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Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд   

Датум: 07.09.2018. год. 

Дл. број: 26 - 205 
 

 

 
 
 На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 32. и члана 60. став 1. тачка 1) 

Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем: 

ЗЈН), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 26 - 202 и 

Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 26 - 203 оба од 07.09.2018. године, 

Комисија за ЈНМВ бр. 05/18 објављује: 

 

П О З И В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

~Набавка рачунара ~ 

 

Број јавне набавке: бр. 05/18 

 

НАРУЧИЛАЦ:  

 Наручилац: Основна школа "Бранко Радичевић" 

 Адреса: Ул. Јурија Гагарина бр. 195 

 ПИБ: 102197540 

 Матични број: 07029705 

 Шифра делатности: 85.20 

 Интернет страница наручиоца:  www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs  

 Текући рачун наручиоца: 840 – 636760 – 69 - „Управа за трезор“ 

 Одговорно лице: Милош Јакшић  

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности на основу члана 39. став 1. ЗЈН. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет ове јавне набавке су добра: 05/18 су добра – 

Набавка рачунара за потребе Основне школе „Бранко Радичевић“ 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:  

→ 30230000 – рачунарска опрема 

 

ПРИРОДА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ДОБАРА: 

 

http://www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs/
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Предмет ове јавне набавке је набавка рачунара за потребе ОШ „Бранко Радичевић“ 

Ул. Јурија Гагарина бр. 195, Нови Београд. 

 

Р.бр Детаљан опис добра (техн.карактеристике) 

1. HP All in One 22-b006ny или одговарајући 

Тип процесора 

AMD® APU 

Opis procesor 

AMD Quad-Core A6-7310 APU (2 GHz, do 2.4 GHz, 2 MB cache) 

Graficka karta 

AMD Radeon 

Graficka karta (opis) 

Integrisana AMD Radeon™ R4 Graphics 

RAM Memorija 4GB 

Opis memorije 4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB) 

Hard Disk 1TB 

Hard Disk (opis) 

1 TB 7200 rpm SATA 

Dijagonala ekrana 21.5" 

Ekran osetljiv na dodir Ne 

Opis ekrana 

54.6 cm (21.5") diagonal FHD IPS anti-glare WLED-backlit 

Rezolucija ekrana 

1920 x 1080 

Opticki uredjaj 

DVD RW 

Konekcije 

2 USB 2.0 

2 USB 3.0 

1 headphone/microphone combo 

1 HDMI-out 1.4 

3-in-1 memory card reader 

Mreža Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN 

Bežicna veza 

802.11b/g/n (1x1) i Bluetooth® 4.0 combo 

ZvukDTS Studio Sound™ 

Operativni sistem 

Windows 10 Home 64bit 

Web kameraDa 

Web kamera (opis) 

HP Webcam with dual array digital microphone 

Periferije 

Bela USB tastatura i USB opticki miš 

Dimenzije 53.9 x 18.4 x 39.7 cm (ŠxDxV) 

Masa5.53 kg 

BojaBela 
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2. HP 250 G6 - 1WZ04EA Intel® или одговарајући 

Core™ i5 7200U do 3.1GHz, 15.6", 128GB SSD, 8 GB 

RAM memorija 

8 GB 

Dijagonala ekrana 15.6" 

Ekran 15.6" FHD SVA LED-backlit, Anti-Glare 

Rezolucija: 1920 x 1080 piksela 

Broj jezgara  

2 (Dual Core) 

Procesor 

Intel® Core™ i5 Dual Core Processor 7200U 

Brzina: 2.5GHz (Turbo do 3.1GHz) 

Keš memorija: 3MB 

Chipset 

Intel® Kaby Lake-U SOC 

Graficka karta 

Integrisana Intel HD 620 sa deljenom sistemskom memorijom 

Memorija 

8GB (8GB x 1) DDR4 2133MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket maksimalno 16GB SDRAM 

HDD1 

Kapacitet: 128GB 

Rotacija: NAND flash memorija 

Tip HDD1 

M.2 SSD 

Opticki uredaj 

DVD RW 

Zvucnici 

Stereo zvucnici 

Web kamera 

1.0 Mpix sa mikrofonom 

HDMI 

HDMI (Type A) 

VGA izlaz 

Da 

USB 2.0 

1 

USB 3.1 

2 

Mrežna kartica 

Gigabitni LAN 10/100/1000 Mbps 

Wireless standard 

802.11 ac 

Bluetooth 

Bluetooth 4.2 

Citac kartica 

SD citac kartica 
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Baterija 

3 celije 

Operativni sistem 

Windows 10 Pro 64bit 

Tastatura 

Tastatura pune velicine, sa izdvojenim numerickim delom 

BojaCrna 

 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  

- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs  

- Интернет адреси наручиоца: www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs   

 

ПРАВО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове 

у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, а испуњеност ових услова, 

односно услова предвиђених у конкурсној документацији, дужни су да докажу на начин 

прописан у члану 77. ЗЈН 

 

НАРУЧИЛАЦ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА. 

  

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: 

Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у овој 

конкурсној документацији, позитивним прописима правног система Републике 

Србије који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима одређеним у 

конкурсној документацији.  

Крајњи рок за доставу понуде је 10 дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, односно до 17.09.2018. године до 11:00 часова. 

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић“, Јурија Гагарина 195, 

Нови Београд, са назнаком: “Понуда за јавну набавку добара – Набавка рачунара, ЈН 

број 05/18 – НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 17.09.2018. 

године до 11:00 часова. 

 

Непридржавање упутства представља претњу за понуђача да његова понуда буде 

одбијена. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 

особу. 

Уколико понуђач понуду достави непосредно, овлашћено лице ће истом издати потврду 

пријема понуде. 

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца  

најкасније до 11:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата. 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, без обзира да је послао 

понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релавантна је једино 

чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду  

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs/
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пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те 

није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.  

 

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 

Отварање понуда ће се обавити дана 17.09.2018. године у 12:00 часова на адреси:  

Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд у просторијама зборнице 

 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ 

У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 

Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника понуђача 

који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати посебно писмено 

овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато на меморандуму или са 

логом, оверено печатом и потписом одговорног или овлашћеног лица понуђача.  

Јавност такође подразумева и присуство лица која немају овлашћење и која могу само 

присуствовати отварању понуда и то искључиво као део јавности, без права да узму 

активно учешће у самом поступку.  

Наручилац ће приликом отварања понуда водити записник у складу са чланом 104. ЗЈН. 

Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних празника, рок за 

подношење и отварање понуда помера се за први наредни радни дан.  

Наручилац неће разматрати неблаговремено достављене, већ ће их поштом-препоручено 

вратити понуђачу. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:  

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена (укупна без ПДВ-а). 

 

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом понуде, наручилац ће доделити 

уговор понуђачу који понуди краћи рок испоруке, а уколико је и рок испоруке исти, 

наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи гарантни рок.  

 

Исти критеријум и начин биће примењени на рангирање и осталих понуђача, односно 

њихових понуда. 

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета 

на основу члана 108. став 3. ЗЈН, у року који не може бити дужи од 10 дана од дана 

отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана 

доношења. 

 

КОНТАКТ ОСОБА: Маријана Танасковић Радојичић; адреса ел. поште: 

radicevicbranko45@gmail.com ; тел. факс 011/ 2158 639 од 09:00 до 15:00 часова, сваког 

радног дана од понедељка до петка. Сва документација која је послата после радног 

времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена 

првог наредног радног дана наручиоца. 
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