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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 
Број: ________________ 
Датум: __________ ____ године 
Београд, Господара Вучића бр. 50 
 

 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, бр. 
14/15, 68/15), објављује се 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Наручилац:  Универзитет у Београду - Факултет безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 50.  
 
Интернет страница : www.fb.bg.ac.rs 
 
Предмет: Јавна набавка мале вредности – набавка рачунарске опреме. 
 

ТЕХНИЧКA  СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Р.Бр. Назив Опис Јединица 
мере Количина 

1 PC Server 
Server DELL PowerEdge T20 Xeon E3-1225v3 
4-Core 3.2GHz (3.6GHz) ODD 16GB 1TB 3yr 
NBD - ili odgovarajući, bez OS 

kom. 1 

2 PC Radna 
Stanica 1 

CPU Intel Core i3 - 3.7GHz/RAM 4GB/HDD 
500GB/Intel HD Grafika/GIGABYTE GA-H170-
HD3 DDR3/DVD-RW/CASE+500W PS/KBD YU 
slova/Mouse - ili odgovarajuća konfiguracija, sa 
Win Pro 8.1 64Bit Eng1pk OEM DVD 

kom. 23 

3 
PC Radna 
Stanica 2 

CPU Intel Core i3 - 3.7GHz/RAM 8GB/HDD 
500GB/nVidia GeForce N750Ti-
2GD5TLP/GIGABYTE GA-H170-HD3 
DDR3/DVD-RW/CASE+500W PS/KBD YU 
slova/Mouse - ili odgovarajuća konfiguracija, sa 
Win Pro 8.1 64Bit Eng1pk OEM DVD 

kom. 5 

4 
24" LCD 
monitor  

Monitor 24" BenQ VW2430H VA LED, FullHD 
178/178 4ms 250cd/m2 HDMI DVI-D 3000:1 - ili 
odgovarajući 

kom. 10 

5 Laptop 1 
Toshiba Satellite C70-B-212 Win8.1 17.3"Intel 
Core i3-4005U/4GB/500GB/IntelHD - ili 
odgovarajući 

kom. 4 

6 Laptop 2 
IdeaPad YOGA 500 Win10Home 
14"FHDTouch,Intel i5-5200U/8GB/500GB+8GB 
SSHD/GT920 2MB - ili odgovarajući 

kom. 1 

7 
Eksterni 
HDD 

HDD External 2.5" 2TB Transcend 
TS2TSJ25M3B, 5400rpm 8MB /antishock/USB 
3.0 (USB 2.0 kompatibilan) - ili odgovarajući 

kom. 2 

8 
Mrežni LAN 
ekstender 

TP-Link TL-WPA4220KIT 300Mbps AV500 WiFi 
Powerline Extender Starter Kit (TL-WPA4220 & 
TL-PA4010) - ili odgovarajući 

kom. 1 

9 
Laserski 
štampač 

SAMSUNG SL-M2625D printer A4 - ili 
odgovarajući 

kom. 4 

10 Skener CANON CanoScan LiDE 220 - ili odgovarajući kom. 1 
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Назив и ознака из Општег речника набавке:  рачунарска опрема-30200000 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ најнижа понуђена цена“.  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који има боље функционалне карактеристике и краћи рок испоруке. 
 
Лице за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком је  Душко Ђуричин  e-mail адреса:    
      djuricin@fb.bg.ac.rs  
 
Факултет безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 50 (у даљем тексту: Наручилац) позива 
понуђаче да поднесу своју понуду у писаној форми, у складу са конкурсном документацијом и позивом 
за подношење понуда. 

Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Наручиоца и буду заведене у архиви 
Наручиоца најкасније до 13.00 часова последњег дана рока за достављање понуда, односно 
07.10.2016. године, укључујући и понуде упућене поштом. 

Понуђачи подносе понуду поштом или непроседно у архиву Наручиоца: Факултет безбедности, 
Београд, ул. Господара Вучића бр. 50.  са назнаком: 
 
,,Понуда за јавну набавку: рачунарске опреме, ЈНМВ бр. 04/2016. - НЕ ОТВАРАТИ”.   
 
Понуђач на полеђини коверте наводи свој назив и адресу, телефон и име и презиме особе за контакт. 
 
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка 
отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове и доставе доказе 
предвиђене конкурсном документацијом. 
 
Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење понуда, дана 07.10.2016. 
године у 13.15 часова у пословним просторијама  Факултета безбедности, Београд, ул. Господара 
Вучића бр. 50. 
 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представник/ци понуђача, дужни су да Комисији за јавну 
набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда у име понуђача, које је 
оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, а у противном наступају као јавност и не 
могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на 
отварање понуда и друго). 
Понуђач може, у писаном облику, захтевати додатне информације и појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда.  
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка ће бити донета најкасније у року од 10 дана 
од дана отварања понуда. 
 
Наручилац ће одбити неприхватљиве понуде, као и понуде које имају битне недостатке из члана 106. 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
 

Председник комисије за јавну набавку 
 

 
Душко Ђуричин 
 
_______________ 


