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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења и измена конкурсне документације у вези са 
поступком јавне набавке: Бар-код читачи и читачи картица, број јавне набавке: 404-22-101/17-6 

 
 
Дана 20.04.2017. године заинтересована лица обратила су се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Бар-код читачи и читачи картица, број јавне набавке: 404-22-101/17-6, сходно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

Питање 1: 
 „Сходно додатним информацијама од 13.04.2017. дефинисано је да је потребно понудити 
Plug&Play универзални кабл. Понуђачи могу понудити USB, PS/2 (keyboard wedge) или RS-232 
(серијски) како сте дефинисали у конкурсној документацији. 
Plug&Play универзални кабл не постоји већ је дефинисан према горе наведеним интерфејсима 
Уколико ће бар-код читачи бити повезани на радне станице (PC) или лаптпопве онда је потребан USB 
кабл. 
Молим Вас да потврдите да ли Вам је потребан USB кабл или дефинишите други кабл (keyboard wedge 
или RS-232) за повезивање бар-код читача са радном станицом.“ 
 
 Одговор 1: 
 Мења се одељак 4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, Партија 1 – бар код читачи (страна 5), тако 
да уместо: 
 

„Партија 1 – Бар-код читачи 
 

 Подржани интерфејс: USB, IBM, Keyboard wedge, RS-232, (може подржавати Synapse и Wand, 
али није обавезно)    

 Дубина поља од контакта до 43 cm (17 inča) код 100% UPC/EAN симбола  

 Најмања резолуција: 20% минимум рефлексије  

 Начин скенирања: једнолинијски 

 Технологија: ласер  

 Напајање: користи напајање уређаја са којим се повезује или спољно напајање (зависно од 
врсте уређаја са којим се повезује)  

 Отпорност на расвету у радном окружењу: неосетљив је на уобичајену вештачку унутрашњу 
расвету и на природну (сунчеву) светлост 

 Радна температура: od 0° C (32° F) do 50° C (122° F)  

 Подржани оперативни системи: Up to Windows 10 

 Plug&play кабл 

 Постоље за бар-код читач 

 ГАРАНТНИ РОК – најмање 24 месеца (омогућити поправку или замену неисправног уређаја 
новим уређајем истих или бољих карактеристика у року од три календарска дана од дана 
позива Наручиоца)“, 

треба да стоји: 
 

„Партија 1 – Бар-код читачи 

 Подржани интерфејс: USB (може подржавати IBM, Keyboard wedge, RS-232, Synapse и Wand, 
али није обавезно)    

 Дубина поља од контакта до 43 cm (17 inča) код 100% UPC/EAN симбола  

 Најмања резолуција: 20% минимум рефлексије  

 Начин скенирања: једнолинијски 

 Технологија: ласер  

 Напајање: користи напајање уређаја са којим се повезује или спољно напајање (зависно од 
врсте уређаја са којим се повезује)  
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 Отпорност на расвету у радном окружењу: неосетљив је на уобичајену вештачку унутрашњу 

расвету и на природну (сунчеву) светлост 

 Радна температура: od 0° C (32° F) do 50° C (122° F)  

 Подржани оперативни системи: Up to Windows 10 

 Plug&play USB кабл 

 Постоље за бар-код читач 

 ГАРАНТНИ РОК – најмање 24 месеца (омогућити поправку или замену неисправног уређаја 
новим уређајем истих или бољих карактеристика у року од три календарска дана од дана 
позива Наручиоца)“. 

 
 
 Питање 2: 
 „У конкурсној документацији за јавну набавку заведену под редним бројем Јавне набавке: 404-
22-101/17-6, у делу обрасца бр. 13, Модел уговора, стоји да је саставни део Уговора Прилог бр.1 – 
Дистрибутивна листа и Прилог бр. 2 – Понуда Добављача. 

С обзиром да у конкурсној документацији не постоји образац са називом Прилог 2, да ли то 
произилази да је Прилог 2 произвољног изгледа или се Прилогом бр. 2 сматра образац бр. 5.1. на 
страни 24?“ 

 
Одговор 2: 
Прилогом бр. 2 Модела уговора сматра се образац бр. 5.1. на страни 24. 
 
 
 

САГЛАСAН  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
  ______________________ 

___________________  Лука Поповић 
Немања Фирићаски  ______________________ 

___________________  Јелена Јаковљевић 
Ана Милијић 

 ______________________ 
  Ксенија Бошњак 
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