
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 

Назив наручиоца: Дирекција за железнице 

Адреса наручиоца: Београд, Немањина  бр.6 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.raildir.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Јавна набавка мале вредности  број 4/2019 

Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

 
Предмет јавне набавке је набавка рачунарске опреме 

 

Назив и ознака из општег речника: 30230000 – 

Рачунарска опрема 

 

 

 

 

 

 

 

 
Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), врши се измена конкурсне документације  у 

следећем:  

- У табели на страни 32 од 40 – Спецификација са 

структуром понуђене цене, у 4. реду, код ,, Графика“ 

уместо ,,Интегрисана“ уписује се ,,VGA PCIe GT 710   (1 

x HDMI, 1 x VGA,1xDVI)“ 
 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена. Потребно је припремити понуду на 

измењеној страни конкурсне документације која се 

налази у прилогу и биће објављена на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца. 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 

биће објављено на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца. 

http://www.raildir.gov.rs/
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Радне станице- комада 13 

Процесор Intel Core i3-9100F 

Меморија мин 8GB DDR4 2400 GHz, подршка за dual channel, прошириво 

до 32GB 

Харддиск SSD 256GB 

Графика VGA PCIe GT 710   (1 x HDMI, 1 x VGA,1xDVI) 
 

Звучна картица Audio интегрисана 

Мрежа Ethernet 10/100/1000 

Интерфејси 1 x HDMI, 1 x VGA,1xDVI, 1 x RJ-45, 4 x USB3.1 (2 са предње 

стране, 2 са задње стране), 2 x USB2.0 задње стране, 1 x Line 

Out 

Слотови Мин: 1 PCIe 3.0 x 16, 1 x PCIe x 1, сви слотови морају бити 

слободни 

Кућиште Midi Tower 500W 

Тастатура Локализована тастатура на срски језик са издвојеном 

нумеричком тастатуром 

миш USB оптички 

Монитор Минимална величина 21.5'' ;LED; Резолуција 1920x1080 ; 

Контраст ≥ 10000000:1 ; Response time ≤ 5 ms; осветљење 

200cd/m2 ; конектори : VGA, 

Оперативни систем Без оперативног система 

Гаранција  36 месеци , трајање и врста гаранције провериво на сајту 

произвођача по серијском броју уређаја 
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