
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-125/2015-12/9 

Датум: 9. новембар 2015. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку 

- рачунарска опрема за правосудне органе - 

редни број 41/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 5. 

новембра 2015. године у 14.26 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У вези са вашим захтевом да је максимална висина TOWER сервера у варијанти 

RACK инсталације 4U, а услед планирања будућих испорука RACK опреме на 

локацијама судова, молим вас да потврдите да је и висина од 5U прихватљива, с 

обзиром на то да већина светских произвођача серверске опреме нуди 5U висину 

кућишта за овај тип рачунара (ово ће омогућити виши ниво транспарентности 

набавке, односно учествовање свих водећих светских произвођача / брендова 

рачунара и сервера), иако је разлика од 1U (2,5cm) симболична у односу на данас 

стандардне димензије RACK-а - 42U (1,05m). 

 

1. Одговор Комисије: 

Техничком спецификацијом дефинисане су вредности димехзија опреме на основу 

потреба, имајући у виду расположивост физичког слободног простора у постојећим 

rack орманима, димензијама rack ормана, као и будућег развоја система. У вези са 

тим, захтевано је да се уз сервере испорући и припадајућа опрема за монтирање у 

rack орман како би наручилац могао, током екплоатације, сходно динамици набавке 

остале опреме, да комплетну опрему групише у rack ормане. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Тражени типови и број портова у TOWER серверу (мин. 5 PCI express слотова, мин. 

1 PCI 32 слот, мин. 9 USB 2.0) може задовољити искључиво и само модел Fujitsu – 

PRIMERGY TX2560 M1, те предлажемо да се уважи захтев за мин. 6 PCI слотова + 

8 USB портова и тиме отвори простор за учествовање и других понуђача у 

поступку јавне набавке. 

 



2. Одговор Комисије: 

Модел Fujitsu – PRIMERGY TX2560 M1 не испуњава постављене захтеве, те је 

сходно томе нетачна тврдња да је једини модел који испуњава постављене захтеве. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
У складу са светским и европским настојањима за глобалним уштедама енергије и 

заштите човекове околине (green technology) молим вас да потврдите да је за 

рачунар под 3. десктоп, прихватљиво напајање и 180W active PFC 80 PLUS Bronze 

(82/85/82% efficient at 20/50/100% load – 230V) ’’High efficiency power supply is a 

requirement for ENERGY STAR® certification in conjuction with a select range of 

processors and modules’’. 

 

3. Одговор Комисије: 

Одступања од постављеног захтева неће бити прихваћена. Приликом дефинисања 

минималних техничких захтева јачине напајања водило се рачуна о онтеграцији 

опреме која је предмет јавне набавке са постојећом периферном, информационом и 

комуникационом опремом, као и будућим потребама корисника и неопходним 

проширењима, као и задовољавању међународних стандарда и препорука које се 

односе на енергетску ефикасност. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Марио Малетић, дипломирани правник 

- Владимир Пејчић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник 

- Небојша Павловић, гимназија 

- Ивана Радуловић, дипломирани инжењер организационих наука 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке (запослена 

у Дирекцији за управљање одузетом имовином) 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


