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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  БРОЈ 2  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  КОПИР АПАРАТА ЗА ГРАНИЧНЕ СТАНИЦЕ ШИД, 

СУБОТИЦА и ДИМИТРОВГРАД, НАБАВКА БРОЈ 30/2015 
 

 
 

На странама 17/42 и  38/42 конкурсне документације, датим у прилогу, у 
техничкој спецификацији и то  у делу : 
 
Аутоматски улагач оригинала са обостраним скенирањем: Да, 100 листова А4  50 
листова А3   
 
мења се и гласи: 
 
Аутоматски улагач оригинала са обостраним скенирањем: Да, 50 листова А4  50 
листова А3   
 
и дато је у прилогу 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
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Брзина копирања:  Минимум 20 А4 и 10 
А3 страна у минути   

Брзина копирања:   

Максимално време загревања: 31 
секунда или мање 

Максимално време загревања:  

Максимално време прве копије: 6 
секунди или мање 

Максимално време прве копије:  

Минимални број вишеструких копија: 1 
- 999 страна 

Минимални број вишеструких копија:  

Зумирање: 25-400% Зумирање:  
Аутоматски улагач оригинала са 
обостраним скенирањем:  Да, 50 листова 
А4  50 листова А3 

Аутоматски улагач оригинала са обостраним 
скенирањем:   

Аутоматски обострана 
штампа/копирање:  Да, аутоматски 
дуплекс 

Аутоматски обострана штампа/копирање:   

Улазни капацитет папира:  Минимум 
две касете за по 550 листова 

Улазни капацитет папира:   

Функција штампања:  Да, са USB и 
мрежног прикључка, са  USB меморије 

Функција штампања:   

Минимална резолуција штампања: 
600x600 тпи 

Минимална резолуција штампања:  

Прикључци за повезивање са 
рачунаром:  USB 2.0, Ethernet (100Base-
TX/10 Base-T) 

Прикључци за повезивање са рачунаром:   

Подржани оперативни системи 
рачунара:  Microsoft® Windows 7® 
2000/XP/Vista/7/ Server 2003/2008 

Подржани оперативни системи рачунара:   
 

Минимална меморија апарата: 250 MB Минимална меморија апарата:  

Функција скенирања:  Да, директним 
слањем са уређаја на подељени 
директоријум на рачунару (SMB,FTP)  
на E-mail 

Функција скенирања:   

Минимална брзина скенирања: 20 А4 у 
минути  црнобело 
10 A4  у минути  тпи колор 

Минимална брзина скенирања:  
 

Формат скенирања:  PDF, компресовани  
PDF 

Формат скенирања:   

Дисплеј:  Са командама на додир Дисплеј:   

Постоље:  Да, метално са точкићима Постоље:   
Тонер: Да, оригинал, за минимум  10 000 
страна  (2 ком. по копир апарату) 

Тонер:   

Toнер (ком): 1 пробни (по копир 
апарату) 

Toнер (ком):  

Гаранција и прихватање рекламације: 
мин. 24 месеца, са бесплатном поправком и 
бесплатним радом сервисера, бесплатним 
преузимањем и враћањем уређаја 

Гаранција:  

Месечни обим штампе:  минимум         
40 000 страна 

Месечни обим штампе:  минимум          

ВРЕДНОСТ у РСД 

Укупна понуђена вредност без ПДВ-а  

Укупна вредност ПДВ-а   

Укупна понуђена вредност  са ПДВ-ом  



 
 

 

5. Ауторизација или овлашћење  

У случају да понуђач није и произвођач добара, у обавези је да достави 
oдгoвaрajући дoкумeнт – oвлaшћeњe или aутoризaциjу прoизвoђaчa или 
прeдстaвникa прoизвoђaчa зa тeритoриjу Рeпубликe Србиje (звaничнa кaнцeлaриja 
прoизвoђaчa oпрeмe) или овлашћеног заступника произвођача уређаја за територуију 
Републике Србије (заступник доставља важећи уговор са произвођачем) кojoм 
прoизвoђaч уређаја, који су предмет јавне набавке, гaрaнтуje дa су пoнуђeни уређаји 
произведени од произвођача опреме и увезени легалним, ауторизованим 
дистрибутивним каналом. Oвo oвлaшћeњe или aутoризaциja мора бити потписано од 
стране овлашћеног лица произвођача и мора да гласи на име понуђача који доставља 
понуду за уређаје који су предмет  јавне набавке и да је насловљена на Наручиоца.   
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Минималне техничке карактеристике 
 копир апарата 

Врста апарата Дигитални црно бели ласерски фотокопир апарат и 
штампач, колор скенер 

Подржане величине папира А3  A4  A4R  A5  A5 R 
Брзина копирања Минимум 20 А4 и 10 А3 страна у минути 
Максимално време загревања 31 секунда или мање 
Максимално време прве копије 6 секунди или мање 
Минимални број вишеструких 
копија 

1 - 999 страна 

Зумирање 25-400% 
Аутоматски улагач оригинала са 
обостраним скенирањем 

Да, 50 листова А4  50 листова А3 

Аутоматски обострана 
штампа/копирање 

Да, аутоматски дуплекс 

Улазни капацитет папира Минимум две касете за по 550 листова  
Функција штампања Да, са USB и мрежног прикључка, са  USB меморије 
Минимална резолуција 
штампања 

 
600x600 тпи 

Прикључци за повезивање са 
рачунаром 

USB 2.0, Ethernet (100Base-TX/10 Base-T) 

Подржани оперативни системи 
рачунара 

Microsoft® Windows 7® 
2000/XP/Vista/7/ Server 2003/2008 

Минимална меморија апарата  250 MB 

Функција скенирања 
Да, директним слањем са уређаја на подељени 
директоријум на рачунару (SMB,FTP)  на E-mail 

Минимална брзина скенирања 
20 А4 у минути  црнобело 
10 A4  у минути  тпи колор 

Формат скенирања PDF, компресовани  PDF 
Дисплеј Са командама на додир 
Постоље Да, метално са точкићима 
Тонер Да, за минимум  10 000 страна   
Toнер (ком)  1 пробни и 2 нова тонера (по копир апаратау) 
Гаранција и прихватање 
рекламације: 

мин. 24 месеца, са бесплатном поправком и бесплатним 
радом сервисера, бесплатним преузимањем и враћањем 
уређаја 

Месечни обим штампе минимум  40 000 страна 


