
   

 
 
 

АРХИВ СРБИЈЕ – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 
 

 
 

 
 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
  

ОБЛИКОВАНУ  ПО ПАРТИЈАМА  
 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ 
ЈН број 2–9/2/2017 

 
 
 
 
 

Датум и време: 

Рок за достављање понуда: 29.9.2017. године до 12,00 часова 

Јавно отварање понуда: 29.9.2017. године до 12,15 часова 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август, 2017. године 



Конкурсна документација за  јавну набавку добара у отвореном поступку – 
обликовану по партијама – ЈН број 2–9/2/2017 Набавка опреме за дигитализацију 

2/93 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 9/2–9/2/2017 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
9/2–9/2–1 од 24. августа 2017, припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку добара у отвореном поступку – обликовану по партијама –

Набавка опреме за дигитализацију 
ЈН број 2–9/2/2017  

 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 
рок извршења, место извршења или испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

3. 

III Техничка спецификација опреме 4. 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 
и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

20. 

V Критеријуми за доделу уговора 23. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 23. 

VII Модел уговора 74. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 87. 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 2–9/2/2017 je набавка опреме за дигитализацију. 
 
Набавка је обликована у три партије: 
Партија 1 – Набавка скенера и опреме за микрофилм 
Партија 2 – Набавка рачунарске и пратеће опреме 
Партија 3 – Набавка фотографске опреме 
 
ОРН: 
Партија 1 – 30216110  
Партија 2 – 30200000  
Партија 3 – 38650000  
 
 

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
 

3.1. Врста добара 
Набавка опреме за дигитализацију: скенера и опреме за микрофилм, рачунарске и 
пратеће опреме и фотографске опреме. 
 
3.2. Техничке карактеристике, квалитет, количина 
Техничка спецификација предмета јавне набавке дата је у поглављу III  
„Техничка спецификација опреме“. 
 
3.3. Квалитет 
Oдређује техничка спецификација и стандарди који су наведени у конкурсној 
документацији. 
 
3.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  
У складу са прописима и стандардима предметне јавне набавке. 
 
3.5. Рок испоруке 
 Предвиђен у поглављу VI у Обрасцу понуде (Образац 1а, 1б и 1в). 
 
3.6. Место испоруке 
Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2. 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ 
 

III.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ  

– ПАРТИЈА 1 –  

Предмет јавне набавке Партије 1 – Набавка скенера и опреме за микрофилм 

Р. 

бр. 
Опис  Комада 

1. Profesionalni skener u boji A1+ formata 

Specifikacija uređaja: 

Skeniranje sa glavom odozgo (overhead scanner) za formate do A1+.  

Glava skenera bazirana na CCD tehnologiji senzora sa optičkom rezolucijom od 600 x 600 dpi. 

Dimenzija piksela 9.3 x 9.3 µm 

Brzina skeniranja formata:  

A1+ @ 150 dpi: 1.8 s 

A1+ @ 200 dpi: 2.3  

A1+ @ 150 dpi: 1.8 s 

A1+ @ 200 dpi: 2.3 s 

A1+ @ 300 dpi: 5.3 s 

A1+ @ 400 dpi: 7 s 

Maksimalna veličina dokumenta 635 x 850 mm (25 x 33.5 inch), 8% više od DIN/ISO 

A1 formata 

Smer skeniranja sa krajnje leve strane, na kranje desnu stranu površine koja se skenira 

Pokretno postolje koje nosi čitav skener, sa držačem knjiga u obliku slova „V“ u rasponu od 140° 

i 180º. 

Motorizovani držač knjiga do debljine 35 cm. 

Staklena ploča za savršeno skeniranje u ravnom režimu. 

2 LED lampe ugrađene u glavu skenera, nema pripremnog zagrevanja i IR/UV zračenja. Belo 
LED svetlo, u skladu sa standardom IEC 60825-1: class 1,  

Životi vek lampi od 50.000 radnih sati 

Veliki kolor WVGA ekran osetljiv na dodir za jednostavne operacije skeniranja, koji se nalazi na 

postolju pored skenera. 

Veliki 27″ monitor za prikaz digitalizovanih fajlova u realnom vremenu. 

Nožna papučica — Hardverska opcija za grupna skeniranja. 

Nezavisan OS (Operativni Sistem) radi sa Windows 7, 8, 10, Linux, Mac 

Mrežno skeniranje preko bilo kog web pretraživača; i.e. IE, Safari, Chrome, Firefox 

600 x 600 dpi optička rezolucija skenera 

Osnovni softver koji je ugrađen u skener sa svim funkcijama podešavanja skenera, izlaznih 

fajlova, integrisanim OCR-om, i funkcijama povezivanja sa skenerom putem mreže. 

Daljinsko održavanje i analiza skenera 

Ažuriranje firmware putem weba 

Korekcija spoja knjige – sken koji uklanja dosadne senke kod uvezanih dokumenata 

AUTO – Mod za automatsko skeniranje i otvaranje staklene ploče nakon operacije skeniranja 

Dodatni softver za masovnu digitalizaciju, obradu i indeksaciju digitalnih slika, sa modulom za 

kreiranje PDF fajlova do A1 formata. 

Automatsko uklanjanje prsta i palca sa skena 

Automatsko isecanje i ispravljanje slike 

Automatsko razdvajanje leve i desne strane knjige. 

Digitalni balans boja 

1 
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Dinamčki fokus sa promenom režima tokom skeniranja 

Integrisani ICC (International Color Consortium) profili 

Automatski balans vrednosti bele i crne boje 

Funkcija jednostavnog skeniranja na prenosivi USB disk 

Funkcija izlaza na bilo koji konektovan printer ili hot folder 

Funkcija Izlaza na bilo koji mrežni disk ili uređaj 

Dubina boja 48 bit skala u boji, 16 bit skala sivih tonova 

Izlazni sken 24 bit kolor, 8 bit skala sivih tonova (grayscale, bitonal, enhanced halftone) 

Izlazni formati: Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, 

G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data 

Konfiguracija računara koji je integrisan u skeneru: 64 bit Linux, Intel i3, quad core processor, 

8 Gigabyte RAM, 320GB HDD za ekstra velike poslove 

2 X USB portovi za direktno preuzimanje fajlova sa skenera 

Konekcija sa računarom putem 1 GBit Fast Ethernet putem TCP/IP  

Motorizovan držač knjiga sa opcijom podizanja dokumenta: 350 mm / 13.8 inch visina dizanja 

Dimenzije skenera 1700 x 1100 x 960 mm (67 x 43.3 x 37.8 inch) 

Težina: 140 kg 

Električno napajanje od 100-240 V AC, 50/60 Hz 

Potrošnja struje: 33 W (Spavanje) / ≤ 90 W (Spreman za skeniranje, monitor upaljen) / ≤ 130 

W (Skeniranje) / ≤ 230 W (ciklus automatskog skeniranja) 

Garantni rok: 2 godine. 

2. Mikrofilmski skener ScanPro 2200 Standard „ili odgovarajuće“ 

Tehnička specifikacija uređaja: 

USB 3.0 Camera: 6.6 megapiksela veličina optičke rezolucije 45 lp/mm 1 (6.6 megapixels) 

Kamera: Optička orijentacija slike, portret ili pejzaž plus 30° 

Maksimalna veličina slike: 424 megapiksela (veličina slike nije optička rezolucija) 

Softver za rad: Intuitivan Windows softver, jednostavan, lak za obradu svih tipova mikrofilmova 

Optički zum: od 7x do 32x 

Digitalni zum: od 7x do 465x 

Dodatne Funkcije 

Fit to Window - Ispunjava ceo ekran monitora ne ostavljajući praznu površinu prilikom prikaza 

digitalne slike 

Lupa na ekranu - (selekcija regije za zumiranje) za čitanje sitnog teksta i ispitivanje finih detalja 

na mikrofilmskom snimku. Skenirajte i odštampajte ono što se vidi u prozoru lupe. 

Zаključavanje fokusa - Kontinuirano fokusiranje na sliku, čak i prilikom zumiranja. 

Meko svetlo sa mogućnošću optimizacije u odnosu na gustinu filma, sa monohromatskim LED 

diodama koje imaju doživotnu garanciju i optički čistim staklom na nosaču mikrofilma za 

najbolji kvalitet digitalne slike. 

Softverska selekcija rezolucije od 150 do 1200dpi, 256 skala sivih tonova ili bi-ton (crno-belo) 

Mogućnost obrade mikrofiša, mikrodžeketa, apreturnih kartica i opciono Ultra-Fiche/Micro 

Opaques, kao i obradu svih vrsta 16mm i 35 mm mikrofilmova 

Valjci za precizno vođenje filma: Niska inercija, laki prolazak filma, valjkasti kuglični ležaj, 

obezbeđujući preciznu kontrolu, položaja i kretanja slike na filmu. 

Čarobnjak za izbor vrste mikrofilma koji se obrađuje, sa jednim klikom miša. 

Zadane postavke koje zadržavaju sva podešavanja, uključujući i podešavanja optičkog zuma i 

fokusa 

Pretraživa OCR/PDF datoteka koristeći ABBYY® FineReader ( fajl se čuva i u PDF/A formi) 
Dugme za štampanje jednim klikom, određujući centar ili neku drugu regiju papira  

Opcija uključivanja i isključivanja vodenog žiga ili upozorenja o vlasništvu nad dokumentom i 

autorskim pravima 

Dugme za skeniranje jednim klikom na više lokacija 

1 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Color_Consortium
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Optičko ispravljanje snimka na filmu: Izaberite liniju za ispravljanje ili ispravljajte ručno 

(„kliknite“ i držite za rotiranje)  

Digitalno rotiranje: Kliknite rotiranje za 90°, kliknite na sliku za prikaz u ogledalu 

Nadagoradnja uređaja na više performanse bez hardverskih intervencija 

Mogućnost prevođenja korisničkog interfejsa na srpski jezik. 

Mogućnost definisanja nivoa pristupa skeneru i definisanja operativnih funkcija za svakog 

operatera. 

USB3/ USB2/ USB1: Osnovna konekcija sa računarom na brzom USB3 konektoru, sa dodatnim 

USB priključcima za prenos podataka 

Rad na Windows operativnom sistemu od Windows 7 do Windows 10  

Težina i dimenzije: 9kg (19.5lbs) / 18cm x 31cm x 41cm / 7in x 12in x 16in 

Napajanje: 100-240VAC 50/60Hz 

Putanja mikrofilma: Pravolinijska filmska putanja smanjuje oštećenje i habanje filmova (film se 

ne provlači preko ivica stakla) 

Mogućnost daljinskog pristupa(REMOTE Accesss) i održavanja svih funkcija na skeneru putem 

interneta. 

Energetska efikasnost: Uređaj mora da poseduje „ENERGY STAR® Certified“ 

Garantni rok: 3 godine. 

3. Digitalni uređaj za snimanje dokumenata na 16 i 35 mm mikrofilm  
MD Archive Writer MD238A Plus 2017 V1 „ili odgovarajuće“ 

Техничке спецификације уређаја: 
Uređaj treba da poseduje jednu mikrofilmsku glavu sa izmenjivim elementima za snimanje 
35mm i 16mm mikrofilmova u rolnama. 
Opcija rotacije mikrofilmske glave za 90° 
Optika za 35mm i 16 mm mikrofilmove. Podešavanje nivoa blende u objektivu 
Brzina snimanja 35mm mikrofilma sa horizontalnim frejmom 25 minuta. Brzina 16mm 
mikrofilma, 40 min. 
Optička rezolucija objektiva od 150 lp/mm i kristalno jasne rezultate 
Tehnologija monitora 30” TFT AM Colour LCD Dual Domain IPS Pro 
Aktivna veličina ekrana (dijagonala) 772 mm. Aspekt odnosa 16:10 
Osnovna rezolucija 3280 x 2048 piksela, omogućava prikaz boja do 30 bit. 
Ugao gledanja do 178° 
Kalibrisano osvetljenje 500cd/m² 
Uređaj prihvata sve tipove i proizvođače 35/16 mm mikrofilmova u rolni. 
Snimanje arhivskih mikrofilmova u crno-belom režimu, u skali sivih tonova i u boji. 
Softverska aplikacija koja radi na 64 bit Windows 7 i Windows 10 OS. 
Konekcija sa računarom putem USB 3.0 konekcije 
Softver napisan na osnovi Multi-thread programiranja, koristeći multi core procesore 
Softver poseduje brži ciklus rada za brzo učitavanje ekstremno velikih digitalnih fajlova. 
Mogućnost vertikalnog podešavanja razmaka između objektiva i površine koja se snima, sa 
različitim stepenima redukcije. 
Mogućnost snimanja 90 različitih rasterskih i vektorskih formata datoteka od 1 bit-a do 128 bita 
dubine kolora, kao i snimanje Tiff, PDF, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, BMP, DIB, EMF, EXIF, EXR, 
FAX (G3), HDR, J2k, PDF/A, PSD, PCD i drugih digitalnih formata. 
Mogućnost snimanja na 35mm mikrofilm tehničkih crteža do A0 formata. 
Mogućnost snimanja 3 nivoa blipova 
Modul za proveru kvaliteta koji će korisniku omogućiti da proveri digitalne fajlove pre snimanja 
na mikrofilmove. 
Mogućnost grupnog i pojedinačnog podešavanja dužine ekspozicije za frejmove koji se snimaju 
na mikrofilm 
Mogućnost grupnog i pojedinačnog podešavanja veličine frejma i razmaka među frejmovima, 
kao i automatska opcija određivanja veličine frejmova. 
Mogućnost definisanja dužine premotavanja mikrofilma na početku snimnja 

1 
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Mogućnost kreiranja obrazaca za početak filma 
Mogućnost dodavnja grafičkih simbola za početak filma 
Pametno memorisanje poslova 
Podešavanje pozicije slike 
Automatska korekcija orijentacije slike (portrait ili landscape) 
Podešavanje i snimanje profila koji se snimaju na film 
Mogućnost kreiranja i snimanja na mikrofilm fajla koji sadrži nazive datoteka koji će biti 
snimljeni na određeni film. 
Mogućnost automatskog i manuelnog snimanja digitalnog sadržaja na mikrofilm. 
Mogućnost snimanja na film izvornog naziva svakog fajla sa njegovom ekstenzijom. 
Mogućnost promene polarizacije na filmu (snimanje pozitiva ili negativa) 
Mogućnost unošenja beleški za svaki snimak (korisnik može omogućiti snimanje fusnote, 
naslove i e-mail-ove) 
Promena boje pozadine prilikom snimanja 
Ručna kontrola pozicije frejma koji se snima. 
Napajanje 200 – 240 V ac , 50/60 Hz 
Garantni rok na monitor 3 godine 
Garantni rok na uređaj 2 godine 

 

 

Место испоруке:  

Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2 

 

 

 

Датум  Понуђач 
   
 М. П.  
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III.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ 

– ПАРТИЈА 2 –  

Предмет јавне набавке Партије 2 – Набавка рачунарске и пратеће опреме 

Р. 
бр. 

Опис Комада 

1. Licenca za WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic 2 

2. Licenca za WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL 50 

3. Licenca za WinSvrExtConn 2016 SNGL OLP NL Acdmc Qlfd 1 

4. Licenca za SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL Acdmc CoreLic Qlfd 8 

5. Licenca za Windows Pro 10 32-bit/64-bit Serbian Latin USB / FQC-09121 1 

6. Licenca za Kaspersky Security for File Server, 2 licence, godinu dana „ili odgovarajuće“ 1 

7. Licenca za Kaspersky Security for Virtualization, 2 licence, godinu dana „ili 
odgovarajuće“ 

1 

8. Rack orman stojeći 42U/19" A38042, metalna perforirana vrata sa bravom, dim 
800x1000x2000mm, do 800kg „ili odgovarajuće“ 

1 

9. Polica fiksna heavy duty - za rek dubine 800mm „ili odgovarajuće“ 4 

10. Ventilator panel sa 4 ventilatora i termostatom za stojeće rek ormane Netiks A2&A3 
8842 dim. 800x800mm „ili odgovarajuće“ 

1 

11. 220V razvodni panel 19"/1U sa 8 utičnih mesta, voltmetrom, ampermetrom i kablom 2m 
sa utikačem „ili odgovarajuće“ 

1 

12. M6 šraf sa kavez maticom - za montažu elemenata u rek orman „ili odgovarajuće“ 42 

13. Neonska lampa za rek ormane - energy saving 16W sa kablom i utikačem „ili 
odgovarajuće“ 

1 

14. ACER Aspire E5-773G-70JA 17.3" Intel Core i7-6500U 2.5GHz (3.1GHz) 8GB 1TB GeForce 
940M 2GB ODD crno-beli „ili odgovarajuće“ 
Ekran  
Veličina ekrana: 17.3" 
Rezolucija ekrana: 1.600 x 900 
Format rezolucije: HD+ 
Tip panela: LCD 
Ostalo: Acer CineCrystal™ 
Procesor/Čipset 
Klasa procesora: Intel® Core™ i7 
Model procesora: i7-6500U 
Broj jezgara procesora: 2 
Broj logičkih jezgara (niti): 4 
Radni takt procesora: 2.5 GHz (3.1 GHz) 
Keš memorija procesora: 4MB Intel® Smart cache 
Ostalo: Hyper-Threading, 14nm, Skylake 
Memorija (RAM) 
Memorija (RAM): 8GB  
Tip memorije: DDR3 
Broj slotova: 2  
Maksimalno podržano: 16GB 
Grafika: nVidia® GeForce® 
Model grafike: GeForce® 940M 
Količina grafičke memorije: 2GB 

1 
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Dodatna grafika 
Proizvođač: Intel® HD Graphics 
Model: HD Graphics 520 
Skladištenje podataka  
Tip skladištenja: Hard disk 
Hard disk: 1TB 
Broj obrtaja diska: 5.400rpm 
Optički uređaj: DVD±RW 
Mreža  
Wi-Fi: Da 
Bežični mrežni standardi: IEEE 802.11ac 
Model: Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 
Bluetooth™: Da 
Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) 
Priključci / Slotovi 
HDMI priključci: 1x HDMI 
Ukupno USB priključaka: 4 
USB 3.0 priključci: 2 
USB 2.0 priključci: 2 
RJ-45 (LAN): 1  
Audio: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) 
Čitač kartica: Da 
Kamera 
Snimanje videa: HD 720p 
Audio  
Zvučnici: Da 
Mikrofon: Ugrađen 
Tastatura 
Slovni raspored tastera: EN (US) 
Ostalo: Multi-touch touchpad 
Baterija 
Tip: Litijum-jonska 
Broj ćelija baterije: 4 
Kapacitet: 2.520mAh 
Softver  
Operativni sistem: Linux 
Fizičke karakteristike  
Dimenzije: 423mm x 281.9mm x 37.7mm 
Masa: 3kg 
Masa (raspon): 3kg - 4kg 
Boja: Crno-bela 
Ostale karakteristike 
AC Adapter (punjač): 90W 
Garancija: 2 godine 

15. Računar (konfiguracija 1) 
Procesor: Intel Core i3-7100, osnovna frekvencija 3.9GHz, 2 jezgra, 4 niti, 3MB Cache , 14nm 
„ili odgovarajuće“ 
Čipset: H110 „ili odgovarajuće“ 
Grafička karta: Integrisana na ploči 
Memorija: min. 4 GB DIMM DDR4 
Hard disk: min. 1TB SATA III 7200rpm 32MB cache 
Optički uređaj: DVD RW 
Kućište: Midi Tower 500W napajanje 
Priključci i proširenja: min. 1 x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2xPCI, 1 x VGA, 1 x DVI ili HDMI ili Display 
port, 4x SATA III, 1x RJ-45 (10/100/1000), 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 1x RS-232, 1x LPT 

3 
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Tastatura USB YU  
Miš USB, Optički USB  
Zvučnici 2.0 
Bez operativnog sistema 
Sertifikati/standardi: Energy Star 6.1, WEEE, RoHS 
Garancija: min. 36 meseci proizvođačke garancije 

16. Monitor 21.5" Dell SE2216H VA, 1920x1080(FullHD) 178/178 HDMI „ili odgovarajuće“ 
Dijagonala ekrana: min. 21.5" anti-glare 
Rezolucija: 1920x1080  
Osvetljenje: min. 250 cd/m2 
Kontrast: min. 3000:1 (nativni) 
Vreme odziva: maks. 12 ms 
Ugao vidljivosti: min. 178°horizontalni, 178°vertikalni 
Povezivanje: 1x HDMI ili Display port, 1x VGA 
Boja: Crna 
Garancija: min. 36 meseci proizvođačke garancije 

3 

17. Monitor 24" Dell U2412M IPS LED, 1920x1200 DC 2M:1 DVI DP USB pivot „ili 
odgovarajuće“ 
Dijagonala ekrana: 24" (60cm) 
Maksimalna rezolucija: 1920x1200(16:10) 
Osvetljenje 300cd/m2 
Kontrast 1000:1 / DC 2000000:1 
Vreme odziva 8ms 
Ugao vidljivosti 178/178 
Povezivanje VGA D-Sub, DVI-D with HDCP, DisplayPort, USB 2.0 upstream port, 4xUSB 2.0 
downstream ports, DC power connector for Dell Soundbar 
Boja sivo-crna 
Ugrađeni zvučnici: Ne 
Sadržaj pakovanja: VGA i DVI kabl, naponski kabl, disk sa softverom 
Ostalo Height-adjustable stand, tilt, swivel, pivot and built in cable-management 
Pivot rotacija: Da 
VESA Montaža: Da 
Garancija proizvođača: 36 

1 

18. Računar (konfiguracija 2) 
Procesor: Intel Core i7-7700, osnovna frekvencija 3.6GHz, 4 jezgra, 8 niti, 8MB Cache , 14nm 
„ili odgovarajuće“ 
Čipset: Intel H270 „ili odgovarajuće“ 
Grafička karta: Neintegrisana 3GB GDDR5 192bit 
Memorija: min. 16 GB DIMM DDR4  
Hard disk tip 1: min. 250 GB SSD M.2, brzina čitanja 3200 MB/s, brzina upisa 1500 MB/s 
Hard disk tip 2: 2x 2TB SATAIII 64MB 3.5"  
Optički uređaj: DVD RW 
Kućište: Midi Tower 750W napajanje 
Priključci i proširenja: min. 2x PCIe x16, 3x PCIe x1, 1 x VGA, 1 x DVI, 1x HDMI ili Display port, 
6x SATA III, 2x M.2 slot, 1x RJ-45 (10/100/1000), 4 x USB 3.1 Gen1, 1 x USB 3.1 Gen2, 1x USB 
type C, 1x RS-232, 1x LPT 
Tastatura: Tastatura USB YU 
Miš USB, Optički 
Zvučnici 2.0 
Operativni sistem: Bez operativnog sistema 
Sertifikati/standardi: Energy Star 6.1, WEEE, RoHS 
Garancija: min. 36 meseci proizvođačke garancije 

1 

19. Skener A3 formata EPSON WorkForce DS-50000 A3 „ili odgovarajuće“ 
Karakteristike   

1 
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Tip: Flatbed 
Format: A3 
Lampa: ReadyScan™ LED 
Dubina boja: 48-bit Color, 16-bit Grayscale 
Rezolucija   
Nativna rezolucija: 600dpi x 600dpi 
Brzina skeniranja   
Monohromatsko: 15ppm (A4) 
U boji: 15ppm (A4)   
Softver: ABBYY FineReader® Sprint 9.0 
Podržani formati: Searchable PDF, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, Secure PDF, PDF/A 
USB 2.0: 1 
Boja: Bela 
Dimenzije: 640mm x 468mm x 156mm 
Masa: 14.8kg 
Pakovanje: USB kabl 
Garancija: 12 meseci 

20. UPS APC SMT1500RMI2U, SMART RM 1500VA „ili odgovarajuće“ 
Izlazna snaga: Output power capacity 1.0 KWatts / 1.5 kVAMax Configurable Power (Watts) 1.0 
KWatts / 1.5 kVANominal Output Voltage 230VOutput Voltage Note Configurable for 220: 230 
or 240 nominal output voltageOutput Voltage Distortion Less than 5% at full loadOutput 
Frequency (sync to mains) 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominalOther 
Output Voltages 220, 240Topology Line InteractiveWaveform type Sine waveOutput 
Connections 
(4) IEC 320 C13 (Battery Backup) 
(2) IEC Jumpers (Battery Backup) 
Transfer Time 2ms typical 
Ulazna snaga: Nominal Input Voltage 230VInput frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 
Input Connections IEC-320 C14Input voltage range for main operations 160 - 286VInput 
voltage adjustable range for mains operation 151 - 302VOther Input Voltages 220, 240 
Baterija: Battery type Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: 
leakproof Typical recharge time 3hour(s) Replacement Battery APCRBC133 Expected Battery 
Life (years) 4 - 6RBC Quantity 1 RuntimeView Runtime Graph View Runtime Chart Efficiency 
View Efficiency Graph 
Komunikacija i upravljanje: Interface Port(s) RJ-45 Serial, SmartSlot , USB Control panel Multi-
function LCD status and control console Audible Alarm Alarm when on battery : distinctive low 
battery alarm : configurable delays Emergency Power Off (EPO) Optional Available SmartSlot™ 
Interface Quantity 1 
Prenaponska zaštita: Surge energy rating 459JoulesFiltering Full time multi-pole noise 
filtering: 0.3% IEEE surge let-through: zero clamping response time: meets UL 1449 
Dimenzije: Maximum Height 86mm, 8.6cm Maximum Width 432mm, 43.2cm Maximum Depth 
457mm, 45.7cm Rack Height 2UNet Weight 28.64kg Shipping weight 31.91kg Shipping Height 
251mm, 25.1cm Shipping Width 594mm, 59.4cm Shipping Depth 603mm, 60.3cm Color 
BlackUnits per Pallet 8.0 
Radno okruženje: Operating Environment 0 - 40 °C Operating Relative Humidity 0 - 95 % 
Operating Elevation 0-3000metersStorage Temperature -15 - 45 °C Storage Relative Humidity 0 
- 95 % Storage Elevation 0-15000metersAudible noise at 1 meter from surface of unit 
46.0dBAOnline thermal dissipation 90.0BTU/hr 
Standardi: Approvals CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), 
RCM, TUV, VDE 
Garancija: 3 godine porpravka ili zamena (isključujući bateriju) i 2 godine za bateriju 

1 

21. UPS APC SMT2200RMI2U, 1980W/2200VA RM 2U LCD rack mount rs232 USB 2.0  
„ili odgovarajuće“ 
Model: SMT2200RMI2U 
Kapacitet: 2200VA 

1 
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Snaga: 1980W 
Tip: UPS 
Interface: USB 
Baterija: RBC43 
Punjenje baterije: 3h 
Autonomija rada: 16min na 50% opterećenja. 
Vrste izlaza: 8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 C19 3 x IEC Jumpers 
Indikatori: LCD 
Ostalo: Kabl 2m. 

22. D-Link Switch DGS-3630-28TC/SI „ili odgovarajuće“ 
SPECIFIKACIJA: 
Ports 20 x 10/100/1000 + 4 x combo Gigabit SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ 
Performance Switching capacity: 128 Gbps 
Forwarding performance: 95.24 Mpps 
Stacking bandwidth: 80 Gbps 
Capacity IPv4 routing table entries: 16000 
IPv6 routing table entries: 7000 
IPv4 forwarding table entries: 32000 
IPv6 forwarding table entries: 16000 
VLAN groups: 4000 
Dynamic VLAN entries: 4000 
Static ARP entries: 512 
IPv4 routes (static): 512 
IPv6 routes (static): 256 
QoS hardware queues per port: 8 
ACL entries (egress): 4000 
ACL entries (ingress): 1000 
Jumbo Frame Support 12KB 
Max Units In A Stack 9 
Authentication Method RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS+ 
MAC Address Table Size 68K entries 
Max Units In A Stack 9 
Authentication Method RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) 
Status Indicators Status 
Encryption Algorithm MD5, SSL, TLS 1.0, TLS 1.1 
Routing Protocol BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, 
OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, static IPv4 routing, static IPv6 routing, policy-based routing (PBR), 
DVMRPv3, RIPng, MLDv2, MLD, BGP-4+, VRRPv2, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), 
VRRPv3, URPF 
Jumbo Frame Support 12KB 
ManufacturerD-Link 
MREŽA: 
MAC Address Table Size 68K entries 
Subcategory network hubs and switches 
Form Factor rack-mountable 
Type Switch 
Stackable stackable 
Max Units In A Stack 9 
Advanced Switching Layer 3 
Features 2 fans, 4MB packet buffer, DHCP server, DHCP snooping, DiffServ Code Point (DSCP) 
support, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), DoS attack prevention, Duplicated Address 
Detection, Dying Gasp support, Dynamic ARP Inspection (DAI), Dynamic VLAN Support 
(GVRP), Energy Efficient Ethernet, 802.1x authentication, Ethernet Ring Protection Switching 
(ERPS) v2, Head of Line Blocking Prevention, IGMP filtering, IGMP snooping, IP Precedence, IP 
source guard, LLDP support, Link Aggregation, Loop Guard, Loopback, ARP support, MLD 

1 
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filtering, MLD snooping, Management Information Base (MIB) II, Multicast Storm Control, 
Network Timing Protocol (NTP), PIM snooping, Port Security, Precision Time Protocol (PTP), 
Priority-Based Flow Control (PFC), Quality of Service (QoS), Access Control List (ACL) support, 
Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), SNMP trap, Safeguard Engine, Single Rate Three Color 
Marking (SRTCM), Source-Specific Multicast (SSM), Strict Priority (SP), Switch Resource 
Management (SRM), TFTP client, Two Rate Three Color Marking (TRTCM), Type of Service 
(ToS), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Unicast Storm Control, VLAN 
Double Tagging (Q-in-Q), VLAN Trunking Protocol (VTP), VLAN mirroring, Virtual Route 
Forwarding-Lite (VRF-Lite), Web-based Access Control (WAC), Weighted Round Robin (WRR) 
queuing, bandwidth control, host based access control, packet filtering, Bridge protocol data 
unit (BPDU), port mirroring, sFlow, tunneling, Broadcast Storm Control, Cable Diagnostics 
Function, DHCP client 
Compliant Standards IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, 
IEEE 802.1v, IEEE 802.1w 
Jumbo Frame Support 12KB 
Ports Qty 28 
Manageable Yes 
Routing Protocol BGP-4, OSPFv2, OSPFv3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, RIP-1, RIP-2, RIPng, 
URPF, VRRP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRRPv2, VRRPv3, policy-based routing 
(PBR), static IPv4 routing, static IPv6 routing, DVMRPv3, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, 
MSDP 
Remote Management Protocol CLI, HTTPS, Telnet, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 
1, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP 
NAPAJANJE: 
Nominal Voltage AC 120/230 V 
Frequency Required 50/60 Hz 
Power Consumption Operational 42.4 Watt 
OPŠTE: 
Encryption Algorithm MD5, SSL, TLS 1.0, TLS 1.1 
MTBF 300190 sec 
Color Category black, gray 
MTBF 300,190 hours 
INTERFACE PROVIDED 
Qty 1, 24, 4 
Comments management 
PARAMETRI RADNE SREDINE: 
Humidity Range Storage 5 – 95% 
Min Storage Temperature -40 °F 
Max Storage Temperature 158 °F 
Min Operating Temperature 23 °F 
Max Operating Temperature 122 °F 
Humidity Range Operating 10 – 95% 
HEADER 
Brand D-Link 
Product Line D-Link DGS 
Model 3630-28TC 
Packaged Quantity 1 
Compatibility PC 
SOFTWARE: 
Type Standard 
PORTOVI: 
Type 10/100/1000 
Qty 20 
PORTOVI (2ND): 
Type combo Gigabit SFP, Qty 4 
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PERFORMANSE: 
Type forwarding performance, stacking bandwidth, switching capacity 
Value 128 Gbps, 80 Gbps, 95.24 Mpps 
KAPACITET: 
Type ACL entries (egress), ACL entries (ingress), dynamic VLAN entries, static ARP entries, 
IPv4 forwarding table entries, IPv4 routes (static), IPv4 routing table entries, IPv6 forwarding 
table entries, IPv6 routes (static), IPv6 routing table entries, QoS hardware queues per port, 
VLAN groups 
Value 1000, 16000, 7000, 8, 256, 32000, 4000, 512 
PORTOVI (3RD): 
Type 10 Gigabit SFP+ 
Qty 4 
DIMENZIJE: 
W 17.4 in, D 10.2 in, H 1.7 in, W 8.25 lbs 

23. Kabl „DEM-CB100S“ (1M SFP+ Direct Attach Stacking Cable) „ili odgovarajuće“   
Vrsta: Stacking cable 
Dužina: 1 m 
Konektor: SFP+ 
Konektor (Second End)SFP+ 
Konstruisan za: D-Link Data Center 10, DXS-1100-16, DXS-1210-16, DXS-3400-24, DXS-3600-
16; DGS 3630-28, 3630-52; Web Smart DXS-1210-12; xStack DGS-3420-28, DGS-3420-52, 
DGS-3620-28, DGS-3620-52 „ili odgovarajuće“ 

1 

24. Qnap 024U-Bay NAS TS-EC2480U-E3-4GE-R2 „ili odgovarajuće“ 
Procesor: Intel® Xeon® E3-1246 v3 Quad-core processor 
Memorija: 4 GB DDR3 ECC RAM, proširivo do 32 GB (8GB x4) 
Flash memorija: 512MB DOM 
Mesto za hard disk: 24 x 3.5”or 2.5”SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s hard disk ili SSD, maksimalan 
kapacitet po disku 10TB 
LAN port: Built-in 2 x 10 GbE SFP+ ports (LAN-10G2SF-MLX) and 4 x GbE ports 40GbE opciono 
USB v3.0 utičnice: 4 (sa zadnje strana) 
USB 2.0 utičnice: 4 (sa zadnje strana) 
Dimenzije: 176.15 x 442.5 x 530.5 mm; Težina: 23,8kg 

1 

25. Qnap šine za rek 3U, RAIL-A02-90, dužina 650-850mm „ili odgovarajuće“ 
Šina za rek modele TS-EC2480U-RP, TVS-EC2480U-SAS-RP TS-x80 modeli se pridržavaju 
ANSI/EIA-RS-310-D standardima.  

1 

26. HDD WD8002FRYZ 8TB SATA-III 128MB „ili odgovarajuće“ 
Hard disk format: 3.5" 
Interfejs: SATA-III 
Serija: GOLD 
Predviđeni za rad u Datacentrima 
Formatirani kapacitet: 8TB 
Broj obrtaja: 7200 RPM 
I/O prenos podataka: 6Gb/s 
Cache buffer: 128MB 
Radna temperatura: od 5 do 60°C 
Garancija: 60 meseci 

18 

27. Qnap RAM 8GB DDR3 ECC, 1600 MHz, long-DIMM „ili odgovarajuće“ 
Tip memorije: DDR3-1600 long DIMM RAM 
Kapacitet: 8 GB 
Brzina memorije: 1600 MHz 
ECC/Non-ECC: ECC 
Kompatabilnost: TS-EC879U-RP; TS-EC1279U-RP; TS-EC1679U-RP; TS-EC1279U-SAS-RP; TS-
EC1679U-SAS-RP; SS-EC2479U-SAS-RP; SS-EC1879U-SAS-RP; SS-EC1279U-SAS-RP 

4 
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28. Qnap LAN-1G2T-I210 Dual-port 1GbE network expansion card „ili odgovarajuće“ 
UAL-PORT GIGABIT NETWORK EXPANSION CARD 
Model: LAN-1G2T-I210 
Kategorija: Network Expansion Card 
Opis: QNAP Dual-port Gigabit Network Expansion Card for QNAP rackmount and tower 
models. Low-profile bracket preinstalled, full height & flat bracket are included.  
Dimenzije: 195 x 120 x 32 mm (7.7 x 4.7 x 7.1.3 inch) 
Težina: 0.2 kg (0.44lb) 

1 

29. Server HPE ProLiant DL360 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4 8-Core SFF "ili odgovarajuće" 
Procesor: Intel® Xeon® E5-2620v4 
Broj procesora: 2 
Broj Core-ova u procesoru: 8 
Processor cache: 20 MB SmartCache 
Brzina procesora - takt: 2.10GHz  
Memorija: 4 x 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit - proširivo  
Memorija max: 3TB 
Memory slots: Max. 24 DIMM slots 
Memory type: DDR4 SmartMemory 
Optički uređaj: HPE 9.5mm SATA DVD-RW Jb Gen9 Kit 
Hard Drive: 8 x 300GB SAS 10k SFF (2.54") SC HDD. 
Video: Rear (pozadi) - Video Connector 
Graphic: Integrated Matrox G200 video standard with 16MB of Video RAM 
Max. broj i vrsta diskova: 10 x SFF SAS HDD 
Network kontroler: HPE Embedded 4x1GBE + FlexibleLOM bay Adapter  
Storage Kontroler: HPE Smart Array P440ar/2G Controller With 2GB FBWC (Baterry Cash), 
support up to 8 internal SAS/SATA drives without using a PCIe slot. 
RAID: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 10 ADM (Advanced Data Mirroring) - Hardware mode 
USB (2.0 i 3.0): Front (napred): 1 x USB 3.0, Rear (pozadi): 2 x USB 3.0, Internal (unutrašnji): 2 
x USB 3.0  
PCIe slotovi: (Primary) - PCIe 3.0 x16 riser for PCIe slot 1 and x8 for slot 2, (Secondary) - PCIe 
3.0 x16 riser for PCIe slot 3 (requires CPU 2) 
Napajanje: 1400W 
Redundatno napajanje: 1400W 
Ventilatori: 5 Standard Fans Ship for 1P and 7 Standard Fans Ship for 2P 
Form factor: 1U 
Form factor kućište: Rack 
Šine za instalaciju: HP 2U SFF - Easy Install Rail Kit w/CMA (2 SKUs) 
iLO Management: Dedicated iLO 4 connector - iLO Management (standard), Intelligent 
Provisioning (standard). 
Garancija: 3/3/3 (6-Hours Call-to-Repair) - 3 godine na besplatne delove, 3 godine besplatan 
rad, 3 godine dolazak na lokaciju kupca odmah po prijavi kvara. Garantovano vreme popravke 6 
sati od prijave kvara, u suprotnom isporučuje se isti ili bolji server. 

1 

30. Qnap 002-Bay NAS TS-253A-4G „ili odgovarajuće“ 
Procesor: 14 nm Intel® Celeron® N3150/N3160 1.6 GHz quad-core processor 
Memorija: 4GB DDR3L-1600 RAM (2x2GB), proširivo do 8GB (2x4GB) 
GPU: 8th generation Intel HD Graphics 
Flash memorija: 512MB 
Mesto za hard disk: 2 x 3.5" ili 2.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s, maksimalan kapacitet po disku 
10TB 
LAN port: 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port 
USB v3.0 utičnice: 4 (1 sa prednje strane, 3 sa zadnje strane) 
Video izlaz: 2 x HDMI do 4K 2160P Ultra HD podrška 
Audio ulaz/izlaz 
Daljinski IR upravljač: Qnap remote control RM-IR002 
NAS (Mrežno skladište)  

1 



Конкурсна документација за  јавну набавку добара у отвореном поступку – 
обликовану по партијама – ЈН број 2–9/2/2017 Набавка опреме за дигитализацију 

16/93 

 

 

Место испоруке:  

Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2 

 

Датум  Понуђач 
   
 М. П.  

MyQNAPcloud  
Backup Station: real-time i planirani backup, NetBak Replicator za Windows, Apple Time 
Machine za Mac, sinhronizacija sa cloud skladištima: Amazon S3, ElephantDrive, Dropbox i 
Google Drive 
Virtualization Station: Windows, Linux, UNIX i Android virtuelne mašine 
Storage Management: pravljenje Volume/LUN snapshots (Snapshot Clone, Snapshot vault, 
Snapshot replica, Snapshot agent za Microsoft Windows i VMware vSphere) 
File Server, FTP Server, iSCSI, Print Server, VPN Server, DLNA Server 
Aplikacije za virtuelizaciju: VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V i Citrix XenServer 
Aplikacije: File Station, Container Station, Photo Station, Music Station, Download Station, Video 
Station, OceanKTV… 
Surveillance Stations: video nadzor, 40 licenci za IP kamere (4 licence uključene u cenu) 
Potrošnja: 1.18W (sleep mod), 8.38W (HDD standby), 14.43W (u radu) 
Napajanje: Ispravljač: 65W, 100-240VAC 
Dimenzije: 150 x 102 x 216 mm 
Težina: 1.74 kg 

31. HDD WD4002FYYZ 4TB SATA-III 128MB „ili odgovarajuće“ 
Hard disk format: 3.5" 
Interfejs: SATA-III 
Serija: GOLD 
Predviđeni za rad u Datacentrima 
Formatirani kapacitet: 4TB 
Broj obrtaja: 7200 RPM 
I/O prenos podataka: 6Gb/s 
Cache buffer: 128MB 
Radna temperatura: od 5 do 60°C 
Garancija: 60 meseci 

2 

32. Eksterni hard disk HDD External 2.5" 2TB Transcend TS2TSJ25M3E, 5400rpm 8MB 
USB3.0/antishock „ili odgovarajuće“  
Model: TS2TSJ25M3 
Format: 2,5'' 
Kapacitet: 2TB 
Povezivanje: USB3.0 
Garancija proizvođača: 36 meseci 

3 
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III.3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ 

– ПАРТИЈА 3 –  

Предмет јавне набавке Партије 3 – Набавка фотографске опреме 

Р. 

бр. 
Опис  

Комада 

1. Fotoaparat NIKON D810 са објективом 24-120MM „ili odgovarajuće“ 

Tip: DSLR 

Bajonet: Nikon F bajonet (sa AF priključkom i AF kontaktima) 

Kompatibilni objektivi  

Kompatibilan sa AF NIKKOR objektivima, uključujući objektive tipa G, E i D (neka ograničenja 

važe za PC objektive) i DX objektive (korišćenjem DX 24 x 16 1.5x oblasti slike), AI-P NIKKOR 

objektivima i AI ne-CPU objektivima (samo režimi ekspozicije A i M). Ne mogu se koristiti 
objektivi IX NIKKOR, objektivi za F3AF i ne-AI objektivi. Elektronski daljinomer može da se 

koristi sa objektivima koji imaju maksimalni otvor blende od f/5.6 ili veći (elektronski 

daljinomer podržava 11 fokusnih tačaka sa objektivima koji imaju maksimalni otvor blende od 

f/8 ili veći) 

Fokusiranje: - Autofokus: Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX modul sa senzorom za autofokus 

sa TTL faznom detekcijom, finim podešavanjem, 51 tačkom fokusa (uključujući 15 unakrsnih 

senzora; vrednost f/8 podržava 11 senzora) i pomoćno svetlo za AF (opseg prib. 0.5 do 3 m) 

Režim AF-oblasti: AF u jednoj tački, dinamička oblast AF u 9, 21 ili 51 tački, 3D praćenje, grupna 

AF oblast, automatska AF oblast 

Zaključavanje fokusa: Fokus može da se zaključa kada se dugme okidača pritisne do pola 

(pojedinačni servo AF) ili pritiskom na dugme AE-L/AF-L 

Senzor slike: CMOS senzor veličine 35.9 x 24 mm 

Ugrađeni blic: Manuelno iskakanje pritiskom na dugme i vodeći broj od približno 12, 12 sa 

manuelnim blicem (m, ISO 100, 20°C) 

Kontrola blica: TTL: i-TTL kontrola blica korišćenjem RGB senzora sa približno 91.000 piksela 

je dostupna sa ugrađenim blicem; i-TTL balansirani blic za digitalne SLR fotoaparate se koristi 

sa matrix merenjem, sa merenjem sa prioritetom centra i prioritetom svetlijeg dela, standardni 

i-TTL blic za digitalne SLR fotoaparate sa spot merenjem 

Korekcija snage blica: -3 – +1 EV u koracima od 1/3, 1/2 ili 1 EV 

Memorijski slot: Podržane kartice: CompactFlash (CF) (tip I, u skladu sa UDMA standardom), SD, 

SDHC (u skladu sa UHS-I standardom), SDXC (u skladu sa UHS-I standardom) 

ISO osetljivost: ISO 64–12.800 u koracima od 1/3 ili 1/2 EV. Može se postaviti i na približno 

0.3, 0.5, 0.7 ili 1 EV (ekvivalentno osetljivosti ISO 32) ispod ISO 64 ili na približno 0.3, 0.5, 0.7, 1 

ili 2 EV (ekvivalentno osetljivosti ISO 51.2000) iznad ISO 12.800; dostupna je i automatska 

kontrola ISO osetljivosti 

Tražilo: Jednooko refleksno tražilo u obliku pentaprizme u nivou oka 

LCD ekran: 3.2" TFT ekran sa uglom gledanja od 170°, približno 100% pokrivanje slike i 

podešavanje svetline 

Rezolucija: približno 1.229.000 tačaka (VGA; 640 x RGBW x 480 = 1.228.000 tačaka) 

Veličina slike: Oblast slike FX (36 x 24): (L) 7360 x 4912, (M) 5520 x 3680, (S) 3680 x 2456. 

Oblast slike 1,2X (30 x 20): (L) 6144 x 4080, (M) 4608 x 3056, (S) 3072 x 2040. Oblast slike DX 

(24 x 16): (L) 4800 x 3200, (M) 3600 x 2400, (S) 2400 x 1600. Oblast slike 5 : 4 (30 x 24): (L) 

6144 x 4912, (M) 4608 x 3680, (S) 3072 x 2456. Fotografije FX formata snimljene u živom 

prikazu slike filma: (L) 6720 x 3776, (M) 5040 x 2832, (S) 3360 x 1888. Fotografije DX formata 

snimljene u živom prikazu slike filma: (L) 4800 x 2704, (M) 3600 x 2024, (S) 2400 x 1352 

Rezolucija video zapisa: 1920 x 1080; 60 p (progresivno), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p 1280 x 720; 60 

1 
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p, 50 p. Stvarni broj slika u sekundi za 60 p, 50 p, 30 p, 25 p i 24 p je 59.94, 50, 29.97, 25 i 

23.976 fps, tim redom; opcije podržavaju i visok i normalan kvalitet slike 

Povezivanje: USB: SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B konektor); preporučuje se povezivanje sa 

ugrađenim USB portom 

HDMI izlaz: HDMI konektor tipa C 

Audio ulaz: 2.0 mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm; podržano priključno napajanje) 

Audio izlaz: 2.0 mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm) 

Priključci za dodatnu opremu: Mogu se koristiti za povezivanje opcionalnog daljinskog 

upravljača, opcionalnog kontrolera WR-R10 (potreban je adapter WR-A10) ili bežičnog 

daljinskog kontrolera WR-1, GP-1/GP-1A GPS jedinice ili GPS uređaja u skladu sa NMEA0183 

verzijom 2.01 ili 3.01 (potreban je opcionalni GPS adapter kabl MC-35 i kabl sa D-sub 9-

pinskim konektorom) 

Baterija: Jedna punjiva Li-jonska baterija EN-EL15 

Dimenzije: 146 x 123 x 81.5 mm 

Ostalo: Aktivni D-Lighting: Može da se izabere u režimima „Automatski“, „Izuzetno visoko“, 

„Visoko“, „Normalno“, „Nisko“ i „Isključeno“ 

ADL bracketing: 2 slike korišćenjem izabrane vrednosti za jednu sliku ili 3-5 slika korišćenjem 

prethodno podešenih vrednosti za sve slike 

Nikon Creative Lighting System: Nikon CLS sistem podržan 

2. Fotografska rasveta Godox LED 500LR-C (žuto/beli) „ili odgovarajuće“ 

LED profesionalni reflektor sa 500 sijalica 

Daljinski upravljač sa displej-om 

Regulacija odnosa žute i bele boje (kontrolni displej) 

Montaža na ručni nosač (ide u kompletu) ili na stativ 

Temperatura svetla 3300-5600K 

Max jačina svetlosti 2900 lux na udaljenosti 1m 

Fino podešavanje jačine svetla 

Napajanje AC 220V ili, 2x Sony NP-F970 (baterije ne idu u kompletu) 

Dimenzije 250 x 170 x 45mm 

Težina 210g 

2 

3. Stativ za rasvetu Visico LS-8005 „ili odgovarajuće“ 
Stativ za rasvetu 
Sa vazdušnim jastucima 
Maksimalna visina: 200cm 
Minimalna visina: 81cm 
Dužina sastavljenog stativa: 71.5cm 
Težina: 1.050kg 
Prečnik stuba na najširem delu: 26mm 
Nosivost: 2.5kg 

2 

4. Baterija SONY NP-F770 „ili odgovarajuće“ 2 

5. Libela Phottix u tri ose „ili odgovarajuće“ 
Libela za regulisanje u tri ose 
Horizontalno, vertikalno i istovremeno 
Idealna za panoramske fotografije 
Postavlja se na papučicu blica 

1 

6. Blic Nikon Speedlight SB-5000 „ili odgovarajuće“ 
Vodeći broj (ISO 100) metri: 34.5m na 35mm / 55m na 200mm (FX format, ISO 100) 
Kompenzacija ekspozicije: +/- 3 EV u koracima 1/3 EV 
Kontrola ekspozicije: Manuelna, i-TTL 
Bežično povezivanje više bliceva: Da 

1 



Конкурсна документација за  јавну набавку добара у отвореном поступку – 
обликовану по партијама – ЈН број 2–9/2/2017 Набавка опреме за дигитализацију 

19/93 

 

Pokrivenost žižne daljine: 24 - 200 mm (FX format) 
Ostale karakteristike 
Otporan na vodu, prašinu i padove: Ne 
Opšte karakteristike 
Dimenzije (ŠDV) mm: 73 x 103.5 x 137 mm 
Masa (g): 420 g 
Brend: Nikon „ili odgovarajuće“ 
Sadržaj pakovanja: Stalak, kapica, fluorescentni filter, filter za ''usijano'' svetlo, futrola 
Napajanje: Baterija 4 x AA alkalne ili Ni-MH baterije 

7. Žični okidač Godox Digital Timer Remote N1 za Nikon „ili odgovarajuće“ 1 

8. Stativ za fotoaparat Vanguard Alta Pro 264AB 100 „ili odgovarajuće“ 

Materijal: aluminum 
Težina: 2.51 lb 
Maksimalna težina: 15.4 lbs 
Dužina u sklopljenom stanju: 24.75 in 
Maksimalna dužina: 64 in 
Nožice se sastoje od 4 sekcije 
Zaključavanje nožica: flip lock 
Specifikacije glave: sbh-100 
Papučica: qs-39 
Libela na glavi: 2 

1 

9. Torba za fotoaparat LowePro Nova Sport 35L AW „ili odgovarajuće“ 
Unutrašnje dimenzije: 37.5 x 22 x 25 cm 
Spoljašnje dimenzije: : 40.5 x 26 x 28.8 cm 
Masa: 1.2kg 

1 

10. Memorijska kartica SanDisk CF 64GB Extreme 120mb/s (SDCFXSB-064G-G46)  
„ili odgovarajuće“ 

1 

 

 

Место испоруке:  

Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2 

 

 

Датум  Понуђач 
   
 М. П.  
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке доказује на начин дефинисан у следећој табели и то: 
 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

 
 
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

Доказ:  
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 5). 
 

 
 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 
у наредној табели, и то: 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1: 
 

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом  
a) да понуђач није пословао са губитком у 2016. години; 
б) да понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци од дана објављивања јавног 
позива на порталу УЈН 
Доказ:  
Приложити извештај о бонитету Народне банке Србије или Агенције за привредне 
регистре образац БОН – ЈН (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурсне 
документације на порталу Управе за јавне набавке) – Потврду Народне банке Србије о 
броју дана неликвидности (за последњих 6 месеци од дана објављивања позива на 
порталу Управе за јавне набавке). 

 
2. Да располаже неопходним пословним капацитетом 

а) да је понуђач поседује потврду/MAF (Manufacturer Authorization Form) издату од 
стране произвођача опреме за учешће на предметном тендеру; 
б) да понуђач поседује потврду/MAF (Manufacturer Authorization Form) издату од 
стране произвођача опреме да је овлашћен за продају и сервисирање понуђених 
добара 
Доказ:  
Потврда, Уговор или други одговарајући доказ од произвођача опреме или 
представништва за територију Републике Србије за продају уређаја која су предмет 
ове јавне набавке. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 2: 
 

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом  
a) да понуђач није пословао са губитком у 2016. години; 
б) да понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци од дана објављивања јавног 
позива на порталу УЈН 
Доказ:  
Приложити извештај о бонитету Народне банке Србије или Агенције за привредне 
регистре образац БОН – ЈН (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурсне 
документације на порталу Управе за јавне набавке) – Потврду Народне банке Србије о 
броју дана неликвидности (за последњих 6 месеци од дана објављивања позива на 
порталу Управе за јавне набавке). 

 
2. Да располаже неопходним пословним капацитетом 

а) да понуђач поседује потврду/MAF (Manufacturer Authorization Form) издату од 
стране произвођача опреме за учешће на предметном тендеру; 
б) да понуђач поседује потврду/MAF (Manufacturer Authorization Form) издату од 
стране произвођача опреме да је овлашћен за продају и сервисирање понуђених 
добара 
в) да понуђач поседује ISO 9001:2015 сертификат менаџмента квалитетом. 
Доказ:  
а) и б) Потврда, Уговор или други одговарајући доказ од произвођача опреме или 
представништва за територију Републике Србије за продају уређаја која су предмет 
ове јавне набавке; 
в) Важећи сертификат ISO 9001:2015 сертификат менаџмента квалитетом. 
 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 3: 

 
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом  

a) да понуђач није пословао са губитком у 2016. години; 
б) да понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци од дана објављивања јавног 
позива на порталу УЈН 
Доказ:  
Приложити извештај о бонитету Народне банке Србије или Агенције за привредне 
регистре образац БОН – ЈН (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурсне 
документације на порталу Управе за јавне набавке) – Потврду Народне банке Србије о 
броју дана неликвидности (за последњих 6 месеци од дана објављивања позива на 
порталу Управе за јавне набавке). 
 

➢ Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
➢ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. Додатне услове испуњаваjу заједно.  
➢ Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
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доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
➢ Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, затражити да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не 
може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. Уколико је доказ о испуњености услова 
електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном 
облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. Ако се у држави у 
којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац 
може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 
услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 
ценом  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке. 
 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 5). 

7) Образац изјаве о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење 
уговора и квалитет испоручених добара (Образац 6) 

7) Менична изјава (Образац 7) 
8) Модел уговора (Образац 8) 
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(ОБРАЗАЦ 1–a) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ПАРТИЈУ 1 – НАБАВКА СКЕНЕРА И ОПРЕМЕ ЗА МИКРОФИЛМ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Набавка опреме за 
дигитализацију ЈН број 2–9/2/2017 – Партија 1 – Набавка скенера и опреме за 
микрофилм 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   
1) Назив подизвођача: 

 
 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
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 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
Набавка опреме за дигитализацију – Партија 1 – Набавка скенера и опреме за 
микрофилм 
 

Укупна цена са свим зависним трошковима  

без ПДВ-а  

 

 

Укупна цена са свим зависним трошковима  

са ПДВ-ом  
 

Рок и начин плаћања  

а) без аванса 

б) са авансом __________% 

(заокружити) 

 У року од ___________________________ 

 

 _____________________________ динара 

Рок важења понуде  

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)  

__________________ дана 

 

Рок испоруке и инсталације опреме __________________ (не дуже од 30 дана) 

Гарантни рок: У складу са роковима утврђеним у конкурсној документацији и моделу 

уговора 

Место испоруке  
Архив Србије – Установа културе од националног значаја, 
Београд, Карнегијева 2 

 
 
 

Датум  Понуђач 
   
 М. П.  

 
 
 

 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 1–б) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ПАРТИЈУ 2 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ 

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Набавка опреме за 
дигитализацију ЈН број 2–9/2/2017 – Партија 2 – Набавка рачунарске и пратеће опреме 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   
1) Назив подизвођача: 

 
 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
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 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 Набавка опреме за дигитализацију – Партија 2 – Набавка рачунарске и пратеће опреме 
 

Укупна цена са свим зависним трошковима  

без ПДВ-а  

 

 

Укупна цена са свим зависним трошковима  

са ПДВ-ом  
 

Рок и начин плаћања  

а) без аванса 

б) са авансом __________% 

(заокружити) 

 У року од ___________________________ 

 

 _____________________________ динара 

Рок важења понуде  

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)  

__________________ дана 

 

Рок испоруке и инсталације опреме __________________ (не дуже од 30 дана) 

Гарантни рок: У складу са роковима утврђеним у конкурсној документацији и моделу 

уговора 

Место испоруке  
Архив Србије – Установа културе од националног значаја, 
Београд, Карнегијева 2 

 
 
 

Датум  Понуђач 
   
 М. П.  

 
 
 

 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 1–в) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ПАРТИЈУ 3 – НАБАВКА ФОТОГРАФСКЕ ОПРЕМЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Набавка опреме за 
дигитализацију ЈН број 2–9/2/2017 – Партија 3 – Набавка фотографске опреме 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   
1) Назив подизвођача: 

 
 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
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 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 Набавка опреме за дигитализацију – Партија 3 – Набавка фотографске опреме 
 
 

Укупна цена са свим зависним трошковима  

без ПДВ-а  

 

 

Укупна цена са свим зависним трошковима  

са ПДВ-ом  
 

Рок и начин плаћања  

а) без аванса 

б) са авансом __________% 

(заокружити) 

 У року од ___________________________ 

 

 _____________________________ динара 

Рок важења понуде  

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)  

__________________ дана 

 

Рок испоруке опреме __________________ (не дуже од 30 дана) 

Гарантни рок: У складу са роковима утврђеним у конкурсној документацији и моделу 

уговора 

Место испоруке  
Архив Србије – Установа културе од националног значаја, 
Београд, Карнегијева 2 

 
 
 

Датум  Понуђач 
   
 М. П.  

 
 
 

 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2–а) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

За јавну набавку добара у отвореном поступку – обликовану по партијама – ЈН број 2–9/2/2017 

– ПАРТИЈА 1 –  

Набавка скенера и опреме за микрофилм  

 

Р. 

бр. 

Предмет набавке Ком. Назив  

произвођача 

Модел Јединична цена  

без ПДВ-а,  

са свим 

трошковима 

Јединична цена  

са ПДВ-ом,  

са свим 

трошковима 

Укупна цена  

без ПДВ-а,  

са свим 

трошковима 

Укупна цена  

са ПДВ-ом,  

са свим 

трошковима 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Profesionalni skener u boji A1+ 

formata 
Specifikacija uređaja: Skeniranje sa 

glavom odozgo (overhead scanner) za 

formate do A1+. Glava skenera bazirana 

na CCD tehnologiji senzora sa optičkom 

rezolucijom od 600 x 600 dpi. Dimenzija 

piksela 9.3 x 9.3 µm. Brzina skeniranja 

formata: A1+ @ 150 dpi: 1.8 s; A1+ @ 

200 dpi: 2.3; A1+ @ 150 dpi: 1.8 s; A1+ 

@ 200 dpi: 2.3 s; A1+ @ 300 dpi: 5.3 s; 

A1+ @ 400 dpi: 7 s. Maksimalna veličina 

dokumenta 635 x 850 mm (25 x 33.5 

inch), 8% više od DIN/ISO A1 formata. 

Smer skeniranja sa krajnje leve strane, 

na kranje desnu stranu površine koja se 

skenira. Pokretno postolje koje nosi čitav 

skener, sa držačem knjiga u obliku slova 

„V“ u rasponu od 140° i 180º. 

1       



Конкурсна документација за  јавну набавку добара у отвореном поступку – 
обликовану по партијама – ЈН број 2–9/2/2017 Набавка опреме за дигитализацију 

34/93 

 

Motorizovani držač knjiga do debljine 35 

cm. Staklena ploča za savršeno 

skeniranje u ravnom režimu. 2 LED 

lampe ugrađene u glavu skenera, nema 

pripremnog zagrevanja i IR/UV 

zračenja. Belo LED svetlo, u skladu sa 

standardom IEC 60825-1: class 1, Životi 

vek lampi od 50.000 radnih sati. Veliki 

kolor WVGA ekran osetljiv na dodir za 

jednostavne operacije skeniranja, koji se 

nalazi na postolju pored skenera. Veliki 

27″ monitor za prikaz digitalizovanih 

fajlova u realnom vremenu. Nožna 

papučica — Hardverska opcija za 

grupna skeniranja. Nezavisan OS 

(Operativni Sistem) radi sa Windows 7, 

8, 10, Linux, Mac. Mrežno skeniranje 

preko bilo kog web pretraživača; i.e. IE, 

Safari, Chrome, Firefox; 600 x 600 dpi 

optička rezolucija skenera; Osnovni 

softver koji je ugrađen u skener sa svim 

funkcijama podešavanja skenera, 

izlaznih fajlova, integrisanim OCR-om, i 

funkcijama povezivanja sa skenerom 

putem mreže. Daljinsko održavanje i 

analiza skenera. Ažuriranje firmware 

putem weba. Korekcija spoja knjige – 

sken koji uklanja dosadne senke kod 

uvezanih dokumenata. AUTO – Mod za 

automatsko skeniranje i otvaranje 

staklene ploče nakon operacije 

skeniranja; Dodatni softver za masovnu 

digitalizaciju, obradu i indeksaciju 

digitalnih slika, sa modulom za kreiranje 

PDF fajlova do A1 formata. Automatsko 

uklanjanje prsta i palca sa skena. 

Automatsko isecanje i ispravljanje slike; 
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Automatsko razdvajanje leve i desne 

strane knjige. Digitalni balans boja; 

Dinamčki fokus sa promenom režima 

tokom skeniranja; Integrisani ICC 

(International Color Consortium) profili; 

Automatski balans vrednosti bele i crne 

boje; Funkcija jednostavnog skeniranja 

na prenosivi USB disk; Funkcija izlaza na 

bilo koji konektovan printer ili hot folder; 

Funkcija Izlaza na bilo koji mrežni disk ili 

uređaj; Dubina boja 48 bit skala u boji, 

16 bit skala sivih tonova; Izlazni sken 24 

bit kolor, 8 bit skala sivih tonova 

(grayscale, bitonal, enhanced halftone); 

Izlazni formati: Multipage PDF (PDF/A) 

and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, 

BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), 

AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, 

Postscript, EPS, Raw data. Konfiguracija 

računara koji je integrisan u skeneru: 64 

bit Linux, Intel i3, quad core processor, 8 

Gigabyte RAM, 320GB HDD za ekstra 

velike poslove; 2 X USB portovi za 

direktno preuzimanje fajlova sa skenera; 

Konekcija sa računarom putem 1 GBit 

Fast Ethernet putem TCP/IP. 

Motorizovan držač knjiga sa opcijom 

podizanja dokumenta: 350 mm / 13.8 

inch visina dizanja. Dimenzije skenera 

1700 x 1100 x 960 mm (67 x 43.3 x 37.8 

inch); Težina: 140 kg; Električno 

napajanje od 100-240 V AC, 50/60 Hz; 

Potrošnja struje: 33 W (Spavanje) / ≤ 90 

W (Spreman za skeniranje, monitor 

upaljen) / ≤ 130 W (Skeniranje) / ≤ 230 

W (ciklus automatskog skeniranja); 

Garantni rok: 2 godine. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Color_Consortium
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2. Mikrofilmski skener ScanPro 

2200 Standard „ili odgovarajuće“ 

Tehnička specifikacija uređaja: USB 3.0 

Camera: 6.6 megapiksela veličina 

optičke rezolucije 45 lp/mm 1 (6.6 

megapixels); Kamera: Optička 

orijentacija slike, portret ili pejzaž plus 

30°; Maksimalna veličina slike: 424 

megapiksela (veličina slike nije optička 

rezolucija); Softver za rad: Intuitivan 

Windows softver, jednostavan, lak za 

obradu svih tipova mikrofilmova; Optički 

zum: od 7x do 32x; Digitalni zum: od 7x 

do 465x; Dodatne Funkcije; Fit to 

Window - Ispunjava ceo ekran monitora 

ne ostavljajući praznu površinu prilikom 

prikaza digitalne slike; Lupa na ekranu - 

(selekcija regije za zumiranje) za čitanje 

sitnog teksta i ispitivanje finih detalja na 

mikrofilmskom snimku. Skenirajte i 

odštampajte ono što se vidi u prozoru 

lupe. Zаključavanje fokusa - 

Kontinuirano fokusiranje na sliku, čak i 

prilikom zumiranja; Meko svetlo sa 

mogućnošću optimizacije u odnosu na 

gustinu filma, sa monohromatskim LED 

diodama koje imaju doživotnu garanciju i 

optički čistim staklom na nosaču 

mikrofilma za najbolji kvalitet digitalne 

slike; Softverska selekcija rezolucije od 

150 do 1200dpi, 256 skala sivih tonova 

ili bi-ton (crno-belo); Mogućnost obrade 

mikrofiša, mikrodžeketa, apreturnih 

kartica i opciono Ultra-Fiche/Micro 

Opaques, kao i obradu svih vrsta 16mm i 

35 mm mikrofilmova; Valjci za precizno 

vođenje filma: Niska inercija, laki 

1       
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prolazak filma, valjkasti kuglični ležaj, 

obezbeđujući preciznu kontrolu, položaja 

i kretanja slike na filmu. Čarobnjak za 

izbor vrste mikrofilma koji se obrađuje, 

sa jednim klikom miša. Zadane postavke 

koje zadržavaju sva podešavanja, 

uključujući i podešavanja optičkog zuma 

i fokusa; Pretraživa OCR/PDF datoteka 

koristeći ABBYY® FineReader ( fajl se 

čuva i u PDF/A formi); Dugme za 

štampanje jednim klikom, određujući 

centar ili neku drugu regiju papira; 

Opcija uključivanja i isključivanja 

vodenog žiga ili upozorenja o vlasništvu 

nad dokumentom i autorskim pravima. 

Dugme za skeniranje jednim klikom na 

više lokacija; Optičko ispravljanje 

snimka na filmu: Izaberite liniju za 

ispravljanje ili ispravljajte ručno 

(„kliknite“ i držite za rotiranje); Digitalno 

rotiranje: Kliknite rotiranje za 90°, 

kliknite na sliku za prikaz u ogledalu. 

Nadagoradnja uređaja na više 

performanse bez hardverskih 

intervencija; Mogućnost prevođenja 

korisničkog interfejsa na srpski jezik. 

Mogućnost definisanja nivoa pristupa 

skeneru i definisanja operativnih 

funkcija za svakog operatera; USB3/ 

USB2/ USB1: Osnovna konekcija sa 

računarom na brzom USB3 konektoru, 

sa dodatnim USB priključcima za prenos 

podataka; Rad na Windows operativnom 

sistemu od Windows 7 do Windows 10. 

Težina i dimenzije: 9kg (19.5lbs) / 18cm 

x 31cm x 41cm / 7in x 12in x 16in. 

Napajanje: 100-240VAC 50/60Hz. 
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Putanja mikrofilma: Pravolinijska 

filmska putanja smanjuje oštećenje i 

habanje filmova (film se ne provlači 

preko ivica stakla); Mogućnost 

daljinskog pristupa(REMOTE Accesss) i 

održavanja svih funkcija na skeneru 

putem interneta. Energetska efikasnost: 

Uređaj mora da poseduje „ENERGY 

STAR® Certified“. Garantni rok: 3 god. 

3. Digitalni uređaj za snimanje 
dokumenata na 16 i 35 mm 
mikrofilm MD Archive Writer 
MD238A Plus 2017 V1 „ili 
odgovarajuće“ 

Tehničke specifikacije uređaja: Uređaj 
treba da poseduje jednu mikrofilmsku 
glavu sa izmenjivim elementima za 
snimanje 35mm i 16mm mikrofilmova u 
rolnama. Opcija rotacije mikrofilmske 
glave za 90°. Optika za 35mm i 16 mm 
mikrofilmove. Podešavanje nivoa blende 
u objektivu. Brzina snimanja 35mm 
mikrofilma sa horizontalnim frejmom 25 
minuta. Brzina 16mm mikrofilma, 40 
min. Optička rezolucija objektiva od 150 
lp/mm i kristalno jasne rezultate. 
Tehnologija monitora 30” TFT AM 
Colour LCD Dual Domain IPS Pro. 
Aktivna veličina ekrana (dijagonala) 772 
mm. Aspekt odnosa 16:10. Osnovna 
rezolucija 3280 x 2048 piksela, 
omogućava prikaz boja do 30 bit. Ugao 
gledanja do 178°. Kalibrisano osvetljenje 
500cd/m². Uređaj prihvata sve tipove i 
proizvođače 35/16 mm mikrofilmova u 
rolni. Snimanje arhivskih mikrofilmova u 
crno-belom režimu, u skali sivih tonova i 
u boji. Softverska aplikacija koja radi na 

1       
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64 bit Windows 7 i Windows 10 OS. 
Konekcija sa računarom putem USB 3.0 
konekcije. Softver napisan na osnovi 
Multi-thread programiranja, koristeći 
multi core procesore. Softver poseduje 
brži ciklus rada za brzo učitavanje 
ekstremno velikih digitalnih fajlova. 
Mogućnost vertikalnog podešavanja 
razmaka između objektiva i površine 
koja se snima, sa različitim stepenima 
redukcije. Mogućnost snimanja 90 
različitih rasterskih i vektorskih formata 
datoteka od 1 bit-a do 128 bita dubine 
kolora, kao i snimanje Tiff, PDF, JPEG, 
JPEG 2000, GIF, PNG, BMP, DIB, EMF, 
EXIF, EXR, FAX (G3), HDR, J2k, PDF/A, 
PSD, PCD i drugih digitalnih formata. 
Mogućnost snimanja na 35mm 
mikrofilm tehničkih crteža do A0 
formata. Mogućnost snimanja 3 nivoa 
blipova. Modul za proveru kvaliteta koji 
će korisniku omogućiti da proveri 
digitalne fajlove pre snimanja na 
mikrofilmove. Mogućnost grupnog i 
pojedinačnog podešavanja dužine 
ekspozicije za frejmove koji se snimaju 
na mikrofilm. Mogućnost grupnog i 
pojedinačnog podešavanja veličine 
frejma i razmaka među frejmovima, kao 
i automatska opcija određivanja veličine 
frejmova. Mogućnost definisanja dužine 
premotavanja mikrofilma na početku 
snimnja. Mogućnost kreiranja obrazaca 
za početak filma. Mogućnost dodavnja 
grafičkih simbola za početak filma. 
Pametno memorisanje poslova. 
Podešavanje pozicije slike. Automatska 
korekcija orijentacije slike (portrait ili 
landscape). Podešavanje i snimanje 
profila koji se snimaju na film. 
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Mogućnost kreiranja i snimanja na 
mikrofilm fajla koji sadrži nazive 
datoteka koji će biti snimljeni na 
određeni film. Mogućnost automatskog i 
manuelnog snimanja digitalnog sadržaja 
na mikrofilm. Mogućnost snimanja na 
film izvornog naziva svakog fajla sa 
njegovom ekstenzijom. Mogućnost 
promene polarizacije na filmu (snimanje 
pozitiva ili negativa). Mogućnost 
unošenja beleški za svaki snimak 
(korisnik može omogućiti snimanje 
fusnote, naslove i e-mail-ove). Promena 
boje pozadine prilikom snimanja. Ručna 
kontrola pozicije frejma koji se snima. 
Napajanje 200 – 240 V ac , 50/60 Hz; 
Garantni rok na monitor 3 godine; 
Garantni rok na uređaj 2 godine 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:  

 
Упутство како да се попуни образац структуре цене:  

1.     У колони 4. треба уписати назив произвођача понуђеног добра, 
2.     У колони 5. треба уписати ознаку модела понуђеног добра, 
3.     У колони 6. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,  
4.     У колони 7. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом, 
5.     У колони 8. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а, 
6.     У колони 9. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом.  

  

 Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

  
Напомена:  
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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(ОБРАЗАЦ 2–б) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

За јавну набавку добара у отвореном поступку – обликовану по партијама – ЈН број 2–9/2/2017 

 

– ПАРТИЈА 2 –  

Набавка рачунарске и пратеће опреме 

 

Р. 

бр. 
Предмет набавке Кол. Назив  

произвођача 
Модел Јединична цена  

без ПДВ-а,  

са свим 

трошковима 

Јединична цена  
са ПДВ-ом,  

са свим 

трошковима 

Укупна цена  
без ПДВ-а,  

са свим 

трошковима 

Укупна цена  
са ПДВ-ом,  

са свим 

трошковима 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Licenca za WinSvrSTDCore 2016 
SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic 

2       

2. Licenca za WinSvrCAL 2016 SNGL 
OLP NL Acdmc UsrCAL 

50       

3. Licenca za WinSvrExtConn 2016 
SNGL OLP NL Acdmc Qlfd 

1       

4. Licenca za SQLSvrStdCore 2016 
SNGL OLP 2Lic NL Acdmc CoreLic 
Qlfd 

8       

5. Licenca za Windows Pro 10 32-
bit/64-bit Serbian Latin USB / 
FQC-09121 

1       

6. Licenca za Kaspersky Security for 
File Server, 2 licence, godinu dana 
„ili odgovarajuće“ 

1       
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7. Licenca za Kaspersky Security for 
Virtualization, 2 licence, godinu 
dana „ili odgovarajuće“ 

1       

8. Rack orman stojeći 42U/19" 
A38042, metalna perforirana 
vrata sa bravom, dim 
800x1000x2000mm, do 800kg „ili 
odgovarajuće“ 

1       

9. Polica fiksna heavy duty - za rek 
dubine 800mm „ili odgovarajuće“ 

4       

10. Ventilator panel sa 4 ventilatora i 
termostatom za stojeće rek 
ormane Netiks A2&A3 8842 dim. 
800x800mm „ili odgovarajuće“ 

1       

11. 220V razvodni panel 19"/1U sa 8 
utičnih mesta, voltmetrom, 
ampermetrom i kablom 2m sa 
utikačem „ili odgovarajuće“ 

1       

12. M6 šraf sa kavez maticom - za 
montažu elemenata u rek orman 
„ili odgovarajuće“ 

42       

13. Neonska lampa za rek ormane - 
energy saving 16W sa kablom i 
utikačem „ili odgovarajuće“ 

1       

14. ACER Aspire E5-773G-70JA 17.3" 
Intel Core i7-6500U 2.5GHz 
(3.1GHz) 8GB 1TB GeForce 940M 
2GB ODD crno-beli „ili 
odgovarajuće“ 
Ekran  
Veličina ekrana: 17.3" 
Rezolucija ekrana: 1.600 x 900 
Format rezolucije: HD+ 
Tip panela: LCD 

1       
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Ostalo: Acer CineCrystal™ 
Procesor/Čipset 
Klasa procesora: Intel® Core™ i7 
Model procesora: i7-6500U 
Broj jezgara procesora: 2 
Broj logičkih jezgara (niti): 4 
Radni takt procesora: 2.5 GHz (3.1 GHz) 
Keš memorija procesora: 4MB Intel® 
Smart cache 
Ostalo: Hyper-Threading, 14nm, Skylake 
Memorija (RAM) 
Memorija (RAM): 8GB 
Tip memorije: DDR3 
Broj slotova: 2 
Maksimalno podržano: 16GB 
Grafika: nVidia® GeForce® 
Model grafike: GeForce® 940M 
Količina grafičke memorije: 2GB 
Dodatna grafika 
Proizvođač: Intel® HD Graphics 
Model: HD Graphics 520 
Skladištenje podataka 
Tip skladištenja: Hard disk 
Hard disk: 1TB 
Broj obrtaja diska: 5.400rpm 
Optički uređaj: DVD±RW 
Mreža 
Wi-Fi: Da 
Bežični mrežni standardi: IEEE 802.11ac 
Model: Intel® Dual Band Wireless-AC 
3165 
Bluetooth™: Da 
Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps 
(Gigabit ethernet) 
Priključci / Slotovi 
HDMI priključci: 1x HDMI 
Ukupno USB priključaka: 4 
USB 3.0 priključci: 2 
USB 2.0 priključci: 2 
RJ-45 (LAN): 1 
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Audio: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) 
Čitač kartica: Da 
Kamera 
Snimanje videa: HD 720p 
Audio 
Zvučnici: Da 
Mikrofon: Ugrađen 
Tastatura 
Slovni raspored tastera: EN (US) 
Ostalo: Multi-touch touchpad 
Baterija 
Tip: Litijum-jonska 
Broj ćelija baterije: 4 
Kapacitet: 2.520mAh 
Softver 
Operativni sistem: Linux 
Fizičke karakteristike 
Dimenzije: 423mm x 281.9mm x 
37.7mm 
Masa: 3kg 
Masa (raspon): 3kg - 4kg 
Boja: Crno-bela 
Ostale karakteristike 
AC Adapter (punjač): 90W 
Garancija: 2 godine 

15. Računar (konfiguracija 1) 
Procesor: Intel Core i3-7100, osnovna 
frekvencija 3.9GHz, 2 jezgra, 4 niti, 3MB 
Cache , 14nm „ili odgovarajuće“ 
Čipset: H110 „ili odgovarajuće“ 
Grafička karta:  
Integrisana na ploči Memorija: min. 4 GB 
DIMM DDR4 
Hard disk: min. 1TB SATA III 7200rpm 
32MB cache 
Optički uređaj: DVD RW 
Kućište: Midi Tower 500W napajanje 
Priključci i proširenja: min. 1 x PCIe x16, 
1x PCIe x1, 2xPCI, 1 x VGA, 1 x DVI ili 
HDMI ili Display port, 4x SATA III, 1x RJ-

3       
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45 (10/100/1000), 4 x USB 3.0, 6 x USB 
2.0, 1x RS-232, 1x LPT 
Tastatura USB YU  
Miš USB, Optički USB  
Zvučnici 2.0 
Bez operativnog sistema 
Sertifikati/standardi: Energy Star 6.1, 
WEEE, RoHS 
Garancija: min. 36 meseci proizvođačke 
garancije 

16. Monitor 21.5" Dell SE2216H VA, 
1920x1080(FullHD) 178/178 
HDMI „ili odgovarajuće“ 
Dijagonala ekrana: min. 21.5" anti-glare 
Rezolucija: 1920x1080  
Osvetljenje: min. 250 cd/m2 
Kontrast: min. 3000:1 (nativni) 
Vreme odziva: maks. 12 ms 
Ugao vidljivosti: min. 178°horizontalni, 
178°vertikalni 
Povezivanje: 1x HDMI ili Display port, 1x 
VGA 
Boja: Crna 
Garancija: min. 36 meseci proizvođačke 
garancije 

3       

17. Monitor 24" Dell U2412M IPS LED, 
1920x1200 DC 2M:1 DVI DP USB 
pivot „ili odgovarajuće“ 
Dijagonala ekrana: 24" (60cm) 
Maksimalna rezolucija: 
1920x1200(16:10) 
Osvetljenje 300cd/m2 
Kontrast 1000:1 / DC 2000000:1 
Vreme odziva 8ms 
Ugao vidljivosti 178/178 
Povezivanje VGA D-Sub, DVI-D with 
HDCP, DisplayPort, USB 2.0 upstream 
port, 4xUSB 2.0 downstream ports, DC 
power connector for Dell Soundbar 

1       
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Boja sivo-crna 
Ugrađeni zvučnici: Ne 
Sadržaj pakovanja: VGA i DVI kabl, 
naponski kabl, disk sa softverom 
Ostalo Height-adjustable stand, tilt, swivel, 
pivot and built in cable-management 
Pivot rotacija : Da 
VESA Montaža: Da 
Garancija proizvođača: 36 

18. Računar (konfiguracija 2) 
Procesor: Intel Core i7-7700, osnovna 
frekvencija 3.6GHz, 4 jezgra, 8 niti, 8MB 
Cache , 14nm „ili odgovarajuće“ 
Čipset: Intel H270 „ili odgovarajuće“ 
Grafička karta: Neintegrisana 3GB 
GDDR5 192bit 
Memorija: min. 16 GB DIMM DDR4  
Hard disk tip 1: min. 250 GB SSD M.2, 
brzina čitanja 3200 MB/s, brzina upisa 
1500 MB/s 
Hard disk tip 2: 2x 2TB SATAIII 64MB 
3.5"  
Optički uređaj: DVD RW 
Kućište: Midi Tower 750W napajanje 
Priključci i proširenja: min. 2x PCIe x16, 
3x PCIe x1, 1 x VGA, 1 x DVI, 1x HDMI ili 
Display port, 6x SATA III, 2x M.2 slot, 1x 
RJ-45 (10/100/1000), 4 x USB 3.1 Gen1, 
1 x USB 3.1 Gen2, 1x USB type C, 1x RS-
232, 1x LPT 
Tastatura: Tastatura USB YU 
Miš USB, Optički 
Zvučnici 2.0 
Operativni sistem: Bez operativnog 
sistema 
Sertifikati/standardi: Energy Star 6.1, 
WEEE, RoHS 
Garancija: min. 36 meseci proizvođačke 
garancije 

1       
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19. Skener A3 formata EPSON 
WorkForce DS-50000 A3 „ili 
odgovarajuće“ 
Karakteristike  
Tip: Flatbed 
Format: A3 
Lampa: ReadyScan™ LED 
Dubina boja: 48-bit Color, 16-bit 
Grayscale 
Rezolucija  
Nativna rezolucija: 600dpi x 600dpi 
Brzina skeniranja 
Monohromatsko: 15ppm (A4) 
U boji: 15ppm (A4) 
Softver: ABBYY FineReader® Sprint 9.0 
Podržani formati: Searchable PDF, JPEG, 
TIFF, Multi-TIFF, Secure PDF, PDF/A 
USB 2.0: 1 
Boja: Bela 
Dimenzije: 640mm x 468mm x 156mm 
Masa: 14.8kg 
Pakovanje: USB kabl 
Garancija: 12 meseci 

1       

20. UPS APC SMT1500RMI2U, SMART 
RM 1500VA „ili odgovarajuće“ 
Izlazna snaga: Output power capacity 1.0 
KWatts / 1.5 kVAMax Configurable 
Power (Watts) 1.0 KWatts / 1.5 
kVANominal Output Voltage 230VOutput 
Voltage Note Configurable for 220: 230 
or 240 nominal output voltageOutput 
Voltage Distortion Less than 5% at full 
loadOutput Frequency (sync to mains) 
47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz 
for 60 Hz nominalOther Output Voltages 
220, 240Topology Line 
InteractiveWaveform type Sine 
waveOutput Connections 
(4) IEC 320 C13 (Battery Backup) 

1       
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(2) IEC Jumpers (Battery Backup) 
Transfer Time 2ms typical 
Ulazna snaga: Nominal Input Voltage 
230VInput frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz 
(auto sensing) Input Connections IEC-
320 C14Input voltage range for main 
operations 160 - 286VInput voltage 
adjustable range for mains operation 151 
- 302VOther Input Voltages 220, 240 
Baterija: Battery type Maintenance-free 
sealed Lead-Acid battery with suspended 
electrolyte: leakproof Typical recharge 
time 3hour(s) Replacement Battery 
APCRBC133 Expected Battery Life 
(years) 4 - 6RBC Quantity 1 
RuntimeView Runtime Graph View 
Runtime Chart Efficiency View 
Efficiency Graph 
Komunikacija i upravljanje: Interface 
Port(s) RJ-45 Serial, SmartSlot , USB 
Control panel Multi-function LCD status 
and control console Audible Alarm Alarm 
when on battery : distinctive low battery 
alarm : configurable delays Emergency 
Power Off (EPO) Optional Available 
SmartSlot™ Interface Quantity 1 
Prenaponska zaštita: Surge energy rating 
459JoulesFiltering Full time multi-pole 
noise filtering: 0.3% IEEE surge let-
through: zero clamping response time: 
meets UL 1449 
Dimenzije: Maximum Height 86mm, 
8.6cm Maximum Width 432mm, 43.2cm 
Maximum Depth 457mm, 45.7cm Rack 
Height 2UNet Weight 28.64kg Shipping 
weight 31.91kg Shipping Height 
251mm, 25.1cm Shipping Width 
594mm, 59.4cm Shipping Depth 
603mm, 60.3cm Color BlackUnits per 
Pallet 8.0 



Конкурсна документација за  јавну набавку добара у отвореном поступку – 
обликовану по партијама – ЈН број 2–9/2/2017 Набавка опреме за дигитализацију 

49/93 

 

Radno okruženje: Operating 
Environment 0 - 40 °C Operating Relative 
Humidity 0 - 95 % Operating Elevation 0-
3000metersStorage Temperature -15 - 
45 °C Storage Relative Humidity 0 - 95 % 
Storage Elevation 0-15000metersAudible 
noise at 1 meter from surface of unit 
46.0dBAOnline thermal dissipation 
90.0BTU/hr 
Standardi: Approvals CE, CSA, EAC, 
EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, 
ENERGY STAR (EU), RCM, TUV, VDE 
Garancija: 3 godine porpravka ili zamena 
(isključujući bateriju) i 2 godine za 
bateriju 

21. UPS APC SMT2200RMI2U, 
1980W/2200VA RM 2U LCD rack 
mount rs232 USB 2.0  
„ili odgovarajuće“ 
Model: SMT2200RMI2U 
Kapacitet: 2200VA 
Snaga: 1980W 
Tip: UPS 
Interface: USB 
Baterija: RBC43 
Punjenje baterije: 3h 
Autonomija rada: 16min na 50% 
opterećenja. 
Vrste izlaza: 8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 
C19 3 x IEC Jumpers 
Indikatori: LCD 
Ostalo: Kabl 2m. 

1       

22. D-Link Switch DGS-3630-28TC/SI 
„ili odgovarajuće“ 
SPECIFIKACIJA: 
Ports 20 x 10/100/1000 + 4 x combo 
Gigabit SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ 
Performance Switching capacity: 128 
Gbps 

1       
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Forwarding performance: 95.24 Mpps 
Stacking bandwidth: 80 Gbps 
Capacity IPv4 routing table entries: 
16000 
IPv6 routing table entries: 7000 
IPv4 forwarding table entries: 32000 
IPv6 forwarding table entries: 16000 
VLAN groups: 4000 
Dynamic VLAN entries: 4000 
Static ARP entries: 512 
IPv4 routes (static): 512 
IPv6 routes (static): 256 
QoS hardware queues per port: 8 
ACL entries (egress): 4000 
ACL entries (ingress): 1000 
Jumbo Frame Support 12KB 
Max Units In A Stack 9 
Authentication Method RADIUS, Secure 
Shell v.2 (SSH2), TACACS+ 
MAC Address Table Size 68K entries 
Max Units In A Stack 9 
Authentication Method RADIUS, 
TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) 
Status Indicators Status 
Encryption Algorithm MD5, SSL, TLS 1.0, 
TLS 1.1 
Routing Protocol BGP-4, RIP-1, RIP-2, 
IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, 
PIM-DM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, 
MSDP, static IPv4 routing, static IPv6 
routing, policy-based routing (PBR), 
DVMRPv3, RIPng, MLDv2, MLD, BGP-4+, 
VRRPv2, Bidirectional Forwarding 
Detection (BFD), VRRPv3, URPF 
Jumbo Frame Support 12KB 
ManufacturerD-Link 
MREŽA: 
MAC Address Table Size 68K entries 
Subcategory network hubs and switches 
Form Factor rack-mountable 
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Type Switch 
Stackable stackable 
Max Units In A Stack 9 
Advanced Switching Layer 3 
Features 2 fans, 4MB packet buffer, 
DHCP server, DHCP snooping, DiffServ 
Code Point (DSCP) support, Digital 
Diagnostics Monitoring (DDM), DoS 
attack prevention, Duplicated Address 
Detection, Dying Gasp support, Dynamic 
ARP Inspection (DAI), Dynamic VLAN 
Support (GVRP), Energy Efficient 
Ethernet, 802.1x authentication, 
Ethernet Ring Protection Switching 
(ERPS) v2, Head of Line Blocking 
Prevention, IGMP filtering, IGMP 
snooping, IP Precedence, IP source 
guard, LLDP support, Link Aggregation, 
Loop Guard, Loopback, ARP support, 
MLD filtering, MLD snooping, 
Management Information Base (MIB) II, 
Multicast Storm Control, Network Timing 
Protocol (NTP), PIM snooping, Port 
Security, Precision Time Protocol (PTP), 
Priority-Based Flow Control (PFC), 
Quality of Service (QoS), Access Control 
List (ACL) support, Remote Switch Port 
Analyzer (RSPAN), SNMP trap, Safeguard 
Engine, Single Rate Three Color Marking 
(SRTCM), Source-Specific Multicast 
(SSM), Strict Priority (SP), Switch 
Resource Management (SRM), TFTP 
client, Two Rate Three Color Marking 
(TRTCM), Type of Service (ToS), 
Authentication, Authorization and 
Accounting (AAA), Unicast Storm 
Control, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), 
VLAN Trunking Protocol (VTP), VLAN 
mirroring, Virtual Route Forwarding-
Lite (VRF-Lite), Web-based Access 
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Control (WAC), Weighted Round Robin 
(WRR) queuing, bandwidth control, host 
based access control, packet filtering, 
Bridge protocol data unit (BPDU), port 
mirroring, sFlow, tunneling, Broadcast 
Storm Control, Cable Diagnostics 
Function, DHCP client 
Compliant Standards IEEE 802.1AX, IEEE 
802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 
802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, 
IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ag, 
IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, 
IEEE 802.1w 
Jumbo Frame Support 12KB 
Ports Qty 28 
Manageable Yes 
Routing Protocol BGP-4, OSPFv2, 
OSPFv3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, 
RIP-1, RIP-2, RIPng, URPF, VRRP, 
Bidirectional Forwarding Detection 
(BFD), VRRPv2, VRRPv3, policy-based 
routing (PBR), static IPv4 routing, static 
IPv6 routing, DVMRPv3, IGMP, IGMPv2, 
IGMPv3, MLD, MLDv2, MSDP 
Remote Management Protocol CLI, 
HTTPS, Telnet, RMON 1, RMON 2, RMON 
3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, 
TFTP 
NAPAJANJE: 
Nominal Voltage AC 120/230 V 
Frequency Required 50/60 Hz 
Power Consumption Operational 42.4 
Watt 
OPŠTE: 
Encryption Algorithm MD5, SSL, TLS 1.0, 
TLS 1.1 
MTBF 300190 sec 
Color Category black, gray 
MTBF 300,190 hours 
INTERFACE PROVIDED 
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Qty 1, 24, 4 
Comments management 
PARAMETRI RADNE SREDINE: 
Humidity Range Storage 5 – 95% 
Min Storage Temperature -40 °F 
Max Storage Temperature 158 °F 
Min Operating Temperature 23 °F 
Max Operating Temperature 122 °F 
Humidity Range Operating 10 – 95% 
HEADER 
Brand D-Link 
Product Line D-Link DGS 
Model 3630-28TC 
Packaged Quantity 1 
Compatibility PC 
SOFTWARE: 
Type Standard 
PORTOVI: 
Type 10/100/1000 
Qty 20 
PORTOVI (2ND): 
Type combo Gigabit SFP, Qty 4 
PERFORMANSE: 
Type forwarding performance, stacking 
bandwidth, switching capacity 
Value 128 Gbps, 80 Gbps, 95.24 Mpps 
KAPACITET: 
Type ACL entries (egress), ACL entries 
(ingress), dynamic VLAN entries, static 
ARP entries, IPv4 forwarding table 
entries, IPv4 routes (static), IPv4 routing 
table entries, IPv6 forwarding table 
entries, IPv6 routes (static), IPv6 routing 
table entries, QoS hardware queues per 
port, VLAN groups; Value 1000, 16000, 
7000, 8, 256, 32000, 4000, 512 
PORTOVI (3RD): Type 10 Gigabit SFP+; 
Qty 4 
DIMENZIJE: 
W 17.4 in, D 10.2 in, H 1.7 in, W 8.25 lbs 
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23. Kabl „DEM-CB100S“ (1M SFP+ 
Direct Attach Stacking Cable) „ili 
odgovarajuće“ 
Vrsta: Stacking cable 
Dužina: 1 m 
Konektor: SFP+ 
Konektor (Second End) SFP+ 
Konstruisan za:  
D-Link Data Center 10, DXS-1100-16, 
DXS-1210-16, DXS-3400-24, DXS-3600-
16; DGS 3630-28, 3630-52; Web Smart 
DXS-1210-12; xStack DGS-3420-28, DGS-
3420-52, DGS-3620-28, DGS-3620-52 
„ili odgovarajuće“ 

1       

24. Qnap 024U-Bay NAS TS-EC2480U-
E3-4GE-R2 „ili odgovarajuće“ 
Procesor: Intel® Xeon® E3-1246 v3 
Quad-core processor 
Memorija: 4 GB DDR3 ECC RAM, 
proširivo do 32 GB (8GB x4) 
Flash memorija: 512MB DOM 
Mesto za hard disk: 24 x 3.5”or 2.5”SATA 
6Gb/s, SATA 3Gb/s hard disk ili SSD, 
maksimalan kapacitet po disku 10TB 
LAN port: Built-in 2 x 10 GbE SFP+ ports 
(LAN-10G2SF-MLX) and 4 x GbE ports 
40GbE opciono 
USB v3.0 utičnice: 4 (sa zadnje strana) 
USB 2.0 utičnice: 4 (sa zadnje strana) 
Dimenzije: 176.15 x 442.5 x 530.5 mm 
Težina: 23,8kg 

1       

25. Qnap šine za rek 3U, RAIL-A02-90, 
dužina 650-850mm „ili 
odgovarajuće“ 
Šina za rek modele TS-EC2480U-RP, TVS-
EC2480U-SAS-RP TS-x80 modeli se 
pridržavaju ANSI/EIA-RS-310-D 
standardima.  

1       
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26. HDD WD8002FRYZ 8TB SATA-III 
128MB „ili odgovarajuće“ 
Hard disk format: 3.5" 
Interfejs: SATA-III 
Serija: GOLD 
Predviđeni za rad u Datacentrima 
Formatirani kapacitet: 8TB 
Broj obrtaja: 7200 RPM 
I/O prenos podataka: 6Gb/s 
Cache buffer: 128MB 
Radna temperatura: od 5 do 60°C 
Garancija: 60 meseci 

18       

27. Qnap RAM 8GB DDR3 ECC, 1600 
MHz, long-DIMM „ili odgovarajuće“ 
Tip memorije: DDR3-1600 long DIMM 
RAM 
Kapacitet: 8 GB 
Brzina memorije: 1600 MHz 
ECC/Non-ECC: ECC 
Kompatabilnost: TS-EC879U-RP; TS-
EC1279U-RP; TS-EC1679U-RP; TS-
EC1279U-SAS-RP; TS-EC1679U-SAS-RP; 
SS-EC2479U-SAS-RP; SS-EC1879U-SAS-
RP; SS-EC1279U-SAS-RP 

4       

28. Qnap LAN-1G2T-I210 Dual-port 
1GbE network expansion card „ili 
odgovarajuće“ 
UAL-PORT GIGABIT NETWORK 
EXPANSION CARD 
Model: LAN-1G2T-I210 
Kategorija: Network Expansion Card 
Opis: QNAP Dual-port Gigabit Network 
Expansion Card for QNAP rackmount 
and tower models. Low-profile bracket 
preinstalled, full height & flat bracket are 
included. Dimenzije: 195 x 120 x 32 mm 
(7.7 x 4.7 x 7.1.3 inch) 
Težina: 0.2 kg (0.44lb) 

1       
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29. Server: HPE ProLiant DL360 Gen9 
Intel Xeon E5-2620v4 8-Core SFF 
"ili odgovarajuće" 
Procesor: Intel® Xeon® E5-2620v4 
Broj procesora: 2 
Broj Core-ova u procesoru: 8 
Processor cache: 20 MB SmartCache 
Brzina procesora - takt: 2.10GHz  
Memorija: 4 x 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R 
Kit - proširivo  
Memorija max: 3TB 
Memory slots: Max. 24 DIMM slots 
Memory type: DDR4 SmartMemory 
Optički uređaj: HPE 9.5mm SATA DVD-
RW Jb Gen9 Kit 
Hard Drive: 8 x 300GB SAS 10k SFF 
(2.54") SC HDD. 
Video: Rear (pozadi) - Video Connector 
Graphic: Integrated Matrox G200 video 
standard with 16MB of Video RAM 
Max. broj i vrsta diskova: 10 x SFF SAS 
HDD 
Network kontroler: HPE Embedded 
4x1GBE + FlexibleLOM bay Adapter  
Storage Kontroler: HPE Smart Array 
P440ar/2G Controller With 2GB FBWC 
(Baterry Cash), support up to 8 internal 
SAS/SATA drives without using a PCIe 
slot. 
RAID: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 10 ADM 
(Advanced Data Mirroring) - Hardware 
mode 
USB (2.0 i 3.0): Front (napred): 1 x USB 
3.0, Rear (pozadi): 2 x USB 3.0, Internal 
(unutrašnji): 2 x USB 3.0  
PCIe slotovi: (Primary) - PCIe 3.0 x16 
riser for PCIe slot 1 and x8 for slot 2, 
(Secondary) - PCIe 3.0 x16 riser for PCIe 
slot 3 (requires CPU 2) 
Napajanje: 1400W 

1       
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Redundatno napajanje: 1400W 
Ventilatori: 5 Standard Fans Ship for 1P 
and 7 Standard Fans Ship for 2P 
Form factor: 1U 
Form factor kućište: Rack 
Šine za instalaciju: HP 2U SFF - Easy 
Install Rail Kit w/CMA (2 SKUs) 
iLO Management: Dedicated iLO 4 
connector - iLO Management (standard), 
Intelligent Provisioning (standard). 
Garancija: 3/3/3 (6-Hours Call-to-
Repair) - 3 godine na besplatne delove, 3 
godine besplatan rad, 3 godine dolazak na 
lokaciju kupca odmah po prijavi kvara. 
Garantovano vreme popravke 6 sati od 
prijave kvara, u suprotnom isporučuje se 
isti ili bolji server. 

30. Qnap 002-Bay NAS TS-253A-4G „ili 
odgovarajuće“ 
Procesor: 14 nm Intel® Celeron® 
N3150/N3160 1.6 GHz quad-core 
processor 
Memorija: 4GB DDR3L-1600 RAM 
(2x2GB), proširivo do 8GB (2x4GB) 
GPU: 8th generation Intel HD Graphics 
Flash memorija: 512MB 
Mesto za hard disk: 2 x 3.5" ili 2.5" SATA 
6Gb/s, SATA 3Gb/s, maksimalan 
kapacitet po disku 10TB 
LAN port: 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet 
port 
USB v3.0 utičnice: 4 (1 sa prednje strane, 
3 sa zadnje strane) 
Video izlaz: 2 x HDMI do 4K 2160P Ultra 
HD podrška 
Audio ulaz/izlaz 
Daljinski IR upravljač: Qnap remote 
control RM-IR002 
NAS (Mrežno skladište)  

1       
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MyQNAPcloud  
Backup Station: real-time i planirani 
backup, NetBak Replicator za Windows, 
Apple Time Machine za Mac, 
sinhronizacija sa cloud skladištima: 
Amazon S3, ElephantDrive, Dropbox i 
Google Drive 
Virtualization Station: Windows, Linux, 
UNIX i Android virtuelne mašine 
Storage Management: pravljenje 
Volume/LUN snapshots (Snapshot Clone, 
Snapshot vault, Snapshot replica, 
Snapshot agent za Microsoft Windows i 
VMware vSphere); File Server, FTP 
Server, iSCSI, Print Server, VPN Server, 
DLNA Server; Aplikacije za virtuelizaciju: 
VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V i 
Citrix XenServer; Aplikacije: File Station, 
Container Station, Photo Station, Music 
Station, Download Station, Video Station, 
OceanKTV… Surveillance Stations: video 
nadzor, 40 licenci za IP kamere (4 licence 
uključene u cenu); Potrošnja: 1.18W 
(sleep mod), 8.38W (HDD standby), 
14.43W (u radu); Napajanje: Ispravljač: 
65W, 100-240VAC; Dimenzije: 150 x 102 
x 216 mm; Težina: 1.74 kg 

31. HDD WD4002FYYZ 4TB SATA-III 
128MB „ili odgovarajuće“ 
Hard disk format: 3.5" 
Interfejs: SATA-III 
Serija: GOLD 
Predviđeni za rad u Datacentrima 
Formatirani kapacitet: 4TB 
Broj obrtaja: 7200 RPM 
I/O prenos podataka: 6Gb/s 
Cache buffer: 128MB 
Radna temperatura: od 5 do 60°C 
Garancija: 60 meseci 

2       
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32. Eksterni hard disk HDD External 
2.5" 2TB Transcend 
TS2TSJ25M3E, 5400rpm 8MB 
USB3.0/antishock „ili 
odgovarajuće“  
Model: TS2TSJ25M3 
Format: 2,5'' 
Kapacitet: 2TB 
Povezivanje: USB3.0 
Garancija proizvođača: 36 meseci 

3       

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:  

 
Упутство како да се попуни образац структуре цене:  

1.     У колони 4. треба уписати назив произвођача понуђеног добра, 
2.     У колони 5. треба уписати ознаку модела понуђеног добра, 
3.     У колони 6. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,  
4.     У колони 7. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом, 
5.     У колони 8. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а, 
6.     У колони 9. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом.  

  
  

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 Напомена:  
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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 (ОБРАЗАЦ 2–в) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

За јавну набавку добара у отвореном поступку – обликовану по партијама – ЈН број 2–9/2/2017 

 
– ПАРТИЈА 3 –  

Набавка фотографске опреме 

 

Р. 

бр. 

Предмет набавке Кол. Назив  

произвођача 

Модел Јединична цена  

без ПДВ-а,  

са свим 

трошковима 

Јединична цена  

са ПДВ-ом,  

са свим 

трошковима 

Укупна цена  

без ПДВ-а,  

са свим 

трошковима 

Укупна цена  

са ПДВ-ом,  

са свим 

трошковима 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Fotoaparat NIKON D810 са 

објективом 24-120MM „ili 

odgovarajuće“ 
Tip: DSLR 

Bajonet: Nikon F bajonet (sa AF 

priključkom i AF kontaktima) 

Kompatibilni objektivi 

Kompatibilan sa AF NIKKOR 

objektivima, uključujući objektive tipa G, 

E i D (neka ograničenja važe za PC 

objektive) i DX objektive (korišćenjem 

DX 24 x 16 1.5x oblasti slike), AI-P 

NIKKOR objektivima i AI ne-CPU 

objektivima (samo režimi ekspozicije A i 

M). Ne mogu se koristiti objektivi IX 

NIKKOR, objektivi za F3AF i ne-AI 

objektivi. Elektronski daljinomer može 

1       
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da se koristi sa objektivima koji imaju 

maksimalni otvor blende od f/5.6 ili veći 

(elektronski daljinomer podržava 11 

fokusnih tačaka sa objektivima koji 

imaju maksimalni otvor blende od f/8 ili 

veći) 

Fokusiranje: - Autofokus: Nikon 

Advanced Multi-CAM 3500FX modul sa 

senzorom za autofokus sa TTL faznom 

detekcijom, finim podešavanjem, 51 

tačkom fokusa (uključujući 15 unakrsnih 

senzora; vrednost f/8 podržava 11 

senzora) i pomoćno svetlo za AF (opseg 

približno 0.5 do 3 m) 

Režim AF-oblasti: AF u jednoj tački, 

dinamička oblast AF u 9, 21 ili 51 tački, 

3D praćenje, grupna AF oblast, 

automatska AF oblast 

Zaključavanje fokusa: Fokus može da se 

zaključa kada se dugme okidača pritisne 

do pola (pojedinačni servo AF) ili 

pritiskom na dugme AE-L/AF-L 

Senzor slike: CMOS senzor veličine 35.9 

x 24 mm 

Ugrađeni blic: Manuelno iskakanje 

pritiskom na dugme i vodeći broj od 

približno 12, 12 sa manuelnim blicem 

(m, ISO 100, 20°C) 

Kontrola blica: TTL: i-TTL kontrola blica 

korišćenjem RGB senzora sa približno 

91.000 piksela je dostupna sa ugrađenim 

blicem; i-TTL balansirani blic za digitalne 

SLR fotoaparate se koristi sa matrix 

merenjem, sa merenjem sa prioritetom 

centra i prioritetom svetlijeg dela, 

standardni i-TTL blic za digitalne SLR 

fotoaparate sa spot merenjem 
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Korekcija snage blica: -3 – +1 EV u 

koracima od 1/3, 1/2 ili 1 EV 

Memorijski slot: Podržane kartice: 

CompactFlash (CF) (tip I, u skladu sa 

UDMA standardom), SD, SDHC (u skladu 

sa UHS-I standardom), SDXC (u skladu sa 

UHS-I standardom) 

ISO osetljivost ISO 64–12.800 u 

koracima od 1/3 ili 1/2 EV. Može se 

postaviti i na približno 0.3, 0.5, 0.7 ili 1 

EV (ekvivalentno osetljivosti ISO 32) 

ispod ISO 64 ili na približno 0.3, 0.5, 0.7, 

1 ili 2 EV (ekvivalentno osetljivosti ISO 

51.2000) iznad ISO 12.800; dostupna je i 

automatska kontrola ISO osetljivosti 

Tražilo Jednooko refleksno tražilo u 

obliku pentaprizme u nivou oka 

LCD ekran: 3.2" TFT ekran sa uglom 

gledanja od 170°, približno 100% 

pokrivanje slike i podešavanje svetline 

Rezolucija: približno 1.229.000 tačaka 

(VGA; 640 x RGBW x 480 = 1.228.000 

tačaka) 

Veličina slike: Oblast slike FX (36 x 24): 

(L) 7360 x 4912, (M) 5520 x 3680, (S) 

3680 x 2456. Oblast slike 1,2X (30 x 20): 

(L) 6144 x 4080, (M) 4608 x 3056, (S) 

3072 x 2040. Oblast slike DX (24 x 16): 

(L) 4800 x 3200, (M) 3600 x 2400, (S) 

2400 x 1600. Oblast slike 5 : 4 (30 x 24): 

(L) 6144 x 4912, (M) 4608 x 3680, (S) 

3072 x 2456. Fotografije FX formata 

snimljene u živom prikazu slike filma: 

(L) 6720 x 3776, (M) 5040 x 2832, (S) 

3360 x 1888. Fotografije DX formata 

snimljene u živom prikazu slike filma: 

(L) 4800 x 2704, (M) 3600 x 2024, (S) 
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2400 x 1352 

Rezolucija video zapisa: 1920 x 1080; 60 

p (progresivno), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p 

1280 x 720; 60 p, 50 p. Stvarni broj slika 

u sekundi za 60 p, 50 p, 30 p, 25 p i 24 p 

je 59.94, 50, 29.97, 25 i 23.976 fps, tim 

redom; opcije podržavaju i visok i 

normalan kvalitet slike 

Povezivanje: USB: SuperSpeed USB (USB 

3.0 Micro-B konektor); preporučuje se 

povezivanje sa ugrađenim USB portom 

HDMI izlaz: HDMI konektor tipa C 

Audio ulaz: 2.0 mini-pin džek (prečnik 

od 3,5 mm; podržano priključno 

napajanje); Audio izlaz: 2.0 mini-pin 

džek (prečnik od 3,5 mm); Priključci za 

dodatnu opremu: Mogu se koristiti za 

povezivanje opcionalnog daljinskog 

upravljača, opcionalnog kontrolera WR-

R10 (potreban je adapter WR-A10) ili 

bežičnog daljinskog kontrolera WR-1, 

GP-1/GP-1A GPS jedinice ili GPS uređaja 

u skladu sa NMEA0183 verzijom 2.01 ili 

3.01 (potreban je opcionalni GPS adapter 

kabl MC-35 i kabl sa D-sub 9-pinskim 

konektorom); Baterija: Jedna punjiva Li-

jonska baterija EN-EL15; Dimenzije: 146 

x 123 x 81.5 mm; Ostalo: Aktivni D-

Lighting: Može da se izabere u režimima 

„Automatski“, „Izuzetno visoko“, „Visoko“, 

„Normalno“, „Nisko“ i „Isključeno“ 

ADL bracketing: 2 slike korišćenjem 

izabrane vrednosti za jednu sliku ili 3-5 

slika korišćenjem prethodno podešenih 

vrednosti za sve slike 

Nikon Creative Lighting System: Nikon 

CLS sistem podržan 
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2. Fotografska rasveta Godox LED 

500LR-C (žuto/beli) „ili 

odgovarajuće“ 
LED profesionalni reflektor sa 500 

sijalica 

Daljinski upravljač sa displej-om 

Regulacija odnosa žute i bele boje 

(kontrolni displej) 

Montaža na ručni nosač (ide u kompletu) 

ili na stativ 

Temperatura svetla 3300-5600K 

Max jačina svetlosti 2900 lux na 

udaljenosti 1m 

Fino podešavanje jačine svetla 

Napajanje AC 220V ili, 2x Sony NP-F970 

(baterije ne idu u kompletu) 

Dimenzije 250 x 170 x 45mm 

Težina 210g 

2       

3. Stativ za rasvetu Visico LS-8005 
„ili odgovarajuće“ 
Stativ za rasvetu 
Sa vazdušnim jastucima 
Maksimalna visina: 200cm 
Minimalna visina: 81cm 
Dužina sastavljenog stativa: 71.5cm 
Težina: 1.050kg 
Prečnik stuba na najširem delu: 26mm 
Nosivost: 2.5kg 

2       

4. Baterija SONY NP-F770 „ili 
odgovarajuće“ 

2       

5. Libela Phottix u tri ose „ili 
odgovarajuće“ 
Libela za regulisanje u tri ose 
Horizontalno, vertikalno i istovremeno 
Idealna za panoramske fotografije 
Postavlja se na papučicu blica 

1       
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6. Blic Nikon Speedlight SB-5000 „ili 
odgovarajuće“ 
Vodeći broj (ISO 100) metri: 34.5m na 
35mm / 55m na 200mm (FX format, ISO 
100) 
Kompenzacija ekspozicije: +/- 3 EV u 
koracima 1/3 EV 
Kontrola ekspozicije: Manuelna, i-TTL 
Bežično povezivanje više bliceva: Da 
Pokrivenost žižne daljine: 24 - 200 mm 
(FX format) 
Ostale karakteristike 
Otporan na vodu, prašinu i padove: Ne 
Opšte karakteristike 
Dimenzije (ŠDV) mm: 73 x 103.5 x 137 
mm 
Masa (g): 420 g 
Brend: Nikon „ili odgovarajuće“ 
Sadržaj pakovanja: Stalak, kapica, 
fluorescentni filter, filter za ''usijano'' 
svetlo, futrola 
Napajanje: Baterija 4 x AA alkalne ili Ni-
MH baterije 

1       

7. Žični okidač Godox Digital Timer 
Remote N1 za Nikon „ili 
odgovarajuće“ 

1       

8. Stativ za fotoaparat Vanguard Alta 
Pro 264AB 100 „ili odgovarajuće“ 

Materijal: aluminum 
Težina: 2.51 lb 
Maksimalna težina: 15.4 lbs 
Dužina u sklopljenom stanju: 24.75 in 
Maksimalna dužina: 64 in 
Nožice se sastoje od 4 sekcije 
Zaključavanje nožica: flip lock 
Specifikacije glave: sbh-100 
Papučica: qs-39 
Libela na glavi: 2 

1       
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9. Torba za fotoaparat LowePro 
Nova Sport 35L AW „ili 
odgovarajuće“ 
Unutrašnje dimenzije: 37.5 x 22 x 25 cm 
Spoljašnje dimenzije: : 40.5 x 26 x 28.8 
cm; Masa: 1.2kg 

1       

10. Memorijska kartica SanDisk CF 
64GB Extreme 120mb/s 
(SDCFXSB-064G-G46)  
„ili odgovarajuće“ 

1       

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:  

 
Упутство како да се попуни образац структуре цене:  

1.     У колони 4. треба уписати назив произвођача понуђеног добра, 
2.     У колони 5. треба уписати ознаку модела понуђеног добра, 
3.     У колони 6. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,  
4.     У колони 7. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом, 
5.     У колони 8. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а, 
6.     У колони 9. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом.  

  
  

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

Напомена:  
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
  
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Конкурсна документација за  јавну набавку добара у отвореном поступку – 
обликовану по партијама – ЈН број 2–9/2/2017 Набавка опреме за дигитализацију 

68/93 

 

(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ______________________________________________________________, даје:  
                                                                                                (Назив понуђача) 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке – Набавка опреме за дигитализацију – ЈН број 2–9/2/2017 за 
Партију бр. ______, назив Партије ___________________________________________________________________, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 

 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
 
 
Понуђач ___________________________________________ у поступку јавне набавке – Набавка опреме 
за дигитализацију, ЈН број 2–9/2/2017 за Партију бр. ______, назив Партије 
____________________________________________________________________________, поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантује да му није изречена мера забране обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

 
 
 

 
 

Место:   Понуђач 

Датум: 
 
 М.П.  

 

 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ 
ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ 

ДОБАРА 
 
 

 

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. под-тачка 4. Закона о јавним набавкама, изјављујем 
под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни за извршење уговора и 

квалитет испоручених добара, а које су предмет јавне набавке ЈН број 2–9/2/2017, за 
Партију бр. ______, назив Партије ______________________________________________________________:  
 

 

1.  __________________________________________ одговоран за извршење уговора и  
 

2. ________________________________________ одговоран за контролу квалитета испоручених добара.  
 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 7–а) 
 

МЕНИЧНА ИЗЈАВА 
(Гаранција за авансно плаћање уколико је захтеван аванс) 

 
_____________________________________________________________ 

 
 

Назив правног лица  
(у даљем тексту Понуђач):  

Адреса седишта,  
број поште и место:  

Матични број:   

ПИБ:  

Текући рачун:  
 

Код банке  
 

у _______________________________ дана _________ 2017. године 
 
На име средстава финансијског обезбеђења за авансно плаћање према Архиву Србије – 
Установи културе од националног значаја (у даљем тексту Наручилац) на основу 
Уговора о набавци добара – Набавка опреме за дигитализацију – ЈН 2–9/2/2017, за 
Партију бр. ______, назив Партије ______________________________________________________________ у 
прилогу вам достављамо  
 

1 ( једну ) меницу бр. _____________________________________ 
( Уписати број менице) 

 
Овом изјавом овлашћујемо Архив Србије да меницу из претходног става ове изјаве може 
попунити ради наплате доспелих потраживања у складу са одредбама уговора, уписом 
износа који одговара вредности траженог аванса са обрачунатим порезом на додату 
вредност, као меницу по виђењу са клаузулом без протеста и уписом датума издавања 
менице на дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање менице према 
потребама Архива Србије и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате у 
случајевима предвиђеним уговором. 

Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица 
Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером 
пословне банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистрацији менице са оригиналном 
овером пословне банке прилаже уз ову изјаву. 
 
                                                                                                                         ПОНУЂАЧ 
 

_______________________________ 
                                                                             М.П.                                           потпис 
 

Напомена:  

Меничну изјаву попуњава и доставља изабрани понуђач. 

Обавезно доставити копију картона депонованих потписа. 
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 (ОБРАЗАЦ 7–б) 
 

МЕНИЧНА ИЗЈАВА 
(Гаранција за добро извршење посла) 

 
_____________________________________________________________ 

 
 

Назив правног лица  
(у даљем тексту Понуђач):  

Адреса седишта,  
број поште и место:  

Матични број:   

ПИБ:  

Текући рачун:  
 

Код банке  
 

у _______________________________   дана _________  2017. године 
 
На име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла према Архиву 
Србије – Установи културе од националног значаја (у даљем тексту Наручилац) на 
основу Уговора о набавци добара – Набавка опреме за дигитализацију – ЈН 2–9/2/2017, 
за Партију бр. ______, назив Партије ______________________________________________________________ у 
прилогу вам достављамо  
 

1 ( једну ) меницу бр. _____________________________________ 
( Уписати број менице) 

 
Овом изјавом овлашћујемо Архив Србије да меницу из претходног става ове изјаве може 
попунити ради наплате доспелих потраживања у складу са одредбама уговора, уписом 
износа који одговара вредности од 10% укупне вредности уговора без обрачунатог 
пореза на додату вредност, као меницу по виђењу са клаузулом без протеста и уписом 
датума издавања менице на дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање 
менице према потребама Архива Србије и овако попуњену меницу активирати ради 
њене наплате у случајевима предвиђеним уговором. 

Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица 
Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером 
пословне банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистрацији менице са оригиналном 
овером пословне банке прилаже уз ову изјаву. 
 
                                                                                                                         ПОНУЂАЧ 
 

_______________________________ 
                                                                             М.П.                                           потпис 
 

Напомена:  

Меничну изјаву попуњава и доставља изабрани понуђач. 

Обавезно доставити копију картона депонованих потписа. 
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(ОБРАЗАЦ 7–в) 
 

МЕНИЧНА ИЗЈАВА 
(Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року) 

 
_____________________________________________________________ 

 
 

Назив правног лица  
(у даљем тексту Понуђач):  

Адреса седишта,  
број поште и место:  

Матични број:   

ПИБ:  

Текући рачун:  
 

Код банке  
 

у _______________________________   дана _________  2017. године 
 
На име средстава финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 
року према Архиву Србије – Установи културе од националног значаја (у даљем тексту 
Наручилац) на основу Уговора о набавци добара – Набавка опреме за дигитализацију – 
ЈН 2–9/2/2017, за Партију бр. ______, назив Партије _____________________________________________ 
у прилогу вам достављамо  
 

1 ( једну ) меницу бр. _____________________________________ 
( Уписати број менице) 

 
Овом изјавом овлашћујемо Архив Србије да меницу из претходног става ове изјаве може 
попунити ради наплате доспелих потраживања у складу са одредбама уговора, уписом 
износа који одговара вредности од 5% укупне вредности уговора без обрачунатог 
пореза на додату вредност, као меницу по виђењу са клаузулом без протеста и уписом 
датума издавања менице на дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање 
менице према потребама Архива Србије и овако попуњену меницу активирати ради 
њене наплате у случајевима предвиђеним уговором. 

Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица 
Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером 
пословне банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистрацији менице са оригиналном 
овером пословне банке прилаже уз ову изјаву. 
 
                                                                                                                         ПОНУЂАЧ 
 

_______________________________ 
                                                                             М.П.                                           потпис 
 

Напомена:  

Меничну изјаву попуњава и доставља изабрани понуђач. 

Обавезно доставити копију картона депонованих потписа. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

Модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач мора да попуни, овери 

печатом и потпише у складу са понудом чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 

уговора. 

Уколико понуду подноси група понуђача попуњен модел уговора потписује и оверавају 

печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.  

Ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 

уговора који ће извршити подизвођач.  

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ 
ПАРТИЈА 1 – НАБАВКА СКЕНЕРА И ОПРЕМЕ ЗА МИКРОФИЛМ 

 

Закључен између: 

 

1. Архива Србије – Установе културе од националног значаја, са седиштем у Београду, ул. 

Карнегијева број 2, коју заступа директор др Мирослав Перишић, матични број: 07032706, 

ПИБ: 100207825, Текући рачун: 840-75664-19 код Управе за трезор (у даљем тексту: Купац) 

и 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

са седиштем у _______________________, улица __________________________________________, ПИБ:_________________ 

Матични број: ________________________ 

Број рачуна: ______________________________________ Назив банке:______________________________________________, 

кога заступа _______________________________________________________  

(у даљем тексту: Продавац), 

 

Основ уговора: 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈН бр. 2–9/2/2017, Партија 1  

Број и датум одлуке о додели уговора: ______________________________________ (попуњава Наручилац) 

Понуда изабраног понуђача бр. _________________________________ од ______________________________________  

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

1) да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС’’ број 124/2012, 

14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку – добара – 

Набавка опреме за дигитализацију, Партија 1 – Набавка скенера и опреме за микрофилм  

ЈН бр. 2–9/2/2017. 

2) да је Понуђач  доставио своју понуду број ____________од ___________2017. године, за Партију 

1 која се налази у прилогу и саставни је део Уговора. 

3) да понуда Понуђача  у потпуности одговара условима из конкурсне документације и 

техничке спецификације опреме  за предметну јавну набавку. 

4) да је Наручилац у складу са Законом, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели 

уговора број _____________ од _____________2017. године, изабрао Понуђача за набавку 

предметне опреме. 

Члан 2. 

Предмет УГОВОРА је купопродаја добара – скенера и опреме за микрофилм – на начин 

којим се ПРОДАВАЦ обавезује да по закључењу Уговора испоручи добра – скенере и опрему за 

микрофилм, а КУПАЦ се обавезује да преузме испоручена добра – скенере и опрему за 

микрофилм, плати вредност испоручених добара у складу са Понудом Продавца бр.___________ од 

______________и техничком спецификацијом  која је саставни део уговора. 
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Продавац се обавезује да Купцу испоручи добра одговарајућег квалитета у свему у 
складу са Понудом.  

Добра које се испоручују морју бити нова, у оригиналном фабричком паковању, без 
икаквих оштећења, произвођачких и техничких недостатака.  

Уз испоручена добра, Продавац доставља Купцу декларацију произвођача са техничким 
карактеристикама, упутство за употребу и исправно попуњен и оверен гарантни лист.  

 

Члан 3. 

Продавац ће предметну набавку извршити (заокружити и попунити): 

А) самостално; 

Б) са подизвођачем: 

__________________________________из______________________________________ који ће делимично извршити 

предметну набавку  у делу:___________________________________________, 

В) заједнички, у групи са:_____________________________________________________________________________________. 

 

Члан 4. 

Укупна уговорена цена добара из члана 2. овог Уговора на дан закључења овог уговора 
износи __________________________________ динара без ПДВ, односно ______________________________ динара 
са ПДВ-ом. (попуњава Продавац).  

Цене из  прихваћене понуде су фиксне (непроменљиве) током извршења уговора и неће 

подлегати променама ни из каквих разлога. 

Уговорена цена подразумева испоруку добара на локацији Купца: Архив Србије – 

Установа културе од националног значаја, улица Карнегијева бр. 2, 11000 Београд. 

У укупну цену, исказану у обрасцу понуде, понуђач ће урачунати: набавку и испоруку 
добара из члана 2. са трошковима превоза, уградњу/монтажу и пуштање у рад са материјалом 
потребним за уградњу и пуштање у рад, све поправке са резервним деловима у понуђеном 
гарантном року, увозне дажбине, као и све друге зависне трошкове.   

Купац може након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне 
набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, уколико за то постоје 
оправдани разлози.  

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити авансно у висини од највише 40% 

у износу од ____% _______________ динара без ПДВ-а (уколико је понуђач тражио аванс) а остатак 

уговорне цене у износу од ________________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-

ом, Купац ће исплатити продавцу у року од __________ дана од дана службеног пријема рачуна, 

потписивања записника о квалитативно-квантитативној примопредаји опреме (не краће од 15 

ни дуже од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама (’’Сл.гласник РС’’ број 119/12, 68/2015) на рачун Продавца број 

____________________________ који се води код ___________________________ банке. 

 

Члан 6. 

Продавац се обавезује да ће опрему која је предмет набавке испоручити Купцу у трајно 

власништво и инсталирати, у року од _________ (не дуже од 30 дана) дана од дана обостраног 

потписивања уговора, а у свему под условима јавне набавке, прихваћене понуде и техничке 

спецификације за предметну јавну набавку. 

Продавац се обавезује да предметну опрему испоручи Купцу у објекту Архива Србије на 

адреси Карнегијева 2, 11000 Београд. 

Ако предметна опрема не одговара неком од елемената садржаном у техничкој 

спецификацији конкурсне документације и прихваћене понуди, Продавац одговара по 

законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе. 

Уговорне стране су дужне да изврше пријем опреме о чему се сачињава записник о 

квалитативно–квантитативној примопредаји опреме који потписује представник Продавца и 
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представник Купца а који се сачињава у два примерка од којих свака уговорна страна задржава 

по један примерак. 

Уколико се у записнику констатује да предметна добра не одговарају количини и 

квалитету из понуде број _____________ од ____________ 2017. Продавац је дужан да иста замени и 

испоручи у року од 10 дана од дана састављања записника о рекламацији. 

 

Члан 7. 

Продавац  изјављује да ће испоручена добра исправно функционисати у гарантном року  и то:  

1) за професионални скенер у боји формата А1+ ___________________ месеци.  

2) Микрофилмски скенер ____________ месеци. 

3) Дигитални уређај за снимање докумената на 16 и 35 mm микрофилм   ______________ 

месеци. 

Почетак гарантног рока рачуна се од датума потписивања записника о квантитативно 

квалитативној примопредаји опреме. 

Продавац се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју је доставио уз 

понуду. 

Уколико овлашћени представници из члана 6. овог Уговора не изврше пријем добара у 

наведеном року из разлога за које је одговоран Купац, почетак гарантног рока се рачуна 15 

дана од дана када су добра испоручена Купцу (датум са доставнице). 

У току трајања гарантног рока, Продавац  је дужан да предузме релевантне радње на 

поправци добара, у року од ________ сати, од писменог захтева Купца, који Купац факсом, e-

mailom, поштом или лично након обављеног телефонског разговора, доставља Продавцу. 

Уколико се у току гарантног рока појави било какав квар, Продавац је дужан да исти 

отклони без накнаде, у року од ________ дана, од дана писменог захтева Купца. 

Продавац је дужан да интервенције у гарантном року обезбеди на локацији Купца. 

У случају да се отклањање квара или недостатака не може извршити на локацији Купца, 

Продавац може, уз претходну сагласност Купца, интервенцију извршити у сервису, при чему је 

дужан, да добро без накнаде преузме на локацији Купца, а након извршене интервенције добро 

преда на локацији Купца. 

Продавац је дужан да добро замени у року за отклањање кварова  из члана 6. овог Уговора, а 

од дана писменог захтева Купца уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег 

од наведеног: 

 појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде 

или лошег квалитета; 

 исти квар на истом добру се понови; 

 кварови на истом добру се учестало дешавају;  

 поправка траје дуже од рока наведеног у претходном ставу овог члана,  

 испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке 

норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача. 

У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра. 

У случају да Продавац не поступи на било који од начина предвиђених овим чланом, Купац 

задржава право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року, издату у 

висини од 10% од вредности Уговора са важењем најмање 30 дана дуже од гарантног рока из 

става 1. овог члана. 

Члан 8. 

Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, 

Наручилац има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % уговорене цене за сваки дан 

закашњења, а највише 5 % од уговорене вредности.  

 

Члан 9.  
Продавац се обавезује да истовремено са закључењем уговора, достави Купцу бланко 

соло меницу за повраћај авансног плаћања [само уколико је у понуди навео да захтева авансно 
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плаћање] и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за повраћај 
авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до 
правдања аванса. 

 Уколико Продавац у понуди наведе да захтева авансно плаћање, Купац не може 
исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за 
повраћај авансног плаћања.  

 
Члан 10.  

Продавац се обавезује да у моменту потписивања овог уговора преда Наручиоцу једну 
регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом 
и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у 
висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Купца, која треба да буде са 
клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од 
уговореног рока за извршење уговорних обавеза.  

Продавац се обавезује да у моменту примопредаје добара достави једну  регистровану 
бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у гарантном року, оверену 
печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за 
попуну у корист Купца, у висини од 5% уговорене вредности без ПДВ-а, које треба да буде са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног 
гарантног рока.  

Достављене менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Купац ће уновчити менице у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, без посебног обавештења Продавцу.  
 

Члан 11. 

Уговорне стране су се споразумеле да у случају наступања околности које не зависе од 

воље уговорних страна и које отежавају испуњење уговорних обавеза уговор могу раскинути уз 

претходно писмено обавештење друге уговорне стране. 

Купац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручена добра не 

одговарају квалитету из Понуде, а није извршена замена на начин предвиђен чланом 7. овог 

уговора. 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају 

договором, у случају да исти не могу решити договором стварно је  надлежан  суд у Београду. 

 

Члан 13. 

Уговор ступа на снагу и производи правно дејство од дана његовог потписивања од 

стране Продавца  и Купца. 

Измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми. 

 

Члан 14. 

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
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Члан 15. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка 

задржава Купац, а 2 (два) примерка Продавац. 

 

 

 

                    НАРУЧИЛАЦ                                              ПРОДАВАЦ  

_______________________________                                               ____________________________  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ 

ПАРТИЈА 2 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ 
 

Закључен између: 

 

1. Архива Србије – Установе културе од националног значаја, са седиштем у Београду, ул. 

Карнегијева број 2, коју заступа директор др Мирослав Перишић, матични број: 07032706, 

ПИБ: 100207825, Текући рачун: 840-75664-19 код Управе за трезор (у даљем тексту: Купац) 

и 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

са седиштем у _______________________, улица __________________________________________, ПИБ:_________________ 

Матични број: ________________________ 

Број рачуна: ______________________________________ Назив банке:______________________________________________, 

кога заступа _______________________________________________________  

(у даљем тексту: Продавац), 

 

Основ уговора: 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈН бр. 2–9/2/2017, Партија 2 

Број и датум одлуке о додели уговора: ______________________________________ (попуњава Наручилац) 

Понуда изабраног понуђача бр. _________________________________ од ______________________________________  

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

1) да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС’’ број 124/2012, 

14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку – добара – 

Набавка опреме за дигитализацију, Партија 2 – Набавка рачунарске и пратеће опреме ЈН 

бр. 2–9/2/2017. 

2) да је Понуђач  доставио своју понуду број ____________од ___________2017. године, за Партију 

2 која се налази у прилогу и саставни је део Уговора. 

3) да понуда Понуђача  у потпуности одговара условима из конкурсне документације и 

техничке спецификације опреме  за предметну јавну набавку. 

4) да је Наручилац у складу са Законом, на основу понуде Понуђача  и Одлуке о додели 

уговора број _____________од_____________2017. године, изабрао Понуђача за набавку 

предметне опреме. 

 

Члан 2. 

Предмет УГОВОРА је купопродаја добара – рачунарска и пратећа опрема – на начин 

којим се ПРОДАВАЦ обавезује да по закључењу Уговора испоручи добра – рачунарску и пратећу 

опрему, а КУПАЦ се обавезује да преузме испоручена добра – рачунарску и пратећу опрему, 

плати вредност испоручених добара у складу са Понудом Продавца бр.___________ од ______________и 

техничком спецификацијом  која је саставни део уговора. 

Продавац се обавезује да Купцу испоручи добра одговарајућег квалитета у свему у 
складу са Понудом.  

Добра које се испоручују морају бити нова, у оригиналном фабричком паковању, без 
икаквих оштећења, произвођачких и техничких недостатака.  

Уз испоручена добра, Продавац доставља Купцу декларацију произвођача са техничким 
карактеристикама, упутство за употребу на српском језику и исправно попуњен и оверен 
гарантни лист.  

Члан 3. 

Продавац ће предметну набавку извршити (заокружити и попунити): 

А) самостално; 
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Б) са подизвођачем: 

__________________________________из______________________________________ који ће делимично извршити 

предметну набавку  у делу:___________________________________________, 

В) заједнички, у групи са:______________________________________________________________________________________. 

 

Члан 4. 

Укупна уговорена цена добара из члана 2. овог Уговора на дан закључења овог уговора 
износи __________________________________ динара без ПДВ, односно ______________________________ динара  
са ПДВ-ом.  (попуњава Продавац).  

Цене из  прихваћене понуде су фиксне (непроменљиве) током извршења уговора и неће 

подлегати променама ни из каквих разлога. 

Уговорена цена подразумева испоруку добара на локацији Купца: Архив Србије – 

Установа културе од националног значаја, улица Карнегијева бр. 2, 11000 Београд. 

У укупну цену, исказану у обрасцу понуде, понуђач ће урачунати: набавку и испоруку 
добара из члана 2. са трошковима превоза, уградњу/монтажу и пуштање у рад са материјалом 
потребним за уградњу и пуштање у рад, све поправке са резервним деловима у понуђеном 
гарантном року, увозне дажбине, као и све друге зависне трошкове.   

Купац може након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне 
набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, уколико за то постоје 
оправдани разлози.  

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити авансно у висини од највише 40% 

у износу од ____% _______________ динара без ПДВ-а (уколико је понуђач тражио аванс) а остатак 

уговорне цене у износу од ________________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-

ом, Купац ће исплатити продавцу у року од __________ дана од дана службеног пријема рачуна, 

потписивања записника о квалитативно-квантитативној примопредаји опреме (не краће од 15 

ни дуже од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама (’’Сл.гласник РС’’ број 119/12, 68/2015) на рачун Продавца број 

____________________________ који се води код ___________________________ банке. 

 

Члан 6. 

Продавац се обавезује да ће опрему која је предмет набавке испоручити Купцу у трајно 

власништво и инсталирати, у року од _________ ( не дуже од 30 дана) дана од дана обостраног 

потписивања уговора, а у свему под условима јавне набавке, прихваћене понуде и техничке 

спецификације за предметну јавну набавку. 

Продавац се обавезује да предметну опрему испоручи Купцу у објекту Архива Србије на 

адреси Карнегијева 2, 11000 Београд. 

Ако предметна опрема не одговара неком од елемената садржаном у техничкој 

спецификацији конкурсне документације и прихваћене понуди, Продавац одговара по 

законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе. 

Уговорне стране су дужне да изврше пријем опреме о чему се сачињава записник о 

квалитативно–квантитативној примопредаји опреме који потписује представник Продавца и 

представник Купца а који се сачињава у два примерка од којих свака уговорна страна задржава 

по један примерак. 

Уколико се у записнику констатује да предметна добра не одговарају количини и 

квалитету из понуде број _____________ од ____________ 2017. Продавац је дужан иста замени и 

испоручи у року од 10 дана од дана састављања записника о рекламацији. 

 

Члан 7. 

Продавац  изјављује да ће испоручена добра исправно функционисати у гарантном року у 

складу са упутством произвођача, али не краћем од рока утврђеног у техничкој спецификацији 

из конкурсне документације. 
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Почетак гарантног рока рачуна се од датума потписивања записника о квантитативно 

квалитативној примопредаји опреме. 

Продавац се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју је доставио уз 

понуду. 

Уколико овлашћени представници из члана 6. овог Уговора не изврше пријем добара у 

наведеном року из разлога за које је одговоран Купац, почетак гарантног рока се рачуна 15 

дана од дана када су добра испоручена Купцу (датум са доставнице). 

У току трајања гарантног рока, Продавац  је дужан да предузме релевантне радње на 

поправци добара, у року од ________ сати, од писменог захтева Купца, који Купац факсом, e-

mailom, поштом или лично након обављеног телефонског разговора, доставља Продавцу. 

Уколико се у току гарантног рока појави било какав квар, Продавац је дужан да исти 

отклони без накнаде, у року од ________ дана, од дана писменог захтева Купца, како је 

дефинисано понудом број ________ од ________ 2017. године. 

Продавац је дужан да интервенције у гарантном року обезбеди на локацији Купца. 

У случају да се отклањање квара или недостатака не може извршити на локацији Купца, 

Продавац може, уз претходну сагласност Купца, интервенцију извршити у сервису, при чему је 

дужан, да добро без накнаде преузме на локацији Купца, а након извршене интервенције добро 

преда на локацији Купца. 

Продавац је дужан да добро замени у року за отклањање кварова  из члана 6. овог Уговора, а 

од дана писменог захтева Купца уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег 

од наведеног: 

 појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде 

или лошег квалитета; 

 исти квар на истом добру се понови; 

 кварови на истом добру се учестало дешавају;  

 поправка траје дуже од рока наведеног у претходном ставу овог члана,  

 испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке 

норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача. 

У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра. 

У случају да Продавац не поступи на било који од начина предвиђених овим чланом, Купац 

задржава право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року, издату у 

висини од 10% од вредности Уговора са важењем најмање 30 дана дуже од гарантног рока из 

става 1. овог члана. 

Члан 8. 

Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, 

Наручилац има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % уговорене цене за сваки дан 

закашњења, а највише 5 % од уговорене вредности.  

 

Члан 9.  
Продавац се обавезује да истовремено са закључењем уговора, достави Купцу бланко 

соло меницу за повраћај авансног плаћања [само уколико је у понуди навео да захтева авансно 
плаћање] и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за повраћај 
авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до 
правдања аванса. 

 Уколико Продавац у понуди наведе да захтева авансно плаћање, Купац не може 
исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за 
повраћај авансног плаћања.  
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Члан 10.  
Продавац се обавезује да у моменту потписивања овог уговора преда Наручиоцу једну 

регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом 
и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у 
висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Купца, која треба да буде са 
клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од 
уговореног рока за извршење уговорних обавеза.  

Продавац се обавезује да у моменту примопредаје добара достави једну  регистровану 
бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у гарантном року, оверену 
печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за 
попуну у корист Купца, у висини од 5% уговорене вредности без ПДВ-а, које треба да буде са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног 
гарантног рока.  

Достављене менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Купац ће уновчити менице у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, без посебног обавештења Продавцу.  
 

Члан 11. 

Уговорне стране су се споразумеле да у случају наступања околности које не зависе од 

воље уговорних страна и које отежавају испуњење уговорних обавеза уговор могу раскинути уз 

претходно писмено обавештење друге уговорне стране. 

Купац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручена добра не 

одговарају квалитету из Понуде, а није извршена замена на начин предвиђен чланом 7. овог 

уговора. 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају 

договором, у случају да исти не могу решити договором стварно је  надлежан  суд у Београду. 

 

Члан 13. 

Уговор ступа на снагу и производи правно дејство од дана његовог потписивања од 

стране Продавца  и Купца. 

Измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми. 

 

Члан 14. 

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка 

задржава Купац, а 2 (два) примерка Продавац. 

 

 

 

                    НАРУЧИЛАЦ                                              ПРОДАВАЦ  

_______________________________                                               ____________________________  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ 
ПАРТИЈА 3 – НАБАВКА ФОТОГРАФСКЕ ОПРЕМЕ 

 

Закључен између: 

 

1. Архива Србије – Установе културе од националног значаја, са седиштем у Београду, ул. 

Карнегијева број 2, коју заступа директор др Мирослав Перишић, матични број: 07032706, 

ПИБ: 100207825, Текући рачун: 840-75664-19 код Управе за трезор (у даљем тексту: Купац) 

и 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

са седиштем у _______________________, улица __________________________________________, ПИБ:_________________ 

Матични број: ________________________ 

Број рачуна: ______________________________________ Назив банке:______________________________________________, 

кога заступа _______________________________________________________  

(у даљем тексту: Продавац), 

 

Основ уговора: 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈН бр. 2–9/2/2017, Партија 3 

Број и датум одлуке о додели уговора: ______________________________________ (попуњава Наручилац) 

Понуда изабраног понуђача бр. _________________________________ од ______________________________________  

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

1) да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС’’ број 124/2012, 

14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку – добара – 

Набавка опреме за дигитализацију, Партија 3 – Набавка фотографске опреме ЈН бр. 2–

9/2/2017. 

2) да је Понуђач  доставио своју понуду број ____________од ___________2017. године, за Партију 

3 која се налази у прилогу и саставни је део Уговора. 

3) да понуда Понуђача  у потпуности одговара условима из конкурсне документације и 

техничке спецификације опреме  за предметну јавну набавку. 

4) да је Наручилац у складу са Законом, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели 

уговора број _____________од_____________2017. године, изабрао Понуђача за набавку 

предметне опреме. 

 

Члан 2. 

Предмет УГОВОРА је купопродаја добара – фотографска опрема – на начин којим се 
ПРОДАВАЦ обавезује да по закључењу Уговора испоручи добра – фотографску опрему, а КУПАЦ 

се обавезује да преузме испоручена добра – фотографску опрему, плати вредност испоручених 

добара у складу са Понудом Продавца бр.___________ од ______________и техничком спецификацијом  

која је саставни део уговора. 

Продавац се обавезује да Купцу испоручи добра одговарајућег квалитета у свему у 
складу са Понудом.  

Добра које се испоручују морају бити нова, у оригиналном фабричком паковању, без 
икаквих оштећења, произвођачких и техничких недостатака.  

Уз испоручена добра, Продавац доставља Купцу декларацију произвођача са техничким 
карактеристикама, упутство за употребу на српском језику и исправно попуњен и оверен 
гарантни лист.  

 

Члан 3. 

Продавац ће предметну набавку извршити (заокружити и попунити): 

А) самостално; 



Конкурсна документација за  јавну набавку добара у отвореном поступку – 
обликовану по партијама – ЈН број 2–9/2/2017 Набавка опреме за дигитализацију 

84/93 

 

Б) са подизвођачем: 

__________________________________из______________________________________ који ће делимично извршити 

предметну набавку  у делу:___________________________________________, 

В) заједнички, у групи са:______________________________________________________________________________________. 

 

Члан 4. 

Укупна уговорена цена добара из члана 2. овог Уговора на дан закључења овог уговора 
износи __________________________________ динара без ПДВ, односно ______________________________ динара  
са ПДВ-ом.  (попуњава Продавац).  

Цене из  прихваћене понуде су фиксне (непроменљиве) током извршења уговора и неће 

подлегати променама ни из каквих разлога. 

Уговорена цена подразумева испоруку добара на локацији Купца: Архив Србије – 

Установа културе од националног значаја, улица Карнегијева бр. 2, 11000 Београд. 

У укупну цену, исказану у обрасцу понуде, понуђач ће урачунати: набавку и испоруку 
добара из члана 2. са трошковима превоза, све поправке са резервним деловима у понуђеном 
гарантном року, увозне дажбине, као и све друге зависне трошкове.   

Купац може након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне 
набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, уколико за то постоје 
оправдани разлози.  

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити авансно у висини од највише 40% 

у износу од ____% _______________ динара без ПДВ-а (уколико је понуђач тражио аванс) а остатак 

уговорне цене у износу од ________________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-

ом, Купац ће исплатити продавцу у року од __________ дана од дана службеног пријема рачуна, 

потписивања записника о квалитативно-квантитативној примопредаји опреме (не краће од 15 

ни дуже од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама (’’Сл.гласник РС’’ број 119/12, 68/2015) на рачун Продавца број 

____________________________ који се води код ___________________________ банке. 

 

Члан 6. 

Продавац се обавезује да ће опрему која је предмет набавке испоручити Купцу у трајно 

власништво у року од _________ ( не дуже од 30 дана) дана од дана обостраног потписивања 

уговора, а у свему под условима јавне набавке, прихваћене понуде и техничке спецификације за 

предметну јавну набавку. 

Продавац се обавезује да предметну опрему испоручи Купцу у објекту Архива Србије на 

адреси Карнегијева 2, 11000 Београд. 

Ако предметна опрема не одговара неком од елемената садржаном у техничкој 

спецификацији конкурсне документације и прихваћене понуди, Продавац одговара по 

законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе. 

Уговорне стране су дужне да изврше пријем опреме о чему се сачињава записник о 

квалитативно–квантитативној примопредаји опреме који потписује представник Продавца и 

представник Купца а који се сачињава у два примерка од којих свака уговорна страна задржава 

по један примерак. 

Уколико се у записнику констатује да предметна добра не одговарају количини и 

квалитету из понуде број _____________ од ____________ 2017. Продавац је дужан иста замени и 

испоручи у року од 10 дана од дана састављања записника о рекламацији. 

 

Члан 7. 

Продавац  изјављује да ће испоручена добра исправно функционисати у гарантном року у 

складу са упутством произвођача, али не краћем од рока утврђеног у техничкој спецификацији 

из конкурсне документације. 
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Почетак гарантног рока рачуна се од датума потписивања записника о квантитативно 

квалитативној примопредаји опреме. 

Продавац се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју је доставио уз 

понуду. 

Уколико овлашћени представници из члана 6. овог Уговора не изврше пријем добара у 

наведеном року из разлога за које је одговоран Купац, почетак гарантног рока се рачуна 15 

дана од дана када су добра испоручена Купцу (датум са доставнице). 

Продавац може, уз претходну сагласност Купца, интервенцију извршити у сервису, при 

чему је дужан, да добро без накнаде преузме на локацији Купца, а након извршене 

интервенције добро преда на локацији Купца. 

Продавац је дужан да добро замени у року за отклањање кварова  из члана 6. овог Уговора, а 

од дана писменог захтева Купца уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег 

од наведеног: 

 појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде 

или лошег квалитета; 

 исти квар на истом добру се понови; 

 кварови на истом добру се учестало дешавају;  

 поправка траје дуже од рока наведеног у претходном ставу овог члана,  

 испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке 

норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача. 

У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра. 

У случају да Продавац не поступи на било који од начина предвиђених овим чланом, Купац 

задржава право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року, издату у 

висини од 10% од вредности Уговора са важењем најмање 30 дана дуже од гарантног рока из 

става 1. овог члана. 

 

Члан 8. 

Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, 

Наручилац има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % уговорене цене за сваки дан 

закашњења, а највише 5 % од уговорене вредности.  

 

Члан 9.  
Продавац се обавезује да истовремено са закључењем уговора, достави Купцу бланко 

соло меницу за повраћај авансног плаћања [само уколико је у понуди навео да захтева авансно 
плаћање] и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за повраћај 
авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до 
правдања аванса. 

 Уколико Продавац у понуди наведе да захтева авансно плаћање, Купац не може 
исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за 
повраћај авансног плаћања.  

Члан 10.  
Продавац се обавезује да у моменту потписивања овог уговора преда Наручиоцу једну 

регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом 
и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у 
висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Купца, која треба да буде са 
клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од 
уговореног рока за извршење уговорних обавеза.  
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Продавац се обавезује да у моменту примопредаје добара достави једну  регистровану 
бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у гарантном року, оверену 
печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за 
попуну у корист Купца, у висини од 5% уговорене вредности без ПДВ-а, које треба да буде са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног 
гарантног рока.  

Достављене менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Купац ће уновчити менице у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, без посебног обавештења Продавцу.  
 

Члан 11. 

Уговорне стране су се споразумеле да у случају наступања околности које не зависе од 

воље уговорних страна и које отежавају испуњење уговорних обавеза уговор могу раскинути уз 

претходно писмено обавештење друге уговорне стране. 

Купац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручена добра не 
одговарају квалитету из Понуде, а није извршена замена на начин предвиђен чланом 7. овог 

уговора. 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају 

договором, у случају да исти не могу решити договором стварно је  надлежан  суд у Београду. 

 

Члан 13. 

Уговор ступа на снагу и производи правно дејство од дана његовог потписивања од 

стране Продавца  и Купца. 

Измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми. 

 

Члан 14. 

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка 

задржава Купац, а 2 (два) примерка Продавац. 

 

 

 

                    НАРУЧИЛАЦ                                              ПРОДАВАЦ  

_______________________________                                               ____________________________  
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: АРХИВ СРБИЈЕ – Установа културе од националног значаја, 
Карнегијева 2, Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (добара) – Набавка 
опреме за дигитализацију, за Партију ________, ЈН бр. 2–9/2/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
29.9.2017. до 12,00 часова. Пожељно је да сви документи буду повезани траком у целини 
или јемствеником и запечаћени тако да се не могу накнaдно убацивати, одстрањивати 
или замењивати појединачни листови или прилози. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
1) Образац понуде (Образац 1); 

• Доказе којима се потврђује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. 
Закона о јавним набавкама  

• Доказе којима се потврђује испуњеност додатних услова из члана 76. став. 2. 
Закона о јавним набавкама за партију за коју подноси понуду  

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 5). 

6) Образац изјаве о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење 
уговора и квалитет испоручених добара (Образац 6) 
7) Образац меничне изјаве (Образац 7) 
8) Модел уговора (Образац 8) 
  
3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка је обликована у три партије. 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија, у ком случају понуда 
мора бити поднета на начин који ће омогућити оцењивање сваке партије посебно. 
Понуђена добра, у оквиру партије за коју понуђач даје понуду, морају у потпуности да 
одговарају захтевима из дела III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ за ту партију. 
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Докази из члана 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за 2 или више партија, 
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у 1 
(једном) примерку за све партије. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који 
део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Архив Србије – 
Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (добара) – Набавка опреме за дигитализацију, за 
Партију ________, ЈН бр 2–9/2/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку (добара) – Набавка опреме за дигитализацију, за 
Партију ________, ЈН бр 2–9/2/2017  - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку (добара) – Набавка опреме за дигитализацију, за 
Партију ________, ЈН бр 2–9/2/2017  - НЕ ОТВАРАТИ ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добара) – Набавка опреме за 
дигитализацију, за Партију ________, ЈН бр 2–9/2/2017  - НЕ ОТВАРАТИ ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као 
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Цена треба да буде изражена у динарима. 
Цена је фиксна. 
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у износу од највише 40%. Уплата преосталог 
износа ће се извршити након испоруке опреме, потписивања записника о 
квантитативно-квалитативном пријему  и инсталацији опреме, и достављања 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,  у складу са Законом о 
роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.   
 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Испорука  ће се извршити на адреси Архив Србије – Установа културе од националног 
значаја, Карнегијева 2, 11000 Београд.  
Рок за испоруку и инсталацију добара: ПАРТИЈА 1, ПАРТИЈА 2 

• не дуже од 30 дана од дана потписивања уговора. 
Рок за испоруку добара ПАРТИЈА 3 

• не дуже од 30 дана од дана потписивања уговора. 
 

9.3. Захтев у погледу гарантног рока  
• ПАРТИЈА 1 

Гаранција не може бити краћа од: за опрему под тачкама 1 и 3 – 24 месеца од дана 
потписивања записника о квалитативно- квантитативној примопредаји и инсталацији  
опреме, односно 36 месеци за опрему под тачком 2. 

• ПАРТИЈА 2 И 3  
Гаранција за опрему у Партијама 2 и 3 у складу са упутством произвођача. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  
Цена је фиксна и не може се мењати.   
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона.  
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
I Изабрани понуђач је дужан да достави: 
а) Средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања [само уколико је у понуди 
навео да захтева авансно плаћање] и то бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за 
повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да 
траје најкраће до правдања аванса. Уколико понуђач у понуди наведе да захтева 
авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими 
тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.  
 

б) Меница за добро извршење посла и меница за отклањање недостатака у 
гарантном року 

Продавац (Понуђач) се обавезује да у моменту потписивања овог уговора преда 
Наручиоцу једну регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење 
посла, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са 
меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, 
у корист Купца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по 
виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење 
уговорних обавеза.  

Продавац (Понуђач) се обавезује да у моменту примопредаје добара достави 
једну  регистровану бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака 
у гарантном року, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за 
заступање, са меничним овлашћењем за попуну у корист Купца, у висини од 5% 
уговорене вредности без ПДВ-а, које треба да буде са клаузулом „без протеста“ и „по 
виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.  

Достављене менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном 
овлашћењу – писму.  

Купац ће уновчити менице у случају да Продавац не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, без посебног 
обавештења Продавцу.  
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail office@archives.org.rs или факсом на број+381113370246 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 2–9/2/2017“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
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15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
e-mail office@archives.org.rs, факсом на број +381113370246 или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана 
од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, 
Карнегијева 2; јавна набавка ЈН број 2–9/2/2017 Набавка опреме за дигитализацију; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код ________________________________________. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
 

 


