
 
 
 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“  
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11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 3618 437 

ЖАТ: 423 

Број: 24/2018-8 

Датум:  05 .01.2018. 
 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БРОЈ 1  

за јавну набавку штампача и скенера у отвореном поступку,  

јавна набавка број 63/2017 

 
 

1. На страни 6/68 конкурсне документације за ставке 8 и 9 стоји: 

8. MFP уређај колор ТИП 2 ком 5 

9. Термални штампач ком 1 

 

мења се и гласи: 

8. MFP уређај колор ТИП 2 ком 1 

9. Термални штампач ком 5 

 

 

2. На страни 48/68 конкурсне документације - Образац понуде (Образац 1) за ставку 8 

стоји: 

 

мења се и гласи: 

 

 

3. На страни 49/68 конкурсне документације - Образац понуде (Образац 1) за ставку 

9 стоји: 

 

мења се и гласи: 

 

 

4. На страни 51/68 конкурсне документације - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) за ставке 8 и 9 стоји: 

 

8. 
MFP uređaj kolor 

TIP 2 

Назив:  
ком 5 

  

8. 
MFP uređaj kolor 

TIP 2 

Назив:  
ком 1 

  

9. Termalni štampač 
Назив:  

 
ком 1 

  

9. Termalni štampač 
Назив:  

 
ком 5 

  



 

 

 

8 
MFP уређај колор 

ТИП 2 
ком 5 

  

9 Термални штампач ком 1   

 

мења се и гласи: 

8 
MFP уређај колор 

ТИП 2 
ком 1 

  

9 Термални штампач ком 5   

  

5. На страни 4/68 стоји 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 

дана 10.01.2018. године до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин 

подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за 

набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 134 – писарница у приземљу, 

ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија. 

 

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана 

10.01.2018. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број 

349, I спрат 

 

мења се и гласи: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 

дана 12.01.2018. године до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин 

подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за 

набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 134 – писарница у приземљу, 

ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија. 

 

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана 

12.01.2018. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број 

349, I спрат.  

 

На следећој страни су Образац понуде (Образац 1) и Образац структуре цене 

(Образац 2) са унетим изменама. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Образац 1) 
 

Број понуде:_______________    

Датум:_____________________ 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

за јавну набавку штампача и скенера у отвореном поступку, јавна набавка број 63/2017 

Назив понуђача: 

Правно лице је разврстано по величини у:     -микро   -мало   -среднје   -велико    (заокружити) 

Адреса понуђача: 

Седиште понуђача (град и општина):  

Матични број: , ПИБ: 

Овлашћено лице: 

Особа за контакт: 

Радно време понуђача: 

Wеb site: , е-маил за пријем документата:  

Број телефона: , Факс за пријем докумената:  

Број рачуна понуђача: 

Понуда се подноси: (заокружити) 

a) самостално b) понуда са подизвођачем c) Заједничка понуда 

   

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има): 

 

1. у извршењу предмета набавке подизвођач:  

адреса: , матични број: , ПИБ:  

особа за контакт: , број телефона:  

са  % учешћа (не више од 50%) извршава следеће:  

 

 

 

2. у извршењу предмета набавке подизвођач:  

адреса: , матични број: , ПИБ:  

особа за контакт: , број телефона:  

са  % учешћа (не више од 50%) извршава следеће:  

 

 

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка 

понуда): 

 

1. адреса:  

матични број: , ПИБ: , број телефона:  

особа за контакт: , број рачуна:  

 

2. адреса:  

матични број: , ПИБ: , број телефона:  

особа за контакт: , број рачуна:  

 

 

 



 

 

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Р. 

бр 

Назив добара и опис 

захтеваних техничкких 

карактеристика 

Назив добара и и опис 

технички карактеристика 

понуђених добара (обавезно 

попунити) 

Ј.м Количина 
Јединична цена у РСД 

без ПДВ-а 

Укупна цена  у РСД без 

ПДВ-а 

1. Matrični štampač TIP 1 
Назив:  

ком 7 
  

 
Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 
 

Линк: 
 

Moдeл: 

 

 Tip: Matrični Tip: 

 Format: А3 Format : 

 Broj pinova : ≥ 9 Broj pinova :  

 Broj kolona: ≥ 136 Broj kolona :  

 
Memorija (buffer): ≥ 128 

kb 

Memorija (buffer):  

 
Rezolucija štampe (pri 

10cpi): ≥ 240 x 144 dpi 

Rezolucija štampe (pri 

10cpi):  

 
Portovi : 1x USB, 1x 

Serial, 1x Parallel  

Portovi :  

 
Broj kopija : ≥ 1 original 

+ 4 kopije 

Broj kopija :  

 

Brzina štampe (pri 

10cpi): ≥ 345 (High Speed 

Draft); 260 (Draft); 65 

(Near Letter Quality) 

Brzina štampe (pri 10cpi):  

 

Brzina štampe (pri 

12cpi): ≥ 355 (High Speed 

Draft); 310 (Draft); 75 

(Near Letter Quality) 

Brzina štampe (pri 12cpi):  

 
Ribon : ≥ 40.000.000 

karaktera 

Ribon :  

 
Srednje vreme između 

dva otkaza : ≥ 10.000 sati 

Srednje vreme između dva 

otkaza :  

 

Opcije papira :  Single 

sheet zadnja strana, 

Continuous paper zadnja 

strana, Paper output zadnja 

strana 

Opcije papira :  

 

Dokument feed :  Sheet 

Paper (single- i multi-

layer), Continuous Paper 

(single- i multi-layer), 

Labels (single- i multi-

layer), Roll Paper, 

Envelopes 

Dokument feed :  

 Naponski kabl :  Da Naponski kabl :  

 USB kabl :  Da USB kabl :  

 

Garancija :  min. 24 

meseca proizvođačke 

garancije 

Garancija :  

2. Matrični štampač TIP 2 
Назив:  

ком 15 
  

 
Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

 

Линк: 

 

Moдeл: 

 

 Tip :  Matrični Tip: 



 

 

 

 Format :  А4 Format :  

 Broj pinova : ≥ 9 Broj pinova :  

 Broj kolona: ≥ 80 Broj kolona :  

 
Memorija (buffer): ≥ 

128kb 

Memorija (buffer):  

 
Rezolucija štampe (pri 

10cpi): ≥ 240 x 144 dpi 

Rezolucija štampe (pri 

10cpi):  

 
Portovi : 1x USB, 1x 

Serial, 1x Parallel 

Portovi :  

 
Broj kopija ≥ 1 original + 

4 kopije 

Broj kopija :  

 

Brzina štampe (pri 

10cpi): ≥ 345 (High Speed 

Draft); 260 (Draft); 65 

(Near Letter Quality) 

Brzina štampe (pri 10cpi):  

 

Brzina štampe (pri 

12cpi): ≥ 355 (High Speed 

Draft); 310 (Draft); 75 

(Near Letter Quality) 

Brzina štampe (pri 12cpi):  

 
Ribon : ≥ 40.000.000 

karaktera Mbps 

Ribon :  

 
Srednje vreme između 

dva otkaza : ≥ 10.000 sati 

Srednje vreme između dva 

otkaza :  

 

Opcije papira :  Single 

sheet zadnja strana, 

Continuous paper zadnja 

strana, Paper output zadnja 

strana 

Opcije papira :  

 

Dokument feed :  Sheet 

Paper (single- i multi-

layer), Continuous Paper 

(single- i multi-layer), 

Labels (single- i multi-

layer), Roll Paper, 

Envelopes 

Dokument feed :  

 Naponski kabl :  Da Naponski kabl :  

 USB kabl :  Da USB kabl :  

 

Garancija :  min. 24 

meseca proizvođačke 

garancije 

Garancija :  

3. 
Laserski štampač 

monohromatski 

Назив:  
ком 10 

  

 
Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 
 

Линк: 
 

Moдeл: 

 

 
Tip uređaja: A4 laserski 

štampač 

Tip uređaja: 

 
Funkcije:  

Laserska štampa 

Funkcije : 

 
Način štampe :  
Monohromatski (b/w) 

Način štampe :  

 Ekran :  LCD Ekran :  

 Procesor: ≥ 1.2 GHz 
Procesor : 

 
Kapacitet memorije : ≥ 

512 MB 

Kapacitet memorije :  

 
Brzina štampe : ≥ 45 ppm 

A4 

Brzina štampe :  

 
Vreme do izlaska prve 

strane : ≤ 6s 

Vreme do izlaska prve strane:  



 

 

 

 
Rezolucija štampe : ≥ 

1200 dpi 

Rezolucija štampe :  

 
Automatska dupleks 

štampa : Da 

Automatska dupleks štampa: 

 

Višenamensko ležište za 

papir (br. listova): ≥ 100 

listova A4 

Višenamensko ležište za 

papir (br. listova):  

 

Podržana debljina papira:  

60-220g/m2 (min.) iz 

višenamenskog ležišta za 

papir 

Podržana debljina papira :  

 

Kapacitet kasete za papir 

(br.listova): ≥ 500 listova 

A4 

Kapacitet kasete za papir 

(br.listova):  

 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova): ≥ 250 listova 

A4 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova):  

 

Portovi : 1x USB 2.0, 1x 

USB Host (za štampu 

direktno sa USB flash 

uređaja), 1x RJ-45 

Portovi :  

 

Kapacitet potrošnog 

materijala : Pored uređaja 

i inicijalnog tonera 

potrebno je isporučiti   

količinu originalnih tonera 

koji će obezbediti štampu 

od minimalno 

 6000 strana (zajedno sa 

inicijalnim tonerom) u 

skladu sa odgovarajućim 

ISO standardom za 

navedeni tip tonera 

ISO/IEC 19752 

Ostali originalni potrošni 

materijal (maintanace kits, 

image units, 

fotokonduktori) neophodan 

za štampu minimalno 

300.000 strana (zajedno sa 

incijalnim potrošnim 

materijalom). Ugradnju 

isporučenog potrošnog 

materijala u garantnom 

roku (maintanace kits), 

vrši Ponuđač o svom 

trošku u skladu sa 

procedurom za predaju 

koja se primenjuje za 

servisiranje uređaja u 

garantnom roku. 

Kapacitet potrošnog 

materijala :  

 Naponski kabl :  Da Naponski kabl :  

 USB kabl :  Da USB kabl :  

 

Garancija:  min. 60 

meseci proizvođačke 

garancije 

Garancija: 

  

   

4. 
MFP uređaj 

monohromatski TIP 1 

Назив:  
ком 35 

  

 
Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

 

Линк: 

 

Moдeл: 

  

   

 
Tip uređaja: A4 laserski 

multifunkcijski 
Tip uređaja: 

  
   

 
Funkcionalnost: 4-u-1 

(štampač, skener, kopir, 
Funkcionalnost: 

  
   



 

 

 

faks) 

 
Način štampe: 
Monohromatski (b/w) 

Način štampe: 
  

   

 
Ekran: ≥ 4", osetljiv na 

dodir, u boji 
Ekran: 

  
   

 Procesor: ≥ 650 MHz Procesor:      

 Kapacitet: ≥ 512 MB Kapacitet:      

 
Brzina štampe: ≥ 25 ppm 

A4 

Brzina štampe: 
  

   

 
Vreme do štampe prve 

strane: ≤ 9s 

Vreme do štampe prve 

strane:   
   

 
Rezolucija štampe: ≥ 600 

dpi 

Rezolucija štampe: 
  

   

 
Automatska dupleks 

štampa: Da 

Automatska dupleks 

štampa: 
  

   

 
ADF: Da, min. 40 listova 

A4 

ADF: 
  

   

 
Rezolucija skeniranja: 

600 dpi 
Rezolucija skeniranja: 

  
   

 
Brzina skeniranja: ≥ 25 

ipm (300 dpi, A4, b/w); 20 

ipm (300 dpi, A4, kolor) 

Brzina skeniranja: 

  

   

 

Funkcije skeniranja: 
Scan-to-e-mail, Scan-to-

FTP, Scan-to- SMB, Scan 

to USB Host, TWAIN 

scan, WSD scan 

Funkcije skeniranja: 

  

   

 
Podržani formati 

skeniranja:  XPS, JPEG, 

PDF, TIFF, PDF/A 

Podržani formati skeniranja: 

  

   

 

Višenamensko ležište za 

papir (br. listova): ≥ 100 

listova A4 

Višenamensko ležište za 

papir (br. listova):   

   

 

Podržana debljina 

papira: 60-220g/m2 

(min.) iz višenamenskog 

ležišta za papir 

Podržana debljina papira: 

  

   

 

Kapacitet kasete za papir 

(br.listova): ≥ 250 listova 

A4 

Kapacitet kasete za papir 

(br.listova):   

   

 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova): ≥ 100 listova 

A4 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova):   

   

 

Portovi: 1x USB 2.0, 1x 

USB Host (za štampu 

direktno sa USB flash 

uređaja), 1x RJ-45, Wi-Fi 

Portovi: 

  

   

 
Faks:  Da, adresar sa min. 

200 unosa 

Faks: 
  

   

 

Kapacitet potrošnog 

materijala:  Pored uređaja 

i inicijalnog tonera 

potrebno je isporučiti 

količinu originalnih tonera 

koji će obezbediti štampu 

od minimalno 1.000 strana 

(zajedno sa inicijalnim 

tonerom) u skladu  sa 

odgovarajućim ISO 

standardom za navedeni tip 

tonera ISO/IEC 19752. 

Ostali originalni potrošni 

materijal (maintanace kits, 

image units, 

Kapacitet potrošnog 

materijala: 

  

   



 

 

 

fotokonduktori) neophodan 

za štampu 

minimalno 100.000 strana 

(zajedno sa incijalnim 

potrošnim materijalom). 

Ugradnju isporučenog 

potrošnog materijala u 

garantnom roku 

(maintanace kits), vrši 

Ponuđač o svom trošku u 

skladu sa procedurom za 

predaju koja se primenjuje 

za servisiranje uređaja u 

garantnom roku 

 Naponski kabl: Da Naponski kabl:      

 USB kabl: Da USB kabl:      

 

Garancija:  min. 60 

meseci proizvođačke 

garancije 

Garancija: 

  

   

5. 
MFP uređaj 

monohromatski TIP 2 

Назив:  
ком 20 

  

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa 

дa пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

 

Линк: 

 

Moдeл: 

  

   

 
Tip uređaja: A4 laserski 

multifunkcijski 
Tip uređaja: 

  
   

 

Funkcionalnost: 4-u-1 

(štampač, skener, kopir, 

faks) 

Funkcionalnost: 

  

   

 
Način štampe: 
Monohromatski (b/w) 

Način štampe: 
  

   

 
Ekran: ≥ 4", osetljiv na 

dodir, u boji 

Ekran: 
  

   

 Procesor: ≥ 700 MHz Procesor:      

 
Kapacitet memorije: ≥ 

512 MB 

Kapacitet memorije: 
  

   

 
Brzina štampe: ≥ 30 ppm 

A4 

Brzina štampe: 
  

   

 
Vreme do štampe prve 

strane: ≤ 9s 

Vreme do štampe prve 

strane:   
   

 
Rezolucija štampe: ≥ 

1200 dpi 

Rezolucija štampe: 
  

   

 
Automatska dupleks 

štampa: Da 

Automatska dupleks 

štampa: 
  

   

 
ADF: Da, min. 40 listova 

A4 

ADF: 
  

   

 
Rezolucija skeniranja: 
600 dpi 

Rezolucija skeniranja: 
  

   

 
Brzina skeniranja: ≥ 30 

ipm (300 dpi, A4, b/w); 20 

ipm (300 dpi, A4, kolor) 

Brzina skeniranja: 

  

   

 

Funkcije skeniranja: 
Scan-to-e-mail, Scan-to-

FTP, Scan-to- SMB, Scan 

to USB Host, TWAIN 

scan, WSD scan 

Funkcije skeniranja: 

  

   

 
Podržani formati 

skeniranja: XPS, JPEG, 

PDF, TIFF, PDF/A 

Podržani formati 

skeniranja:   

   

 
Višenamensko ležište za 

papir (br. listova):≥ 100 

Višenamensko ležište za 

papir (br. listova):   
   



 

 

 

listova A4 

 

Podržana debljina 

papira: 60-220g/m2 

(min.) iz višenamenskog 

ležišta za papir 

Podržana debljina papira: 

  

   

 

Kapacitet kasete za papir 

(br.listova):≥ 250 listova 

A4 

Kapacitet kasete za papir 

(br.listova):   

   

 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova):≥ 150 listova 

A4 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova):   

   

 

Portovi:1x USB 2.0, 1x 

USB Host (za štampu 

direktno sa USB flash 

uređaja), 1x RJ-45, Wi-Fi 

Portovi: 

  

   

 
Faks: Da, adresar sa min. 

200 unosa 

Faks: 
  

   

 

Kapacitet potrošnog 

materijala:Pored uređaja i 

inicijalnog tonera potrebno 

je isporučiti količinu 

originalnih tonera koji će 

obezbediti štampu od 

minimalno 1.000 strana 

(zajedno sa inicijalnim 

tonerom) u skladu sa 

odgovarajućim ISO 

standardom za  navedeni 

tip tonera ISO/IEC 19752.  
Ostali originalni potrošni 

materijal (maintanace kits, 

image units, 

fotokonduktori) neophodan 

za štampu minimalno 

100.000 strana (zajedno sa 

incijalnim potrošnim 

materijalom).  Ugradnju 

isporučenog potrošnog 

materijala u garantnom 

roku (maintanace kits), 

vrši Ponuđač o svom 

trošku u skladu sa 

procedurom za predaju 

koja se primenjuje za 

servisiranje uređaja u 

garantnom roku 

Kapacitet potrošnog 

materijala: 

  

   

 Naponski kabl:  Da Naponski kabl:      

 USB kabl: Da USB kabl:      

 

Garancija: min. 60 

meseci proizvođačke 

garancije 

Garancija: 

  

   

6. 
MFP uređaj 

monohromatski TIP 3 

Назив:  
ком 38 

  

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa 

дa пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

 

Линк: 

 

Moдeл: 

  

   

 
Tip uređaja: A4 laserski 

multifunkcijski 
Tip uređaja: 

  
   

 

Funkcionalnost: 4-u-1 

(štampač, skener, kopir, 

faks) 

Funkcionalnost: 

  

   

 
Način štampe: 
Monohromatski (b/w) 

Način štampe: 
  

   

 
Ekran: ≥ 4", osetljiv na 

dodir, u boji 

Ekran: 
  

   



 

 

 

 Procesor: ≥ 800 MHz Procesor:      

 
Kapacitet memorije: ≥ 

512 MB 

Kapacitet memorije: 
  

   

 
Brzina štampe: ≥ 35 ppm 

A4 

Brzina štampe: 
  

   

 
Vreme do štampe prve 

strane: ≤ 7s 

Vreme do štampe prve 

strane:   
   

 
Rezolucija štampe: ≥ 

1200 dpi 

Rezolucija štampe: 
  

   

 
Automatska dupleks 

štampa: Da 

Automatska dupleks 

štampa: 
  

   

 
ADF: Da, min. 50 listova 

A4 

ADF: 
  

   

 
Rezolucija skeniranja: 
600 dpi 

Rezolucija skeniranja: 
  

   

 
Brzina skeniranja: ≥ 40 

ipm (300 dpi, A4, b/w); 20 

ipm (300 dpi, A4, kolor) 

Brzina skeniranja: 

  

   

 

Funkcije skeniranja:  
Scan-to-e-mail, Scan-to-

FTP, Scan-to- SMB, Scan 

to USB Host, TWAIN 

scan, WSD scan 

Funkcije skeniranja: 

  

   

 
Podržani formati 

skeniranja: XPS, JPEG, 

PDF, TIFF, PDF/A 

Podržani formati 

skeniranja:   

   

 

Višenamensko ležište za 

papir (br. listova): ≥ 100 

listova A4 

Višenamensko ležište za 

papir (br. listova):   

   

 

Podržana debljina 

papira: 60-220g/m2 

(min.) iz višenamenskog 

ležišta za papir 

Podržana debljina papira: 

  

   

 

Kapacitet kasete za papir 

(br.listova): ≥ 250 listova 

A4 

Kapacitet kasete za papir 

(br.listova):   

   

 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova): ≥ 150 listova 

A4 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova):   

   

 

Portovi: 1x USB 2.0, 1x 

USB Host (za štampu 

direktno sa USB flash 

uređaja), 1x RJ-45, Wi-Fi 

Portovi: 

  

   

 
Faks: Da, adresar sa min. 

200 unosa 

Faks: 
  

   

 

Kapacitet potrošnog 

materijala: Pored uređaja 

i inicijalnog tonera 

potrebno je isporučiti 

količinu originalnih tonera 

koji će obezbediti štampu 

od minimalno 1.000 strana 

(zajedno sa inicijalnim 

tonerom) u skladu sa 

odgovarajućim ISO 

standardom za navedeni tip 

tonera ISO/IEC 19752. 

Ostali originalni potrošni 

materijal (maintanace kits, 

image units, 

fotokonduktori) neophodan 

za štampu minimalno 

100.000 strana (zajedno sa 

Kapacitet potrošnog 

materijala: 

  

   



 

 

 

incijalnim potrošnim 

materijalom). 

Ugradnju isporučenog 

potrošnog materijala u 

garantnom roku 

(maintanace kits.), vrši 

Ponuđač o svom trošku u 

skladu sa procedurom za 

predaju koja se primenjuje 

za servisiranje uređaja u 

garantnom roku. 

 Naponski kabl: Da Naponski kabl:      

 USB kabl: Da USB kabl:      

 

Garancija: min. 60 

meseci proizvođačke 

garancije 

Garancija: 

  

   

7. MFP uređaj kolor TIP 1 
Назив:  

ком 6 
  

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa 

дa пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

 

Линк: 

 

Moдeл: 

  

   

 
Tip uređaja: A3 laserski 

multifunkcijski 
Tip uređaja: 

  
   

 
Funkcionalnost: 3-u-1 

(štampač, skener, kopir) 
Funkcionalnost: 

  
   

 Način štampe: Kolor Način štampe:      

 
Ekran: ≥ 4", osetljiv na 

dodir, u boji 

Ekran: 
  

   

 Procesor: ≥ 800 MHz Procesor:      

 
Kapacitet memorije: ≥ 

1.5 GB 

Kapacitet memorije: 
  

   

 

Brzina štampe (b/w i 

kolor): ≥ 20 ppm A4; 10 

ppm A3 

Brzina štampe (b/w i 

kolor):   

   

 

Vreme do štampe prve 

strane (b/w i kolor): ≤ 

15s 

Vreme do štampe prve 

strane (b/w i kolor):   

   

 
Rezolucija štampe: ≥ 600 

dpi 

Rezolucija štampe: 
  

   

 
Automatska dupleks 

štampa: Da 

Automatska dupleks 

štampa: 
  

   

 
ADF: Da, min. 50 listova 

A3 

ADF: 
  

   

 
Rezolucija skeniranja: 
600 dpi 

Rezolucija skeniranja: 
  

   

 
Brzina skeniranja: ≥ 40 

ipm (300 dpi, A4, b/w i 

kolor) 

Brzina skeniranja: 

  

   

 

Funkcije skeniranja:  
Scan-to-e-mail, Scan-to-

FTP, Scan-to- SMB, Scan 

to USB Host, TWAIN 

scan, WSD scan 

Funkcije skeniranja: 

  

   

 
Podržani formati 

skeniranja: XPS, JPEG, 

PDF, TIFF, PDF/A 

Podržani formati 

skeniranja:   

   

 

Višenamensko ležište za 

papir (br. listova): ≥ 100 

listova A3 

Višenamensko ležište za 

papir (br. listova):   

   

 
Podržana debljina 

papira: 60-256g/m2 

(min.) iz višenamenskog 

Podržana debljina papira: 

  

   



 

 

 

ležišta za papir i kasete za 

papir 

 

Kapacitet kasete za papir 

(br.listova): ≥ 500 listova 

A3 

Kapacitet kasete za papir 

(br.listova):   

   

 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova): ≥ 250 listova 

A3 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova):   

   

 

Portovi: 1x USB 2.0, 1x 

USB Host (za štampu 

direktno sa USB flash 

uređaja), 1x RJ-45 

Portovi: 

  

   

 

Kapacitet potrošnog 

materijala: Pored uređaja 

i inicijalnog tonera 

potrebno je isporučiti  

količinu originalnih tonera 

koji će obezbediti štampu 

od minimalno 3.000 strana 

b/w i 

1.500 strana kolor (zajedno 

sa inicijalnim tonerom) u 

skladu sa odgovarajućim 

ISO standardom za 

navedeni tip tonera 

ISO/IEC 19798.  Ostali 

originalni potrošni 

materijal (maintanace kits, 

image 

units,fotokonduktori) 

neophodan za štampu 

minimalno 200.000 strana 

(zajedno sa incijalnim 

potrošnim materijalom). 

Ugradnju isporučenog 

potrošnog materijala u 

garantnom roku 

(maintanace kits), vrši 

Ponuđač o svom trošku u 

skladu sa procedurom za 

predaju koja se primenjuje 

za servisiranje uređaja u 

garantnom roku. 

Kapacitet potrošnog 

materijala: 

  

   

 
Postolje za uređaj: Da, sa 

točkićima 

Postolje za uređaj: 
  

   

 Naponski kabl: Da Naponski kabl:      

 USB kabl: Da USB kabl:      

 

Garancija: min. 36 

meseci proizvođačke 

garancije 

Garancija: 

  

   

8. MFP uređaj kolor TIP 2 
Назив:  

ком 1 
  

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa 

дa пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

 

Линк: 

 

Moдeл: 

  

   

 
Tip uređaja: A3 laserski 

multifunkcijski 
Tip uređaja: 

  
   

 
Funkcionalnost: 3-u-1 

(štampač, skener, kopir) 
Funkcionalnost: 

  
   

 Način štampe: Kolor Način štampe:      

 
Ekran: ≥ 9", osetljiv na 

dodir, u boji 

Ekran: 
  

   

 Procesor: ≥ 1.2 GHz Procesor:      



 

 

 

 
Kapacitet memorije: ≥ 

4GB RAM + 320GB HDD 

Kapacitet memorije: 
  

   

 

Brzina štampe (b/w i 

kolor): ≥ 40 ppm A4; 20 

ppm A3 

Brzina štampe (b/w i 

kolor):   

   

 
Vreme do štampe prve 

strane (b/w i kolor): ≤ 6s 

Vreme do štampe prve 

strane (b/w i kolor):   
   

 
Rezolucija štampe: ≥ 

1200 dpi 

Rezolucija štampe: 
  

   

 
Automatska dupleks 

štampa: Da 

Automatska dupleks 

štampa: 
  

   

 ADF: Da, min. 250 listova ADF:      

 
Dupleks skeniranje: Da, 

iz jednog prolaza 

Dupleks skeniranje: 
  

   

 
Rezolucija skeniranja: 

600 dpi 
Rezolucija skeniranja: 

  
   

 
Brzina skeniranja: ≥ 180 

ipm (300 dpi, A4, b/w i 

kolor) 

Brzina skeniranja: 

  

   

 

Funkcije skeniranja: 
Scan-to-e-mail, Scan-to-

FTP, Scan-to- SMB, Scan 

to USB Host, TWAIN 

scan, WSD scan 

Funkcije skeniranja: 

  

   

 
Podržani formati 

skeniranja: XPS, JPEG, 

PDF, TIFF, PDF/A 

Podržani formati 

skeniranja:   

   

 

Višenamensko ležište za 

papir (br. listova): ≥ 150 

listova A4 

Višenamensko ležište za 

papir (br. listova):   

   

 

Podržana debljina 

papira: 55-300g/m2 

(min.) iz višenamenskog 

ležišta za papir i kasete za 

papir 

Podržana debljina papira: 

  

   

 Broj kaseta za papir: ≥ 2 Broj kaseta za papir:      

 
Kapacitet svake kasete za 

papir: ≥ 500 listova A4 

Kapacitet svake kasete za 

papir:   
   

 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova): ≥ 500 listova 

A4 

Izlazni kapacitet papira 

(br.listova):   

   

 
Podrška za štampu 

banera:  Da, min. 320 x 

1220 mm 

Podrška za štampu 

banera:   

   

 
Podrška za skeniranje 

banera: Da, min. 320 x 

1900 mm 

Podrška za skeniranje 

banera:   

   

 

Portovi: 1x USB 2.0, 1x 

USB Host (za štampu 

direktno sa USB flash 

uređaja), 1x  

RJ-45 

Portovi: 

  

   

 

Kapacitet potrošnog 

materijala: Pored uređaja 

i inicijalnog tonera 

potrebno je isporučiti 

količinu originalnih tonera 

koji će obezbediti štampu 

od minimalno 30.000 

strana b/w i 20.000 strana 

kolor (zajedno sa 

inicijalnim tonerom) u 

skladu sa odgovarajućim 

Kapacitet potrošnog 

materijala: 

  

   



 

 

 

ISO standardom za 

navedeni tip tonera 5% 

pokrivenosti A4. Ostali 

originalni potrošni 

materijal (maintanace kits, 

image units, 

fotokonduktori) neophodan 

za štampu minimalno 

600.000 strana (zajedno sa 

incijalnim potrošnim 

materijalom). 

Ugradnju isporučenog 

potrošnog materijala u 

garantnom roku 

(maintanace kits), vrši 

Ponuđač o svom trošku u 

skladu sa procedurom za 

predaju koja se primenjuje 

za servisiranje uređaja u 

garantnom roku 

 
Postolje za uređaj: Da, sa 

točkićima 

Postolje za uređaj: 
  

   

 Naponski kabl: Da Naponski kabl:      

 USB kabl: Da USB kabl:      

 

Garancija: min. 36 

meseci proizvođačke 

garancije 

Garancija:  

 

 

 

   

9. Termalni štampač 
Назив:  

 
ком 5 

  

 
Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 
 

Линк: 
 

Moдeл: 

 

 
Tip uređaja: Termalni 

štampač 

Tip uređaja: 

 
Brzina štampe : ≥ 300 

mm/sec 

Brzina štampe :  

 
Rezolucija štampe : ≥ 180 

x 180 dpi 

Rezolucija štampe :  

 
Podržana širina papira : 

≥ 80mm 

Podržana širina papira :  

 
Životni vek štampača : ≥ 

20.000.000 linija 

Životni vek štampača :  

 

Srednje vreme između 

dva otkaza : ≥ 360.000 

sati 

Srednje vreme između dva 

otkaza :  

 Auto cutter :  Da Auto cutter :  

 
Životni vek auto cutter-a 

: ≥ 2.000.000 odsecanja 

Životni vek auto cutter-a :  

 
Portovi : 1x USB 2.0, 1x 

RS-232 

Portovi :  

 Naponski kabl :  Da Naponski kabl :  

 USB kabl :  Da USB kabl :  

 

Garancija :  min. 24 

meseca proizvođačke 

garancije 

Garancija :  

Вредност понуде у РСД 

Укупна вредност понуде  без ПДВ-а у РСД  

Вредност ПДВ-а у РСД  

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД  

Опција понуде (минимално 90 - ______ дана од дана јавног отварања понуда 



 

 

 

* обавезно попунити све тражене податке 

*обавезно навести техничке карактеристихе, модел и произвођача, као и линк на сајту произвођача на коме се могу проверити 

техничке карактеристике понуђених добара. 
*Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца 

* у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене 
 

 

 
 

Напомена:  
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. 

*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само 

у случају подношења понуде са подизвођачем 
*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено 

лице понуђача, чиме  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. Укoликo су 

пoнудa и остали oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз 

пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

дана): 

Рок и начин плаћања : 
- 45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за извршену испоруку 

добара 

Рок испоруке (максимално 30 дана): 
- максимално ___ дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након 

обостраног потписивања уговора и извршеног квалтитативног пријема добара   

Место испоруке: - стовариште 055, Немањина бр. 6, Београд 

Гарантни рок: 
- наведен у понуди за сваку позицију, а почиње да тече од дана квантитативног пријема 

добара 

У   

 

М.П. 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 дана 

 

  



 

 

 

(Образац 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
за јавну набавку штампача и скенера у отвореном поступку, јавна набавка број 63/2017  

 

Р. 

бр 
Назив добра Ј.м. 

Количин

а 

Јединична цена  бeз ПДВ-a  

(у РСД)  

  

Укупна цена без ПДВ-а                

(у РСД)  

1 2 3 4 5 6 (4*5) 

1 
Матрични штампач 

ТИП 1 
ком 7   

2 
Матрични штампач 

ТИП 2 
ком 15 

  

3 
Ласерски штампач 

монохроматски 
ком 10 

  

4 

MFP уређај 

монохроматски 

ТИП 1 

ком 35 

  

5 

MFP уређај 

монохроматски 

ТИП 2 

ком 20 

  

6 

MFP уређај 

монохроматски 

ТИП 3 

ком 38 

  

7 
MFP уређај колор 

ТИП 1 
ком 6 

  

8 
MFP уређај колор 

ТИП 2 
ком 1 

  

9 Термални штампач ком 5   

 

Укупна понуђена  вредност  у РСД без ПДВ-а: 
 

ПДВ (20%): 
 

Укупна понуђена  вредносту  у РСД са ПДВ-ом 
 

 

Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. Јединична цена садржи све 

основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује 
овлашћено тј. одговорно лице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  

 На крају уписати укупну понуђену вредност без ПДВ-а.,исказати ПДВ и уписати укупну вредност са ПДВ-ом 
 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

 

 

 

дана 

 

  


