – Техничке карактеристике 

1) Врста и опис добара: 
 

Редни 
број 

Назив добра Јединица 
мере 

Количина 

1.  Рачунар комплет са 
оперативним системом 
и монитором - кућиште 

комад 13 

mailto:nabavke@treci.os.sud.rs


са напајењем, midi 
tower, desktop, матична 
плоча новије генерације 
chipset Intel B250, H110  
или еквивалент 
(интегрисана графичка 
карта, интегрисана 
звучна карта, 
интегрисана мрежна 
карта, , мин. 2 x USB 
порта + мин. 2 x USB за 
предњу страну 
кућишта), процесор 
новије генерације socket 
1151 Intel® Pentium® 
или еквивалент, RAM 
меморија 4GB DDR4, 
оптички уређај CD-DVD 
R/RW SATA, HDD 
500GB, оперативни 
систем Microsoft 
Windows 7 Professional, 
Microsoft Windows 8.1 
pro, Windows 10 pro или 
еквивалент, комплет 
миш и тастатура PS2 
или USB, Monitor 18.5'' 
– 22'' LCD LED 16:9 
VGA.  

 
2) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 

 
Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши у месту испоруке Наручиоца. Уколико се 
констатује да предметна добра не одговарају количини и квалитету из понуде, Понуђач је дужан да 
иста одмах замени оним добрима која одговарају количини и квалитету из понуде, а најкасније у року 
од 3 дана од састављања одговарајућег Записника. 
 
Уколико Наручилац приликом накнадног прегледа добара утврди да иста имају квантитативне, 
односно квалитативне, недостатке (укључујући, али не ограничавајући се на нпр. скривене мане) 
позваће писаним путем Понуђача да иста одмах замени оним добрима која одговарају количини и 
квалитету из понуде, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема писаног обавештења о 
недостацима. 
 
Гарантни рок за предметне уређаје је најмање у трајању гаранције произвођача, а почиње да тече од 
дана испоруке предметних добара Наручиоцу,  уз обавезу Понуђача да достави писаним путем услове 
под којим важи гаранција у пуном року. Гаранција подразумева обавезу Понуђача, да у гарантном 
периоду, на писани позив Наручиоца, отклони недостатак о свом трошку. 
 
Понуђач се обавезује да приликом испоруке достави упутства за употребу и гарантне листове. 
 
Добра која су предмет овог уговора и која Понуђач испоручи морају у погледу квалитета 
задовољавати важеће стандарде и да у свему испуњавају захтеве из Техничких карактеристика, који су 
прописани Условима за учешће у поступку набавке. 
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