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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/15 и 68/2015  ) Комисија за јавну набавку је сачинила следећу 

 

Д О П У Н У 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 
Набавка рачунара и рачунарске опреме 

 
 

I  На страни 12/45  у табели ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ СЕ ДОДАЈЕ нови ред који 
гласи:  

 
„Техничку спецификацију предмета јавне набавке, којом понуђач потврђује да понуда у 
свему одговара захтевима из конкурсне документације, и да је у складу са Правилником о 
минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке 
добара ( „Сл. гласник РС“,  бр. 111/2015 )“. 
 
 
II Ова допуна конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације . 

 

ПРИЛОЗИ:  

- Цитирани чланови 5,6,7 и 8 Правилника о минималним критеријумима у погледу 
енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара ( „Сл. гласник РС“,  бр. 
111/2015 ), који се односе на набавку канцеларијске информатичке опреме. 

 

ОБЈАВИТИ: 

- На Портал јавних набавки 
- На веб-сајту наручиоца 

 
 

 

              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

                           

 

 

 

 



ПРАВИЛНИК 

 О МИНИМАЛНИМ КРИТЕРИЈУМИМА У ПОГЛЕДУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА 

 

 

Члан 5. 
Канцеларијска информатичка опрема у смислу овог правилника  обухвата: 
1) рачунаре: персоналне рачунаре, notebook рачунаре, интегрисане рачунаре, 

танке клијенте (thin clients), физичке сервере мањег формата и радне станице; 
 2) мониторе; 
            3) уређаје за обраду слике: фотокопир апарате, штампаче, скенере и 
вишенаменске уређаје. 

Члан 6. 
Канцеларијска информатичка опрема  испуњава минималне критеријуме ЕЕ ако 

испуњава најновије ENERGY STAR критеријуме енергетских својстава који су на снази 
на дан покретања поступка јавне набавке и који су објављени на одговарајућој интернет 
страници на којој се објављују ENERGY STAR критеријуми енергетских својстава. 

 
Члан 7. 

Ознака Тип I ENERGY STAR је доказ да канцеларијска информатичка опрема 
испуњава минималне критеријуме ЕЕ. 

Поред доказа из става 1. овог члана, канцеларијска информатичка опрема 
испуњава минималне критеријуме ЕЕ и ако се налази на списку производа који испуњавају 
ENERGY STAR критеријуме енергетских својстава. 

Уместо доказа из ст. 1. или 2. овог члана,  доказ да канцеларијска информатичка 
опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ представља и изјава понуђача  да 
канцеларијска информатичка опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ  уз коју се 
прилаже  технички досије произвођача са  видно означеним релевантним 
карактеристикама производа.   

 
Члан 8. 

Наручилац у конкурсној документацији наводи да се уз канцеларијску 
информатичку опрему доставља приручник који се односи на функцију уштеде енергије 
и слична питања у области  информационих технологија, који се унапред учитава у 
рачунар.  

 У случају поступка јавне набавке монитора и уређаја за обраду слике, приручник 
са одговарајућим упутством за коришћење прилаже се уз управљачки програм. 

Уместо приручника из ст. 1. и 2. овог члана наручилац у конкурсној документацији 
наводи да је потребно обезбедити  једноставан курс за подршку управљању 
енергетском ефикасношћу информационих технологија или on-line сервис са 
информацијама.  
 


