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                                             3 – 1) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ 

СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА 

 

 

Наручилац 

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР »БЕОГРАД« 

 

 

 

 



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 6 од 228 

Садржај техничке спецификације: 

1 УВОД ................................................................................................................................ 9 

1.1 Проширење функционалности контакт центра……………………………………10 

1.1.1 Унапређење постојећих програмских модула Контакт центра ................... 11 

1.1.2 Унапређење постојећег телекомуникационог система ................................ 12 

1.1.3 Миграција постојећег Контакт центра са ISDN на SIP протокол ............... 13 

1.2 Аутоматско прикупљање телеметеријских података…………………………….14 

1.3 Имплементација надзорног центра………………………………………………..15 

1.4 Проширење капацитета приступне мрежне опреме………………………………16 

1.4.1 Проширење постојећег система за широкопојасни интернет ..................... 17 

1.4.2 Унапређење приступа интерној мрежи ......................................................... 17 

1.4.3 Увођење IP корисничких терминала ............................................................. 18 

2 ТРЕНУТНО СТАЊЕ................................................................................................... 19 

2.1 ADSL…………………………………………………………………………………19 

2.2 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ…………………………………………20 

2.2.1 Механичка конфигурација ................................................................................ 21 

2.2.3 Линијски модул LIM (Line Interface Module) .................................................. 21 

2.2.4 PSM (Processor Switch Module - управљачки модул) ..................................... 22 

2.2.5 IFM (Interface Module - модули проширења) .................................................. 22 

2.2.6 GSM (Group Switch Module - повезивање LIM-ова) ....................................... 22 

2.2.7 PWM (Power Module - модул напајања) .......................................................... 22 

2.2.8 PBM (Power Backup Magacine - додатни батеријски магазин) ...................... 22 

2.2.9 PDM (Power Distribution module - дистрибуцијски модул извора напајања) ..... 22 

2.3 АПЛИКАТИВНА ПОДРШКА ....................................................................................... 23 

2.3.1 Наплата телефонских рачуна. ........................................................................... 23 

2.3.2 Контак центар ..................................................................................................... 34 

2.3.2.1 Основни појмови ............................................................................................... 35 

2.3.2.2 Пријављивање.................................................................................................... 37 

2.3.2.3 Почетна страница .............................................................................................. 38 

2.3.2.4 Интерфејс пријава ............................................................................................. 40 

2.3.2.5 Стандардни послови ......................................................................................... 52 

2.4 СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНСТАЛИРАНЕ ОПРЕМЕ………………………………..63 

2.4.1 Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд ........... 63 

2.4.2 Студентски дом "Карабурма", Мије Ковачевића 7б, Београд ....................... 66 



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 7 од 228 

2.4.3 Студентски дом “Патрис Лумумба”, Љубице Луковић 1, Београд ............... 69 

2.4.4 Студентски дом "Краљ Александар I", Булевар Краља Александра 75, Београд

 ........................................................................................................................... 75 

2.4.5 Студентски дом “Рифат Бурџевић”, Милана Ракића 77, Београд ................. 78 

2.4.6 Студентски дом “Слободан Пенезић”, Бана Иваниша бб, Београд .............. 80 

2.4.7 Студентски дом "4. aприл", Војводе Степе 320, Београд ............................... 82 

2.4.8 Студентски дом "Вера Благојевић I", Краљице Марије 48, Београд ............ 85 

2.4.9 Студентски дом "Вера Благојевић II", Далматинска 37, Београд ................. 87 

2.4.10 Студентски дом "Жарко Мариновић", Цара Душана 254, Земун ............... 89 

2.4.11 Студентски дом “Кошутњак”, Благоја Паровића  156, Београд .................. 92 

2.4.12 Студенски дом “Мика Митровић”, Краља Владимира 33, Београд ............ 94 

2.4.13 Дирекција, Светозара Марковића 56, Београд .............................................. 96 

3 ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА ЗА СОФТВЕРСКУ И ХАРДВЕРСКУ НАДОГРАДЊУ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ...................................................................................... 98 

3.1 ПРОШИРЕЊЕ КОНТАКТ ЦEНТРА .............................................................................. 98 

3.1.1 Унапређење телекомуникационе инфраструктуре Контакт Центра............. 98 

3.1.1.1 Media gateway уређај ......................................................................................... 98 

3.1.1.2 Проширење и унапређење Ericssn МX-One ТSW телефонске централе ..... 99 

3.1.1.3 Проширење GSM SMS gateway уређаја ........................................................ 102 

3.1.2 Унапређење и проширење постојећег Контакт Центра ............................... 102 

3.1.2.1 Софтверска платформа за проширени Контакт центар ............................... 102 

3.1.2.2 Хардверска платформа за проширени Контакт центар ............................... 107 

3.1.2.3 Серверски рачунар .......................................................................................... 108 

3.2 СИСТЕМ ЗА ТЕЛЕМЕТЕРИЈУ .................................................................................... 108 

3.2.1 Програмски модули система за телеметерију ............................................... 108 

3.2.2 Интеграција система за телеметерију са контакт центром .......................... 110 

3.2.3 Хардверски модули телеметеријског система .............................................. 110 

3.2.3.1 Бежични gateway уређај за повезивање бежичних сензора ISM 868 MHz 110 

3.2.3.2 Бежични gateway уређај за повезивање бежичних WiFi сензора ............... 111 

3.2.3.3 Бежични батеријски напајани сензор за мерење температуре ISM ........... 111 

3.2.3.4 Бежични батеријски напајани сензор за мерење температуре WiFi .......... 111 

3.2.3.5 Бежични батеријски напајани сензор за мерење стања акумулатора WiFi112 

3.2.3.6 Бежични батеријски напајани сензор за мерење климе WiFi ..................... 112 

3.2.3.7 Бежична конзола за приказ телеметеријских података ............................... 112 

3.2.3.8 Gateway уређај за повезивање мерача утрошене електричне енергије ...... 112 



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 8 од 228 

3.2.3.9 Удаљени мерачи утрошене електричне енергије ......................................... 113 

3.3 НАДЗОРНИ ЦEНТАР .................................................................................................... 114 

3.3.1 Програмски модули ......................................................................................... 114 

3.3.2 Надзорни монитори ......................................................................................... 115 

3.4 ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИTЕТА ПРИСТУПНЕ ОПРЕМЕ .......................................... 115 

3.4.1 Проширење капацитета DSLAM система ..................................................... 115 

3.4.2 Унапређење ADSL рутера ............................................................................... 116 

3.4.2.1 Редудантни рутери .......................................................................................... 117 

4 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ........................ 118 

5 УКУПАН БРОЈ КОМАДА УРЕЂАЈА, ОПРЕМЕ, ЛИЦEНЦИ И РАДОВА КОЈИ 

СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ........................................................................................ 120 

3.5.1 Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд ......... 120 

3.5.2 Студентски дом "Карабурма", Мије Ковачевића 7б, Београд ..................... 122 

3.5.3 Студентски дом “Патрис Лумумба”, Љубице Луковић 1, Београд ............. 122 

3.5.4 Студентски дом "Краљ Александар I", Булевар Краља Александра 75, Београд

 ......................................................................................................................... 123 

3.5.5 Студентски дом “Рифат Бурџевић”, Милана Ракића 77, Београд ............... 123 

3.5.6 Студентски дом “Слободан Пенезић”, Бана Иваниша бб, Београд ............ 124 

3.5.7 Студентски дом "4. aприл", Војводе Степе 320, Београд ............................. 124 

3.5.8 Студентски дом "Вера Благојевић I", Краљице Марије 48, Београд .......... 125 

3.5.9 Студентски дом "Вера Благојевић II", Далматинска 37, Београд ............... 126 

3.5.10 Студентски дом "Жарко Мариновић", Цара Душана 254, Земун ............. 126 

3.5.11 Студентски дом “Кошутњак”, Благоја Паровића  156, Београд ................ 127 

3.5.12 Дирекција, Светозара Марковића 56, Београд ............................................ 127 

3.5.13 Студенски дом “Мика Митровић”, Краља Владимира 33, Београд .......... 128 

3.5.14 Обука корисника ............................................................................................ 128 

 



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 9 од 228 

 

1 УВОД 

 

Основну делатност Установе Студентски центар ''Београд'' чини смештај и исхрана 

студената универзитета у Београду, чије се школовање финансира из буџета Републике 

Србије као и студената који сами плаћају своје школовање. У четрнаест студентских 

домова смештено је око 12.000 студената од чега је око  60% капацитета у собама прве 

категорије. Поред основне делатности Установа се бави пружањем услужних 

комерцијалних делатности за студенте и грађане, као и организовањем туристичке 

рецепције и међународне размене  студената.  

Наша мисија је да студентима омогућимо квалитетне услове за учење и лични 

развој. Мисија установе је да обезбеди штедљив и рационалан однос према трошковима 

пословања, модернизацију постојећег система, организацију и пружање услуга и 

задовољење потреба корисника, запослених и друштва у целини. Деловање Установе је 

усмерено ка будућности, и зато је визија да непрестано побољшава постојеће системе, 

помогне у подршци за рационалну пословање и задовољство корисника. 

Пратећи савремене трендове Установа Студентски центар ''Београд'' континуирано 

ради на унапређењу свих видова телекомуникациних услуга које су стављене на 

располагање тренутним и будућим корисницима система. 

Велики број студентских домова, дислоцираност на територији града Београда, као и 

бројност услуга које Установа студентски центар “Београд” нуди донело је потребу за 

имплеметирањем ефикасног система информисања студената и ефикасног система за 

обраду притужби и захтева студената и корисника. 

У оквиру Центра за телекомуникације Установе већ девет година функционише 

активан Контакт центар. Овај центар омогућава студентима пријаву свих врста кварова из 

области телекомуникација као и стално праћење процеса отклањања пријављених 

проблема. Инсталирани систем је показао велику поузданост, јер је у комплетном периоду 

експлоатације био на располагњу корисницима без забележених прекида у раду. 

У циљу пружања услуга на конитинуирано високом нивоу неопходно је извршити 

унапређење и проширење постојећег Контакт центра. Будући интегрисани систем мора да 

омогући корисницима следеће погодности: 

• јединствени персонализован портал, преко којег би сваки студент (појединачни 

корисник) могао да оствари двосмерну комуникацију са службама Установе 

студентски центар “Београд” 

• увођење аутоматизованог прикупљања телеметријских података, са циљем 

повећања ажурности прикупљања информација о редовној експлоатацији система 

као и убразној пријави екцесних стања 
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• увођење јединственог надзорног центра за контролу рада инсталираних 

комуникационих и телеметријских система, са могућношћу праћења параметара 

рада у реалном времену и функцијом ране детекције и аутоматске пријаве 

потенцијалних кварова 

• проширење интерне мреже, кроз повећање капацитета инсталиране опреме као 

имплементацију нових технологија 

  

Планирано унапређење и проширење ће бити обављено у неколико праваца, и то: 

• унапређење и проширење функционалности постојећег Контакт центра, увођењем 

личног портала корисника 

• проширење Контакт центра са модулима за аутоматско прикупљање 

телеметеријских података 

• имплементација надзорног центра и његова интеграција са Контакт центром 

• проширење капацитета приступне мрежне опреме 

 

Проширење и унапређење система је дугорочан процес који ће бити реализован 

фазно, у зависности од инвестиционих могућности наручиоца и практичних проблема који 

ће се појавити у процесу имплементације. 

1.1 Проширење функционалности контакт центра 

Реализацијом проширења система биће омогућена поставка јединственог 

мултимедијалног информативног Контакт центра који ће омогућити ефикасно управљање 

телефонским позивима корисника ка оператерима као и двосмерну комуникацију путем 

интерактивних говорних аутомата и других медијских канала: е-маил-а, фаx, SMS-а (Short 

Message Service) и web chat-а. Информативни центар ће 24 часа, седам дана у недељи, бити 

на располагању студентима и другим корисницима за пријаве и проверу статуса преко 

електронских портала, односно кроз разговоре са оператерима у току радног времена (7-22 

часа). 

Након проширења систем ће омогућити пријаву кварова и праћење њиховог статуса 

за све потенцијално заинтересоване службе у оквиру установе, и то за све домове и 

локације као и за све појединачне сервисе и делатности. 

Проширени контакт центар ће омогућити сваком кориснику да пријавом на свој 

лични портал добије могућност: 

• пријаве свих врста кварова као и праћење реализације њиховог отклањања 

• увид у прикупљене податке о личном задужењу за телекoмуникацине услуге 

• могућност увида у прикупљене телеметријске податке за пријављеног корисника 

Предложено унапређење контакт центра предвиђа миграцију комплетне гласовне 

комуникације на VoIP (Voice Over IP) платформу. На овај начин ће свим корисницима у 

свим објектима бити омогућена јединствен и униформисан начин приступа платформи, уз 
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повећање економичности експлоатације кроз коришћење VoIP веза од свих локација до 

централног јединственог Контакт центра. 

Посебну вредност овој платформи даје могућност будућег проширења капацитета 

телефонског система кроз активирање VoIP налога за крајње кориснике, односно будућу 

транзицију на VoIP комплетног система, укључујући и крајње кориснике. Ово ће 

омогућити активирање нових корисника телефонског система једноставним активирањем 

њихових VoIP телефонских налога, као и коришћење савремених платформи за VoIP:  

смарт мобилни телефони, таблети, лаптоп и персонални рачунари. 

У својој финалној верзији проширени Контакт центар ће омогућити корисницима 

приступ свим функцијама система кроз апликацију која би обухватала све сегменте 

корисничког интерфејса: лични портал и VoIP платформу. Очекивано је да ће ова 

апликација бити доступна за тренутно најпопуларније ОС платформе: android, IOS и 

Windows. Ова апликација ће омогућити да корисници преко свог портала на опреми коју 

поседују (телефон, рачунар, ...) могу да остварују и друге погодности: плаћање оброка, 

резервацију за прање веша, резервацију места и слично. 

Ради прошрења функционалности Контак центра потребно је извршити проширење и 

унапређење следећих функционалних целина: 

• проширење и унапређење постојећих програмских модула Контакт центра 

• проширење и унапређење постојећег телекомуникациног система 

• набавка и инсталација опреме за прелазак Контакт центра са ISDN (Integrated 

Services Digital Network) на SIP (Session Initiation Protocol) протокол 

1.1.1 Унапређење постојећих програмских модула Контакт центра  

Лични портал корисника омогућиће увид у тренутно задужење корисника. На овај 

начин нестаће потреба за штампањем листинга разговора уз рачун, већ ће сваки корисник 

моћи да преко свог личног портала прати тренутно и кумулативно задужење за све 

телекомункиационе услуге, заједно са детаљним информацијама о њиховом карактеру и 

цени. Уз рачун за станарину биће довољно да се фактурише само интегрална ставка за 

телекомуникације, а сви остали подаци ће бити стално доступни преко портала. Због тога 

је неопходно унапређење софтвера за интеграцију нове платформе Контакт центра са 

постојећим системом за прикупљање података са телефонских централа и софтвера за 

тарифирање и наплату телефонских разговора. 

Постојећи Контакт центар тренутно пружа подршку за пријаву и праћење кварова 

везаних за телекомуникациони систем, телефонске централе и ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) прикључкe. Студентима је тренутно oмогућена пријава и праћење 

реализације решења кварова преко web портала, говорног аутомата или директном 

комуникацијом са оператерима. 

Проширењем система потребно је омогућити пријаву и праћење процеса решавања 

пријава и за све остале врсте кварова: проблеми са електричном енергијом, грејање, 

водоинсталатерски кварови, проблеми са намештајем и ентеријером... Проширени систем 
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мора да омогући даља унапређења, како у смислу подржаних служби тако и у погледу 

броја подржаних објеката, сервиса и кадрова који пружају услуге у оквиру Установе 

Студентски центар ''Београд''. Веома је битно да интегрисани систем буде униформно 

подржан у свим домовима, на постојећој и будућој корисничкој телекомуникациној 

опреми, јер је обавеза Установе да пружи уједначену и квалитетну услугу свим 

корисницима система. 

Пријаве проблема могу да буду мануелне и аутоматске. Мануелне пријаве активирају 

студенти кориштењем неког од мултимедијалних канала које обезбеђује проширени 

систем Контакт центра: web портал, mail, SMS, fax, говорни аутомати или директни позив 

оператерима. Аутоматске пријаве генерише систем за телеметерију, на основу измерених 

података и предефинисаног система за детекцију екцесних ситуација. 

Унете пријаве се прослеђују систему за дистрибуцију пријава. Овај систем 

аутоматски или уз асистенцију оператера прослеђује пријаве ка службама и особама 

задуженим за отклањање кварова. Кадрови задужени за решавање проблема добијају 

информацију  о новој пријави преко интерних комуникациних канала: SMS, mail, web 

портал или преслушавањем пријаве на говорном аутомату. Преко истих канала они могу 

да промене стање пријаве, да је проследе другој особи на решавање, да одложе решавање 

пријаве или у решавање укључе другу стручну особу (формирају групну пријаву). Када су 

сви проблеми отклоњени, одгворно лице може да означи да је пријава решена. Ток 

решавања пријаве могу да прате сви заинтересовани за конкретан проблем: особа која је 

формирала пријаву, кадрови који је решавају, као и руководиоци релевантних служби. 

У оквиру Контак центра предвиђена је и инсталација надзорног центра и посебне 

опреме која ће визуелним и звучним путем сигнализирати оператерима појаву посебних 

алармних стања. У том случају оператери могу да директно контактирају надлежне 

интерне или спољне службе и да активно учествују у праћењу отклањања проблема. 

У току процеса отклањања кварова студенти су у могућнсти да провере стање 

реализације преко било код од мултимедијалних канала преко којих су иницирали пријаву 

квара. Све операције систем мора да аутоматски евидентира и архивира, и на основу њих 

да прави дневне, недељне и месечне извештаје. Ови извештаји биће доступни 

руководицима служби преко web портала, или аутоматским периодичним слањем mail 

порука. 

1.1.2 Унапређење постојећег телекомуникационог система 

Постојећи телефонски систем Установе студентски центар „Београд“ састоји се од 

тринаест телефонских централа типа МX-One ТSW Ericsson, размештених у дванаест 

студентских домова и у објекту дирекције Установе. Телефонске централе су инсталиране 

2006 године и базиране су на TDM (Time Division Multiplexing) комутацији. 

Пошто је произвођач опреме престао да пружа сервисну подршку (унапређење 

програма, производња и испорука системског хардвера), а у циљу очувања постојеће 
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инвестиције, корисницима је препоручено хардверско-софтверско унапређење и миграција 

са TDM на IP (Internet Protocol) платформу. 

Унапређени телефонски систем базиран на IP платформи омогућиће интерну 

комуникацију корисника унутар локација Установе по сопственој рачунарској мрежи. 

Тиме се остварује уштеда на трошковима телефонирања, уз формирање интегрисане 

телефонске мреже са свим функцијама напредне технологије. Једна од предности је будуће 

увођење јединствене интерне телефонске нумерације за све корснике Установе Студентски 

центар ''Београд'', са увођењем јединственог броја за приступ Контакт центру. Ово захтева 

дубинске захвате на изменама програмирања рута постојеће TDM телекомуникационе 

опреме, али ће дугорочно довести до далеко ефикасније експлоатације инсталиране опреме 

и поједноставити и унифицирати кориснички интерфејс будућег интегрисаног система.   

Битно је нагласити да ће проширењем телефонског система бити обухваћена и постојећа 

опрема, тако да ће јединствена нумерација и специјални бројеви бити омогућени и за 

постојеће аналогне кориснике. 

Имплементацијом IP платформе са употребом постојећих дигиталних и аналогних 

интерфејса, постиже се одрживост сиситема критичне комуникације унутар Установе 

студентси центар „Београд“ у случају прекида у IP саобраћају, те се ствара паралелан 

систем независна од LAN (Local Area Network) мрежа унутар објеката и мрежа између 

објеката. Што је још битиније, створиће се могућност повезивања са провајдерима који 

пружају услуге SIP приступа, односно VoIP повезивања на јавну телефонску мрежу. 

1.1.3 Миграција постојећег Контакт центра са ISDN на SIP протокол 

Велики број студентских домова, дислоцираност на територији града Београда, 

потреба за повезивањем мањих локација (служба смештаја, ресторани) у јединствен 

телекомуникациони система, пружање континуиране и што боље услуге студентима и 

запосленима у оквиру Установе студентски центар „Београд“ донело је потребу за 

унапређењем постојећих телефонских централа на IP платформу. 

Постојећи Контакт центар спојен је са телекомуникационом опремом преко две ISDN 

примарне конекције. Ради формирања интегрисаног система неопходна је миграција 

постојећег Контакт центра са ISDN платформе на SIP протокол. 

Ова миграција захтева две операције: 

• унапређење постојећег Контакт центра за прихват корисника преко SIP протокола  

• унапређење постојећих TDM централа кроз инсталацију опреме и програмских 

модула ће омогућити њихову везу на SIP мрежу 

Унапређење постојећег Контакт центра за прихват корисника преко SIP протокола 

обухвата инсталацију и програмирање потребних gateway уређаја и/или програмских 

модула који би омогућавали истовремени прихват већег броја корисника који са Контакт 

центром комуницирају преко SIP протокола. 

Постојећа телекомуникациона платформа је базирана на класичној TDM технологији. 

Будући интегрисани систем подразумева могућност да све централе на свим локацијама 
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буду повезане на Контакт центар, уз очување постојеће инвестиције у постојећу опрему. 

Ово подразумева инсталацију потребне опреме и/или програмских модула који би 

обезбедили повезивање сваке појединачне TDM базиране централе преко SIP протокола на 

јединствени Контакт центар. Уколико се за ово унапређење користе SIP gateway уређаји, 

претпостављено је коришћење опреме која омогућава касније проширење система 

увођењем нових VoIP корисника, као и могућност аутономног рада инсталираних уређаја. 

Овиме се обезбеђује могућност миграције комплетног система са TDM комутације на 

VoIP. Ово је дугорочан процес, али је битно да се кроз визију будућег система инсистира 

на употреби опреме која ће пратити ову транзицију. 

1.2 Аутоматско прикупљање телеметеријских података  

Контакт центар са својим капацитетима може да обради велики број дневних пријава. 

Пракса је показала да постоји део кварова чија пријава може бити аутоматизована. Тиме се 

постиже много већа ефикасност рада комплетног система, јер детекција квара више не 

зависи само од људског фактора.  

Аутоматска детекција и пријава екцесних стања омогућава превенцију и много бржу 

реакцију за низ потенцијалних проблема. Интеграција система за телеметерију и даљинску 

детекцију у Контакт центар омогућава јединствен начин обраде свих пријава. Аутоматски 

детектовани проблeми система за телеметерију отварају пријаве у Контакт центру 

истовентне као и код пријаве кварова од стране корисника. Ово омогућава да се сви 

настали пробелми третирају равноправно, односно да се и аутоматски и мануелнo 

пријављени кварови евидентирају и разрешавају на истоветан начин. 

Проширење постојећег Kонтакт центра кроз имплементацију нових програмских 

модула мора да омогући будућу интеграцију са разним системима за аутоматску детекцију 

екцесних стања. Систем за телеметерију ће омогућити прикупљање разних података, али је 

на овим програмским модулима да дефинисшу и препознају појаву ванредних ситуација. 

Дакле, систем мора да омогући аутоматско праћење разних мерних телеметеријских 

парамтера у реалном времену, као и препознавање алармних ситуација и аутоматско 

генерисање пријава у Контакт центру. 

Такође, у систему установе постоји независна потреба за прикупљањем бројних 

телеметријских информација. На пример, у Установи је уведен HASAP систем који 

подразумева праћење бројних параметара у процесу набавке и производње хране. Ради 

испуњавања прописа везаних за безбедност хране неопходно је увођење разних 

телеметеријских мерења: температуре, влажности, приступа... Прикупљање и праћење 

ових података је и законска и практична обавеза која омогућава пуно поштовање HASAP 

прописа. Сталним праћењем режима складиштења хране биће онемогућене ситације 

прекида хладног ланца у процесу дистрибуције прехрамбених производа, односно биће 

детектоване све потенцијално проблематичне ситуације настале нестанком електричне 

енергије или погрешним процедурама. 

Такође, коришћење разнородних комплесних системи у оквиру Установе (електрична 

енергија, грејање, вода) захтевају праћење трошкова у условима реалне експлоатације. 
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Установа сарађује са разним комуналним установама, али се поставља питање расподеле 

трошкова унутар саме организације, посебно у случају закупаца и других комерцијалних 

делатности. Увођење телеметрије довело би до прецизне евиденције о интерној потрошњи 

и расподели трошкова унутар Установе, што би дугорочно довело до оптимизације укупне 

потрошње и смањења трошкова пословања. 

Ово подразумева дугорочну фазну инсталацију и интеграцију разних типова сензора, 

мерача и детектора. Они би омогућили прикупљање потребних информације за ефикасније 

управљање ресурсима система (потрошња струје, воде, енергије, ...).  Кроз проширење 

контакт центра потребно је обезбедити хардверске и софтверске модуле који би омогућили 

подршку за ову аутоматизацију. 

Комплексно увођење телеметеријских система обухвата практичну имплементацију 

предложеног решења на једној од локација установе. Кроз реализацију овог сегмента 

пројекта дошли би до података о понашању предложеног система у реалном 

експлоатационом окружењу чиме би Наручиоцу било омогућено да сагледа све 

финансијске и техничке аспекте реализације пројекта у пуном обиму. 

При реализацији пројекта треба имати у виду како могућности испуњења конкретних 

задатака одређених обимом пројекта, тако и чињеницу да би пројекат требало да 

представља основу за евентуална унапређења и проширења, а све у складу са 

расположивим информацијама о техничко-технолошким и регулативним трендовима. 

Посебну пажњу треба обратити на перспективу проширења обима система система 

даљинског надзора и управљања, а све са главним циљем побољшања квалитета услуга 

које пружа установа у оквиру својих надлежности. 

Пошто је у процесу унапређења Контакт центра највећа концентрација опреме на 

локацији сервер собе у објекту Студентски град, у првој фази реализације система на овој 

локацији биће постављени потребни мерачи потребни за телеметеријско праћење рада 

опреме. На основу овде стечених искустава систем телеметерије ће се ширити на сервер 

собе других објеката, а затим на телеметерију других мерних величина: потрошње 

електричне енергије, протока воде, калориметри и други сензори. 

1.3 Имплементација надзорног центра 

Пошто је планирано да Контакт центар буде централно место за прикупљање свих 

пријава о кваровима и отказима у систему, неопходно је да буде активан 24 сата сваког 

дана. За овако висок ниво поузданости рада комплетног система неопходан је и стални 

мониторинг / надзор рада све телекомуникацине и периферне опреме.  

У оквиру Контак центра, а у склопу његовог проширења, потребно је обезбедити 

инсталацију хардверских и програмских модула који би обезбедили континуирано 

праћење рада све опреме, као и интегрални приказ стања на локацији где се налазе 

оператери Контакт центра. Такође, потребно је обезбедити системе за аутоматско 

активирање аларма у случају отказа, аутоматску пријаву кварова и дистрибуцију аларма 

преко проширеног система Контак центра. У зависности од врсте и приоритета 
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детектованог аларма неопходно је омогућити инстовремено слање информације о 

екцесном стању преко једног или више комуникационих канала: SMS-ом, mail-ом, fax-ом 

или аутоматском говорном поруком. Такође је неопходно да се у оквиру проширеног 

Контакт центра омогући додатна визуелна и звучна презентација за критичне класе аларма, 

где ће оператери бити у обавези да непосредно обавести надлежне особе о појави такве 

сиутације. 

Интегрисани надзорни центар мора да омогући даљинско прикупљање података у 

реалном времену о раду све употребљене опреме. Ово се може посматрати као 

функсионално проширење система за телеметерију, али у реализацији мора да 

функциононише као независтан систем. Наиме, надзорни систем мора да пружи 

информације о стању инфраструктурне телекомуникационе опреме, односно мора да има 

за ред величине већу поузданост од система за телеметерију. Зато је неопходно да овај 

систем има своје посебне поуздане комуникационе канале који ће сигурно непрекидно 

достављати Контакт центру информације о стању опреме. 

Ради ефикасног праћења рада критичне инфраструктуре потребно је у надзорном 

центру инсталирати посебне мониторе за праћење рада система. Уз мониторе је пожељно и 

инсталирање опреме која ће кроз додатне визуелне и друге канале (СМС, mail)  

обавештавати особље о појави екцесних стања. 

1.4 Проширење капацитета приступне мрежне опреме  

Претходном реализацијом пројекта »Унапређење функционисања 

телекомуникационог система у Установи Студентски центар Београд« створени су услови 

за коришћење савремених телекомуникационих система (ADSL систем) и омогућено је 

даље усавршавање кроз будућа проширења и постављање нових система комуникације. 

Унапређење Контак центра подразумева додатни развој интерне LAN мреже. Бројни 

нови сервиси захтевају протке и квалитет мреже који је могуће гарантовати само кроз 

имплементацију интерне комуникације. Такође, потребно је студентима и другим 

корисницима у оквиру Установе омогућити перснализован избор провајдера и скупа 

комерцијалних услуга које пружа јавна и локална IP мрежа. 

Очекивано је да побољшана интерна мрежа омогући веће брзине протока, гарантован 

квалитет сервиса, могућност избора спољног провајдера и пакета брзина за конекцију ка 

јавној IP мрежи. Неки од нових сервиса ће бити укључени у оквиру стандардних пакета, а 

неки ће бити део нове комерцијалне понуде. 

Ради обезбеђивања жељеног побољшања рада Контак центра Центар за 

телекомуникације је препознао три области у којима је неопходно унапређење 

комуникационих платформи: 

1) Проширење постојећег система за широкопојасни интернет (Ericsson EDA1200 

ADSL / IP-DSLAM системи) 

2) унапређење приступа интерној мрежи преко нових савремених технологија, пре 

свега бежични приступ 
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3) увођење нових IP базираних терминала код крајњих корисника 

 

1.4.1 Проширење постојећег система за широкопојасни интернет 

Велика заинтересованост студената за коришцење ADSL система намеће потребу за 

проширењем ADSL капацитета на следећим локацијама: 

• студентски дом „Студентски град“ 

• студентски дом „Краљ Александар I“ 

• студентски дом „4. Април“ 

 

Такође, због већег броја инсталираних ADSL уређаја, повећаног капацитета система, 

захтева за имплементацијом нових интернет пакета и непрекидним поузданим радом 

неопходно је проширење система за IP рутирање интерне мреже одговарајућим 

хардверским рутерима 

Постојеће решење IP рутирања базирано је на употреби наменских PC рачунара са 

инсталираним мрежним картицама, као и употребом одговарајућег програмског решења. 

Унапређено решење мора бити базирано на савременим независним хардверски рутерима. 

Ови рутери морају да обезбеде повећање могућег протока, интеграцију са аутоматским 

централизованим надзором рада телекомуникационих система као и редудантност у 

случају отказа на критичним локацијама. 

1.4.2 Унапређење приступа интерној мрежи 

Миграција корисника на нове платформе захтева проширење могућности приступа 

интерној мрежи, као у смислу повећања брзине тако и имплементацијом нових технологија 

за приступ. 

Због све већег броја корисника који за приступ интерној мрежи желе да користе 

мобилне платформе, потребно је омогућити приступ свим апликативним функцијама 

система преко бежичних технологија. Са једне стране ово захтева омогућавање 

апликативног приступа систему преко јавне интернет мреже, а са друге стране локални 

приступ преко WiFi приступа. 

За приступ са јавне интернет мреже систем мора да обезбеди повећан капацитет 

конекције са јавним интернет провајдерима, као и имплементацију одговорајућих система 

заштите: firewall, рутери, удаљени приступ. 

За флексибилнији приступ у оквиру саме локалне мреже потребно је обезбедити 

инфраструктуру за што ефикаснији приступ преко WiFi мреже. Овај приступ мора да 

омогући једноставно повезивање корисника, подршку за што већи скуп приступних 

технологија (2.4GHz и 5GHz ISM опсег) и подршку за капацитете потребне за рад 

савремених сервиса (VoIP, voice, video, ...) 
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Изградња локалне приступне мреже је сложен дугорочан процес, па је очекивано да 

ће додавање нових приступних тачака бити обављено у више фаза. 

1.4.3 Увођење IP корисничких терминала 

Анализа понашања корисника показала је да је у току миграција са употребе 

класичне телефоније на платформе која омогућавају мултимедијалну комуникацију. Све 

више корисника поседује смарт телефоне, таблете и персоналне рачунаре. Такође, 

корисници подразумевају да нови начин комуникације није базиран само на гласовној 

комуникацији, већ подразумева коришћење wеб портала и наменских апликација. 

Промена у понашању корисника доводи до потребе за два проширења постојећег 

комуникационог система: 

• омогућавање приступа свим апликацијама (говор, подаци, портал) преко интерне 

мреже или јавне интернет мреже 

• увођење нових уређаја који пружају подршку свим интегрисаним сервисима 

Прва функција проширеног система је описана у претходним поглављима, и обухвата 

комплексно унапређење апликативног дела: проширење Контак центра и проширење 

телекомуникационе опреме. 

Друга функција подразумева фазну замену телефонских апарата новим уређајима 

базираним на IP платформи. Ову уређаји би требали да имају неколико функција: 

• обезбеђивање базног IP приступа до соба корисника (ADSL, WiFi, нове 

технологије) 

• базни говорни сервиси, функције стандардног телефона 

• WiFi приступ у зони покривања уређаја 

• интеграцију са телеметријским системима 

Овакав уређај би омогућио замену неколико уређаја јединственим апаратом, што би 

омогућило једноставнију експолатацију и одржавање система. 
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2 ТРЕНУТНО СТАЊЕ 

2.1 ADSL 

Студентски центар је у периоду од 2008 до 2012 године кроз реализацију пројекта 

»Унапређење функционисања телекомуникационог система у Установи Студентски центар 

Београд« имплементирао услугу широкопојасног интернета у студентским собама путем 

ADSL система (ADSL - Asymmetric Digital subscriber Line - Асиметрична Дигитална 

Претплатничка Линија), чиме су створени услови за коришћење савремених 

телекомуникационих система и даље усавршавање и постављање нових дигиталних 

система. 

Техничари службе за телекомуникације су сваком студенту кориснику ADSL уређаја 

извршили инсталацију ADSL и повезивање модема са рачунаром. Увођењем ADSL 

система студенти су добили следеће погодности: 

• успостављена је стална веза са Интернетом без процедуре конектовања 

• користи се постојећа аналогна телефонска линија, при чему се линија и даље може 

користити за телефонске разговоре. Веза са Интернетом се не прекида док трају 

телефонски позиви - обе активности теку паралелно 

• постижу се релативно велике брзине преноса 

• ADSL пакети имају фиксну цену, тако да студенти унапред прецизно знају месечну 

цену коришћења ове услуге 

• омогућено је плаћање трошкова за коришћење ADSL система уз телефонски рачун 

 

За реализацију овог пројекта коришћена се постојећа телефонска инсталација по 

домовима, чиме је знатно смањен трошак реализације пројекта. Захваљујући томе што је 

коришћена постојећа телефонска инфраструктура, увођење ADSL је било брзо и 

једноставно, без потребе за инсталацијом нових или замене постојећих каблова. Систем 

ADSL-а није постављан у сваку студентску собу, него по захтеву студената. Тиме су 

смањени беспотребни радови и трошкови за студенте који у собама немају рачунар.  

За потребе пружања интернет услуга преко ADSL система коришћени су Ericsson 

EDA1200 IP DSLAM системи. EDA 1200 концепт широкопојасног приступа базиран је на 

Ethernet технологији . Подржани су IP сервиси као што су пренос говора, података, видео 

сигнала, укључујући и напредне сервисе као што су IPTV и HDTV. EDA IP DSLAM је у 

складу са важећим DSL стандардима. Омогућава истовремено коришћење различитих 

приступних технологија као што су ADSL / ADSL2 /ADSL2+, VDSL2, Point-to-Point Fiber 

(P2P, FTTH/FTTB), Cat5. 

Скалабилност система је од 12 до 7000 претплатника, у корацима од по 12 

претплатника по једном IP DSLAM-у. Флексибилност постављеног система омогућава да 

се број корисника ADSL система може мењати по домовима зависно од броја 

заинтересованих корисника. 
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Сви уређаји су исте софтверско-хардверске ревизије. Модуларне су архитектуре што 

омогућава да се модули могу пребацивати са једне на другу локацију у зависности од броја 

пријављених корисника у студентским домовима. 

Инсталирани капацитети постојећих система по домовима дати су у табелама 

тренутно инсталиране опреме у поглављима 2.4.1 до 2.4.13. 

2.2 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ 

Постојећи телефонски систем Установе студентски центар „Београд“ састоји се од 

тринаест телефонских централа типа MD110 МX-One TSW, произвођача Ericsson, 

размештених у дванаест студентских домова и у објекту дирекције Установе. 

Телефонске централе су инсталиране 2006 године, и базиране су на TDM комутацији. 

Инсталирана софтверска верзија на свим системима је BC13 (VERSION: CXP1010101/4/ 

TSWSP03/R4A).  

Телекомуникацини систем је базиран на јединственој расподељеној архитектури с 

модуларном изградњом која представља основ за мрежу преноса говора података и 

мултимедијалних апликација. Архитектура са модуларном изградњом, заједно са 

одабраним функцијама, омогућила је креирање потпуно интегрисаног система сa 

комплетном транспарентношћу функција у целој мрежи. 

MD110 поседује све битне сигнализацијске системе, тако да служи као gateway 

између нових и постојећи система као и ресурса јавних мрежа. MD110 подржава више од 

50 варијанти дигиталних и аналогних сигнализацијских система и око 20 варијанти 

регистарских сигнализацијских протокола: сигнализација по петљи, Е&М сигнализација, 

MFC, CEPT L1, дигитална CAS сигнализација, DPNSS, EDSS1 (према јавној ISDN мрежи), 

ISO GSIG. MD110 је у складу са QSIG, глобалним стандардом за умрежавање PBX 

система. 

Систем MD110 подржава VoIP (Voice over IP) апликације према стандарду ITU-T 

H.323. MD110 хибридно решење подржава TDM технологије и IP технологију у једном 

систему. Могуће је коришћење стандардних терминала (аналогни телефони, дигитални 

телефони,  бежични телефони) и нових IP терминалa у једном систему. 

По свом капацитету, систем MD110 је предвиђен за установе до 20.000 телефонских 

прикључака. Најважније карактеристике система јесу: 

• прикључење аналогних, дигиталних, ISDN и IP телефона 

• повезивање с јавном мрежом; аналогним, дигиталним, ISDN и IP везама 

• интегрисани бежични систем, утемељен на DECT технологији 

• интегрисана говорна пошта 

• интеграцију GSM телефона (мобилни корисници) 

• решења за рад у издвојеним локацијама 

• интегрисан позивни центар 

• подршка апликацијама за интеграцију рачунара и телефоније 



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 21 од 228 

2.2.1 Механичка конфигурација 

MD110 је са механичком структуром утемељен на модулима који се могу монтирати 

на различите начине како би се прилагодили расположивом простору: 

• модуларни концепт омогућава уобличавање, односно опрема се може премештати 

са места на друго место без додатних трошкова. 

• модули један поврх другог (до 4) у реду по висини 

• скалабилност система омогућава надоградњу и проширивање у зависности од 

потреба 

• различите опције напајања 

2.2.3 Линијски модул LIM (Line Interface Module)  

LIM је потпуно самосталан, садржи властити процесор, софтвер, комутацијско поље 

и интерфејсе - за кориснике и спојне водове. 

• MD110 може садржавати само један LIM у самосталној конфигурацији или више 

међусобно повезаних LIM-ова 

• MD110 ради са дистрибуираном снагом процесора, а сви LIM-ови имају исти 

софтвер 

• LIM-ови сарађују на равноправној основи, и чине један потпуно интегрисан систем 

• све услуге система као и телефонске услуге су транспарентне и доступне у целом 

систему 

• везе између LIM-ова остварују се преко стандардних преносних интерфејса 2 

Mbit/s. То значи да се LIM-ови могу инсталисати леђа на леђа у истој просторији 

или  распршено по спратовима зграде, односно по удаљеним географским 

подручјима 

• установа са инсталираним једним јединственим комуникацијским системом (један 

LIM или више LIM-ова) чини систем са пуном транспарентношћу услуга. 

Администрирање је заједничко и тиме максимално ефикасно. Будући да је сваки 

LIM самосталан, наставља рад и у случају ако је прекинута комуникација са 

остатком система. То значи да је ризик тоталног испада система практично 

елиминисан, грешка у једном LIM-у неће утицати на остатак система 

• спојни водови на јавну мрежу могу се организовати по различитим сноповима у 

различитим LIM-овима, минимизирајући ризик немогућности остваривања 

одлазних позива. Поузданост се може додатно повећати спајањем различитих 

снопова на различите LIM-ове или чак на различите јавне операторе 

• LIM-ови се могу инсталирати на удаљеним местима и повезати везама 2 Mbit/s, 

приватним или јавним, али и тада остају модули у потпуно интегрисаном систему 

MD110 

• Капацитет LIM-а је до 640 корисника 

• За веће системе додаје се потребан број LIM-ова. У једном систему може бити 

преко 20.000 корисника односно до 31 системски линк 

• Два LIM-а могу да се међусобно директно повежу без групног степена (GSM) 
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2.2.4 PSM (Processor Switch Module - управљачки модул)  

• процесирање укључујући обраду сигнала и комутацију (1024 Time Slots)  OS/AS 

(Operating System/Application Software) 

• меморијско складиште (флеш или хард диск) за програмски back-up 

• 10 слободних места за све типове интефрејса 

• S&NM интерфејс (NIU / NIU2) 

2.2.5 IFM (Interface Module - модули проширења) 

• 17 слободних места за интерфејсе (корисничке и преносничке плоче) 

2.2.6 GSM (Group Switch Module - повезивање LIM-ова) 

• Модул за највише 31 x 2Mb/s системски линк. 

2.2.7 PWM (Power Module - модул напајања) 

• 2 x 12,5 А x 48 V (стандардно); 1.200 W 

• напајање за највише 600 корисника 

• један PWM може подржати до 4 модула (PSM или IFM) 

• уграђена опцијска батеријска подршка 26 Ах 

2.2.8 PBM (Power Backup Magacine - додатни батеријски магазин) 

• стандардне димензије MD110 

• додатне батерије за аутномни рад система 

2.2.9 PDM (Power Distribution module - дистрибуцијски модул извора напајања) 

• стандардне димензије MD110 

• садржи струјне ограничаваче за 10, 20 или 30 модула 

 

Инсталирани капацитети (по домовима) постојећих система, опреме и лиценци дати 

су у табелама тренутно инсталиране опреме у поглављима 2.4.1 до 2.4.13. 
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2.3 АПЛИКАТИВНА ПОДРШКА 

2.3.1 Наплата телефонских рачуна 

Установа Студентски центар Београд поседује дистрибуиран независан телефонски 

систем на 13 локација. На свим локалцијама налази се софтвер за прикупљање тарифних 

импулса и наплату телефонских рачуна. 

Софтвер је урађен у две варијанте: 

• JWEBTARIF WEB АПЛИКАЦИЈА  

• DESKTOP АПЛИКАЦИЈА 

Све апликације могу да користе freeware верзије због мање цене целог система 

(програмски језик Java, Framework Java Server Faces). 

Да би лакше приказали како функционише постојећи софтвер за тарифирање и 

наплату телефонских рачуна и да би се лакше сагледала његова функционалност дат је 

шематски приказ: 

• архитектура система (приказана на слици 2.3.1) 

• шема апликације (приказана на слици 2.3.2) 

• дијаграм тока података (приказана на слици 2.3.3) 

 

 

СЛИКА 2.3.1. архитектура система 

 

ЛЕГЕНДА: 



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 24 од 228 

# Опис 

 

Студентски центар. У студентском центру се налазе учесници 
предметног Информационог система, то су : студенти - корисници 
телефонских услуга, оператери и шеф централе, рецепционери и 
сервисери 

 

Централа. Уређај који опслужује телефонску мрежу центра са једне 
стране и даје податке о ДОГАЂАЈИМА у систему са друге стране 

 

Сервер је рачунар који опслужује апликације и базу података 
предметног ИС-а. Такође путем комуникационих протокола размењује 
податке са телефонском централом и евидентира догађаје у систему 

 

TCP/IP је комуникациони/мрежни протокол који омогућава пренос и 
размену података у Интернет и локалној мрежи. У предметном ИС-у 
обезбеђује везу између удаљених локација путем Интернет-а и везу у 
локалној мрежи између сервера и клијената 

 

Веза између централе и Телекома (провајдера телефонских услуга). 
Подаци који се преносе овим путем су дужине разговора, тарифа и цена 
коштања Телеком услуга 

FIREWALL Систем заштите мреже од неовлашценог коришћења 
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СЛИКА 2.3.2. шема апликације 

 

 

 

СЛИКА 2.3.3. дијаграм тока података 

 

 Осим поменутих, софтвер има и следеће карактеристике: 

• централизовану базу података за DB сервер (MYSQL) 
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• платформски независну сервер апликацију за читање података са централе и 

задавање команди (Java) 

• платформски независну web сервер апликацију за рад са системом (APACHE 

TOMCAT - Java) 

• Java swing десктоп апликацију за рад на POS (Point of sales) пословима наплате и 

евидентирања 

• сервер је пројектован за Linux и Windows платформу 

 

Структура сваког модула садржи : JSP - Java Server Pages, Java Beans-е као 

извршиоца бизнис логике за сваки модул посебно, Session Beans-а као резидентног 

(persistance) модула на нивоу целе апликације који обезбеђује централну дистрибуцију и 

операције над подацима. Ради лакшег сагледавања апликације приказана је почетна страна 

апликације: 

 

 

 

Први ниво апликације има задатак да извршава команде и очитава стања централе. 

Други ниво има задатак да препознаје (парсира) податке и команде и припрема / извршава 

њихово складиштење у базу података, односно формира команде које прослеђује на 

извршење (telnet). 

Апликација се састоји од следећих елемената: 

• ниво за рад са базом података 

• ниво догађаји 

• ниво читање стања / догађаја централе 

• ниво извршавање команди над централом (telnet) 

Служи за унос локала, група локала, посебних рокова наплате, апарата (дигитални / 

аналогни) и њиховог статуса. Приликом уноса локала, уносе се следећи подаци: 

• број локала 

• група локала (студентски, службени...) 
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• ИД корисника (шифра корисника који је претходно унесен) 

• статус локала (искључен, укључен-1...укључен-6) 

• тип апарата (А1- аналогни, Д1- дигитални) 

• посебан рок (датум/рок + 5 дана за наплату, уколико није наплаћен, систем 

аутоматски искључује локал) 

• класа (1-6, класа са централе коју систем додељује локалу при укључивању) 

Ово су најбитнији подаци за локал. Остали подаци се ажурирају ван овог модула, 

најчешће из JWINTarif desktop апликације и JTServer апликације. 

Приликом инсталације система, локали се импортују из excel документа (JWINTarif) 

или се генерички формирају користећи овај модул и дугме КРЕИРАЈ. 

С обзиром да се у систему могу налазити хиљаде локала, до неког локала је могуће 

доћи и преко Асистента који омогућава претрагу по кључној речи. Рецимо, ако се тражи 

локал 2550, потребно је унети број 2550 и ТРАЖИ. 

 

Администрација локала је дата на слици: 

 

 

 

Група локала 

Ова апликација служи за унос група локала. Ово је битан податак јер се подаци о 

групи користе кроз систем за примену ценовника, правила искључивања, приказивања 

...итд. 

Поља Не искључивати и Не приказати служе за креирање изузетака за аутоматско 

искључивање и обраду од стране благајне. 
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Сличан модул се налази и код администрације корисника система, са разликом да се 

овде ради о правилима само за групу локала, а у претходном случају само за корисника 

система (запосленог). 

 

 

 

 

Статуси 

Служи за унос статуса локала, са везом на категорију / класу коју локал има у 

централи. Ово је индикатор који мења своју вредност после извршења команде од стране 

JTServera. Сама промена вредности индикатора у овом модулу нема утицај на вредности 

класе на самој централи. 
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Веза са табелама података: локали, локали / групе, локали / статус, апарати, 

корисници услуга. Служи за унос података о корисницима услуга (студенти, туристи...) 

Приликом уноса неког корисника, обрађују се следећи подаци: 

• ИД корсиника, односно шифра корисника (најчешће број локала) 

• тип корисника (студентски, фирме....), исто или слично као тип локала 

• име и презиме или назив 

• адреса, телефон и e-mail 

• број личне карте 

• ДЛ индикатор који говори да ли се ради о директној или локалној линији (броју) 

Као код локала, обзиром да се ради о потенцијално великом броју корисника, постоји 

могућност претраге корисника по кључној реци, као и могућност генеричког креирања 

корисника од - до, као код локала. 

 

 

Унос типа корисника 
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Веза са табелама података: корисници услуга, локали, тип корисника. 

 

Концепт апликације заснива се на догађајима. Догађаји система могу бити : 

• временски окидач (тајмер) 

• задатак (task) 

• временски орочен задатак 

Временски окидач или тајмер је мотор сервер апликације. Он извршава неки догађај 

у временском интервалу који је дефинисан. Догађај или акција који се покрећу на крају 

временског интервала могу бити задаци или временски орочени задаци. 

 

 

Спецификација догађаја 

 

Назив Опис 

Нови птт саобраћај пример: нови разговор, апликација смешта 
исправан догађај у табелу базе података. 

Нова telnet команда извршава telnet команду 

Искључи локале генерише telnet команде и смешта их у табелу за 
извршење 

Укључи локале генерише telnet команде и смешта их у табелу за 
извршење 

Остали догађаји  
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Апликација генерише комплетан лог фајл на серверу, који садржи све активности 

JTSERVER апликације. 

 

WINTARIF – DESKTOP АПЛИКАЦИЈА 

Апликација има главни задатак да омогући рад запосленима на благајни (POS-Point 

of sale), једноставну наплату рачуна, унос нових корисника услуга, исељавање старих 

корисника, проверу стања рачуна и дуговања. Контролорима омогућава праћење птт 

саобраћаја у реалном времену. 

Штампа је решена у RAW моду за матричне штампаче и PS моду за ласерске 

штампаче. Увоз података из других делова система или других фирми (телеком) је решен 

преко excel формата података. 

Комплетна контрола рада WINTARIF desktop апликације, токова података и бизнис 

процеса, обавља се из JWEBTarif wеб апликације. 

Апликација има следеће основне бизнис функције: 

• преглед стања локала: листа позива, статус, корисник, дуговање, следећи рок за 

наплату 

• наплата: рачун, профактура, фактура 

• чекови: унос чекова 

• исељење: комисијско исељење, исељење 

• благајна: предаја пазара, сторнирање рачуна 

• препаид ADSL пакети и ADSL преплата 

• усељење 

• рекламације: додавање рекламације систему 

• терминал: праћење одвијања птт саобраћаја у реалном времену 

Апликација може да генерише следеће извештаје: 

• листа позива 

• листа услуга 

• листа ADSL пакета 

• збирни дневник благајне 

• дневник благајне 

• дневник фактура 

• дневник комисијских исељења 

• преглед дуговања по локалима 

• аларми 

Апликација омогућава следеће помоћне функције : 

• увоз локала (excel) из других делова система 

• комисијско исељење у дневник благајне 

• рачун дупликат 

• фактура дупликат 
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• укључи локал 

• искључи локал 

 

 

 

Све опције везане за ADSL и фиксну телефонију су везане за број локала, невезано од 

власника локала. 

 

 

 

За сваки локал могуће је унети податке од више корисника који користе тај локал. 
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Код мобилне телефоније број је везан за име корисника који већ постоји у систему. 

 

 

У делу остало имамо могућност за увоз рачуна добијених од Телекома, штампање 

фактура, дупликата и увоз локала при првом покретању апликације. 
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2.3.2 Контак центар 

Велики број студентских домова, дислоцираност на територији града Београда, као и 

бројност телекомуникационих услуга које Установа студентски центар “Београд” нуди, 

донело је потребу за увођењем ефикасног система за обраду притужби и захтева студената 

и корисника.  

У циљу пружања услуга на конитинуирано високом нивоу у оквиру Службе за 

телекомуникације извршена је инсталација Контакт Центра, који је централизован на 

локацији Студентски град, са јединственим позивним бројем 977 из свих домова. 

Реализацијом Контакт центра омогућена је поставка јединственог мултимедијалног 

информативног центра који омогућава ефикасно управљање не само телефонским 

позивима већ и двосмерну комуникацију са корисницима  путем интерактивног говорног 

аутомата, оператерима Контакт центра као и путем других медијских канала као што су е-

маил и фаx. 

Контакт центар је повезан на телефонску централу Студентски град са два ISDN PRI 

линка, 60 канала са QSIG сигнализацијом. Центар је опремљен одговарајућим софтвером и 

хардвером за рад десет агената. 

Поред функција аутоматске дистрибуције позива Контакт центар омогућава и 

напредне функције контроле позива, функције обавештавања путем снимљених говорних 

порука, функције аутоматског посредника, услугу говорне поште за све локале у систему, 

сервис буђења и сервис тачног времена. 
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Систем подржава напредне сервисе, као што су: поздравне поруке, поруке приликом 

уласка у ред чекања и периодичне поруке у реду чекања, поруке о процењеном времену 

чекања у реду чекања, музику на чекању,... 

2.3.2.1 Основни појмови 

Пре почетка рада са системом за евиденцију пријава неопходно је дефинисати 

основне појмове који се користе у овом систему. 

Пријава је централни објекат, односи се на неки посао који треба завршити. Пријава 

обухвата скуп метаподатка који су са њом повезани, као што су: посматрач, статус и ред. 

Ред је централна административна област система за пријаве. Ред служи за основно 

организовање података у систему. Као што подразумева назив, то је уређени ред чекања 

пријава за рад. Такође, у извесној мери, то је истовремено и и категорија пријаве односно 

корисника. На пример, корисник може имати право креирања, брисања и коментарисања 

пријава у неком реду, али само право да коментаришете пријаве у другом реду. 

Историја пријаве описује све догађаје који су везани за неку конкретну пријаву. 

Аспекти историје пријава могу укључивати: када је пријава креирана, како је промењена, 

као и било који коментар или одговар о њој. Историја пријаве се не може променити 

(барем не редовним операцијама), тако да сви коментари који су направњени остају трајно 

записани у систему. 

Допуна пријаве је могућа на један од два начина. Одговор на пријаву је јавна допуна 

којум могу да виде сви, укључујући и корисника. Коментар пријаве је приватна допуна 

намењена само особљу, и њу не може да види подносиоца пријаве. Ово је корисно када 

особље жели да пренесе важне информације, али без могућности да у њих има увид и 

стандардни корисник система. 

Приоритет пријаве дефинише њену важност, и представљена је као број на скали од 

0 до 99 (99 је највиши приоритет). Постављањем приоритета, могуће је повећати или 

смањити приоритет пријаве како се приближава крајњи датум за њено решавање. Разлика 

између вредности 20, 50 и 75 може се разликовати у зависности од организације система и 

реда. Међутим, неопходно је да постоји стандардна организациона политика или ће свака 

пријава бити означена од стране корисника као вредност 99. 

Статус пријаве означава стање у коме може да се нађе одређена пријава. Пријава 

може бити у једном од следећих стања: 

 

• НОВО, пријава је тек креирана и није било операција над њом 

• ОТВОРЕН, почео је рад са пријавом 

• ЗАУСТАВЉЕНО, због околности које су ван контроле на пријави се тренутно не 

ради. Биће отворена поново када неко дода коментар или одговор 

• ОДБИЈЕНО, пријава није проблем особља и неће бити решавана, али је из неког 

разлога вредно да буде забележена у систему. На пример, ако запослени тражи 

одобрење за нешто што није у складу са правилима Установе, могуће је одбити 
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пријаву, али ће остати у бази података као доказ да запослени уноси необичне 

захтеве 

• РЕШЕНО, рад на пријави је завршен 

• ОБРИСАНО, пријава никада није ни требала бити у систему (нежељена пошта, 

списак лозинки и сл.) 

 

Посматрач је особа која је генерално заинтересована за пријаву. Списак ових особа 

се налази о оквиру дефиниције пријаве, у оквиру групе Особе. Посматрач пријаве обично 

добија e-mail-копије свих одговора на пријаву. Посматрачи који су уједно и чланови групе 

особље добијају и копије коментара. Постоји неколико врста или улога посматрача: 

 

• РЕШАВАТЕЉ, особа одговорна за пријаву и њено решавање. Свака пријава може 

имати само једног решаватеља. У току рада на пријави могуће је пренети 

решаватеља са једног члана особља на другог 

• ПРИЈАВИТЕЉ, особа (или група особа) који су поднели пријаву (тражили нешто 

да буде урађено). Подносилац пријаве обично добија копије свих одговора на 

пријаву, али не и коментаре 

• CC: неко (или група особа) који треба да добије копије одговора који одлазе ка 

подносиоцу захтева. Ово може бити надређени, директор, итд. Ова особа ће видети 

е-пошту али не мора нужно имати право да ради на пријави 

• АДМИНИСТРАТИВНИ CC: особа која треба да добије копије одговора и 

коментара и генерално јој је дозвољено да ради на пријави 

У опису система се често користе дефиниције "генерално" и "нужно" јер је могуће за 

сваког корисника или групу корисника дефинисати права која та особа има над пријава за 

одређени ред. 

Односи: у току рада на пријави могуће је дефинисати разне врсте односа. Ови односи 

могу бити између различитих пријава, али исто тако и између пријаве и других ентитета: 

web страна, бројева за праћење пошиљки и сл. Ради једноставности, овде су дефинисани 

само односи који постоје између самих пријава у оквиру система: 

  

• ЗАВИСИ ОД, пријава не може бити означена као решена све док не буде решена 

и друга пријава 

• ОДНОСИ СЕ НА, пријави није неопходно решавање друге пријаве, али би било 

корисно за систем да постоји њихова узајамна веза. Биће поменуте у оквиру 

конверзације са корисницима 

• РОДИТЕЉ, веза ка надређеној (главној) пријави 

• ДЕТЕ, веза ка подређеној пријави 

Сопствена поља су поља у бази података које организација може направити у 

складу са својим потребама. 

Скриптови су прилагођена обавештења која ће аутоматски предузети неку акцију у 

одговору на дати услов. На пример, систем може да обавести подносиоца о томе да је 
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конкретна пријава решена или да је променила стање. Систем поседује много стандардних 

скриптова, али је могуће дефинисати и скриптове за посебне намене. 

2.3.2.2 Пријављивање 

Пријављивање на систем се врши преко било ког стандардног web претраживача, на 

адреси ticket.tsc.org.rs.За пријављивање је сваком кориснику додељњно корисничко име и 

привремена лозинка. Екран за пријављивање изгледа овако: 

 

 

 

Унесите своје корисничко име у поље за корисничко име, унесите своју лозинку у 

поље за лозинку, а затим кликните на дугме за пријављивање или притисните ENTER 

 

Уколико сте заборавили лозинку кликните на одговарајући текст. Појавиће се екран: 

 

 

 

Од корисника се очекује да унесе своју e-mail адресу, након чега ће му систем на 

унету адресу послати линк са упутствима за промену лозинке: 
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2.3.2.3 Почетна страница 

 

Одмах након пријаве на екрану се појављује почетна страница. 

 

 

 

У оквиру интерфејса система за евиденцију пријава за многе ставке је могуће 

кликнути на означени текст, као што су бројеви улазних пријава или називи редова. 

Подразумевана конфигурација интерфејса не истиче ове везе користећи уобичајену плаву 

боју или подвлачење. Међутим, померањем миша везе ће постати подвучене када пређете 

мишем преко њих. Клик на ове везе води корисника на очекивано место. 

Такође, битно је напоменути да је могуће да администратор прилагоди инсталацију и 

да због тога разне ствари могу бити на другачијим местима него што је дато у опису 

система. 
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Рад на систему почиње са централним делом странице приказаним на претходној 

слици. Овај главни део странице, садржи збирку панела, од којих сваки може бити сведен 

на минимум, а неки од њих такође могу бити уређени. 

У подразумеваној конфигурацији ово су: 

 

• лева колона 

10 пријава највишег приоритета које поседујем. Овај панел приказује десет 

пријава највишег приоритета које припадају пријављеном оператеру. За сваку пријаву је 

приказан број пријаве, опис, ред и статус пријаве. Кликом на било који број пријаве или 

њен опис приказује основну страницу пријаве са њеним информацијама (описано у 

наставку текста). 

10 најновијих пријава без решаватеља. Овде се види листу пријава које су 

креиране, али још увек нису додељене никоме, сортиране са најновијим на врху листе. 

Свака пријава има везу коју можете користити за доделу власништва над пријавом или 

почети са радом на њој. 

Забележене пријаве. У току рада могуће је обележити било коју пријаву, без обзира 

на његн ред или власника, кликом на празну звезду у горњем десном углу странице. 

Пријаве које сте маркирали на овај начин биће приказане у овом панелу. 

Брзо прављење пријаве. Овај панел вам омогућава да брзо креирате нову пријаву уз 

дефинисање минимума информација о новој пријави. 

 

• врх навигацијске траке 

Нова пријава. За креирање нове пријаве, уз унос свих доступних информација, 

потребно је у горњем десном делу екрана кликнути на ово дугме. Поред овог дугмета, са 

десне стране, налази се падајући мени у коме је могуће пре креирања нове пријаве 

изабрати ред у коме се пријава отвара. 

Претрага... У поље за текст упишите појам за претрагу и кликните на дугме 

Претрага да бисте пронашли одговарајуће пријаве. Ово поље препознаје контекст унетих 

кључних речи. На пример, можете унети број пријаве и директно добити претрагу по том 

броју. У наредним поглављима је детаљно описана синтаса ове брзе претраге пријава. 

 

• главни мени 

На врху екрана се налази главни мени система за авиденцију пријава. Опције у 

оквиру ставке се аутоматски проширују док бирате различите опције. Неке од ових опција 

можда неће бити приказане ако корисник нема одговарајућа права. 

 

Почетна страница. Можете се увек вратити на почетну страницу тако што ћете 

кликнути на ову везу у горњем левом углу екрана. Могуће је чак и кликнути на ову везу 

ако сте већ на почетној страници, као лако освежавање изгледа странице. 
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Пријаве. Клик на ово доводи вас до странице за претрагу пријава, где је могућа 

детаљна или брза претрага пријава. 

Алати. Мени Алати вам омогућава да конфигуришете систем према потребама 

пријављеног корисника. 

Конфигурација. Ова веза води администраторе у секцију где могу да конфигуришу 

кориснике, редове и скрипте и извршавају измене у глобалној конфигурацији инсталације. 

2.3.2.4 Интерфејс пријава 

Основни објекат у систему за евиденцију је пријава. Кроз интерфејс за пријаве се 

уносе информације и трансакције у вези са свим питањима које се односе на конкретну 

пријаву. 

Да би корисник дошао да екрана са одређеном пријавом постоји неколико начина за 

навигацију: 

- са главне странице, кликните на пријаву која се налази испод 10 пријава 

највишег пприоритета које поседујем или 10 најновијих пријава без 

решаватеља. Могуће је, такође, преузети недодељњну пријаву. 

- брзом претрагом пријаве, из поља за претрагу на почетној страници или кликом 

на мани опцију Пријаве у главној навигационој траци. На екрану се појављује 

списак пријава које одговарају критеријуму претраге, па је потребно кликнути на 

конкретну пријаву коју желимо да отворимо. 

- кликом на URL пријаве из е-mail поруке. 

 

Приказ пријаве 

Без обзира на који начин се долази до жељене пријаве, њеним избором се долази на 

главну страницу за приказ пријаве. 
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У приказу се појављују два панела: приказ метаподатака на врху и испод тога 

историја промена пријаве. 

Као што видите, он укључује информације као што су Историја, Основно, Особе, 

Датуми, Везе, Подсетници, и Акције, сваки у свом сопственом под-паноу. 

Број и наслов пријаве се налазе изнад врха командне линије. Ако сте одабрали 

пријаву са листе пријава, тај мени ће такође садржати навигацијске везе да бисте се 

кретали по листи пријава, Прва, Претходна, Следећа и Последња. 

 

У горњем десном углу главног прозора, на страници пријава ће генерално бити 

понуђене и акције које је могуће извршити над пријавом: Одговори, Комнетариши, 

Проследи, Отвори, Реши, Одби, Обриши, Укради и Извади чланак. Избор акција је 

приказан на слици: 
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Акције Одговори и Коментар отварају форму за комуникацију са корисником. 

Акција Проследи омогућава промену власника пријаве, са тренутног власника на 

неког другог. 

Акција Отвори мења статус пријаве на Отворена, а акција Реши означава да је рад 

на пријави завршен. 

Акција Одби означава да је пријава непотребна, а акција Обриши је уклања из 

система. 

Акцијом Преузми тренутни оператер преузима власништво над пријавом. 

Извади чланак је део интеграције са базом знања (ако је инсталирана). 

 

У пољу са метаподацима пријаве налазе се следећи панели: 

Основе 

Овде је могуће променити наслов пријаве, статус, време рада, преостало време, 

приоритет, крајњи приоритет и ред. Наслов пријаве је кратак опис који описује предмет на 

који се пријава односи. Процењено време и Преостало време односе се на (укупан) број 

минута који су одвојени за рад на овој пријави. 
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Након промене информација на страници Основе (или било којој другој), битно је да 

кликнете на дугме Сачувај промене 

Ово је такође страница на којој можете променити вредности у Сопственим пољима. 

Сва дефинисана сопствена поља која су креирана појављују на основној страници пријаве. 

Она раде као било која друга поља: у њих се уписују вредности или одаберају опције из 

падајућих менија. 

 

Особе 

Ова страница се односи на власника пријаве, пријавитеља, CC и Админстративног 

CC. За опис свих улога погледати увод са описом основних појмова. 

Да бисте отворили екран са подацима о особама везаним за пријаву, кликните на 

ставку Особе на менију са горње стране екрана: 
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Постоје два начина да додате посматрача. Ако знате адресу е-mail-а посматрача, 

можете га директно додати. У супротном, можете их потражити, а затим додати оног кога 

сте пронашли.  

Да бисте претраживали кориснике пре него што их додате као посматраче: 

• испод ставке Пронађи кориснике чији, са првог падајућег менија одаберите 

Корисничко име, е-mail, Име или Организација 

• изаберите се подудара са, се не подудара са, је или није из другог падајућег 

менија 

• унесите тражени израз у оквир за текст 

Након тога кликните на дугме Иди. Ако систем за евиденцију пријава пронађе 

корисника, његово корисничко име ће се појавити у подручју Додај нове посматраче. 

Када сте пронашли траженог корисника спремни сте да га додате као посматрача. 

НАПОМЕНА: Претраживање система за евиденцију пријава је осетљиво на велика и мала 

слова. Претраживање "радник" неће пронаћи особу са називом "Радник". Уколико тражите 

групу "тим подршке" немојте у претрази унисити текст под називом "Тим подршке". 

 

Да бисте претражили групе пре него што их додате као посматраче: 

• испод ставке Пронађи групе чије, са првог падајућег менија одаберите Име или 

Опис 
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• изаберите се подудара са, се не подудара са, је или није из другог падајућег 

менија 

• унесите тражени израз у оквир за текст 

Након тога кликните на дугме Иди. Ако систем за евиденцију пријава пронађе групу, 

име групе ће се појавити у подручју Додај нове посматраче. Када сте пронашли тражену 

групу корисника спремни сте да их додате као посматраче. 

 

Да бисте додали нове посматраче: 

• пронађите одељак Додај нове посматраче 

• за сваког посматрача кога додате, из падајућег менија Тип изаберите Пријавитељ, 

CC или Админ CC 

• упишите адресу е-mail поште новог посматрача у текстуалном пољу за е-mail, ако 

она није већ попуњена 

• кликните на дугме Сними промене 

За сваку yadatu адресу е-mail поште, систем ће потражити постојећег корисника. Ако 

адреса не постоји, систем ће аутоматски креирати новог корисника. (Ако је име корисника 

већ попуњено у претрази он неће аутоматски бити креиран) 

 

Да уклоните посматрача: 

• пронађите одељак Тренутни посматрачи  

• потврдите поље поред посматрача кога треба избрисати 

• кликните на дугме Сними промене 

 

Да бисте доделили пријаву или променили њеног власника: 

 

• промените падајући мени Решаватељ на особу по вашем избору 

• кликните на дугме Сними промене 

 

Такође, да бисте променили власника пријаве на самога себе, кликните на дугме 

"Украсти" из пријаве. Генерално, можете узети само пријаву која није ни у чијем 

власништву. Ако погрешно узмете пријаву, увек можете да је вратите. 

 

Везе 

Односи у систему за евиденцију пријава обухватају зависност пријаве од друге 

пријаве, пријаве родитеља, пријава деце. Главни појмови су обајшњени у уводном 
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поглављу. До веза дефинисаних за неку пријаву долази се преко избора опције Везе, у 

горњем делу навигацијске траке. 

 

 

 

 

На страници веза са леве стране су дефинисане тренутне везе за отворену пријаву. 

Редом су наведене пријаве са којима постојећа пријава има следеће односе: 

• Зависи од 

• Друге ствари које зависе о овоме 

• Родитељ 

• Деца 

• Односи се 

• Друге ствари које се односе на ово 

 

Са десне стране екрана се налазе поља која служе за дефинисање нових веза. Такође, 

прво поље има назив Спојити у, и користи се за спајање више повезаних пријава у једну 

јединствену пријаву. 

 

Да би сте спојили две идентичне, дуплиране пријаве: 

• нађите секцију Нове везе 

• у поље за унос текста Спојити у унесите само један број пријаве 

• кликните на дугме Сними промене 
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Ако неко покуша да отвори пријаву коју сте спојили у другу пријаву, систем 

аутоматски преусмерава на нову пријаву. 

 

Да додате однос између пријава: 

• нађите секцију Нове везе 

• унесите бројеве пријава (или друге податке) у одговарајућа поља, раздвајајући 

више ставки размацима 

• кликните на дугме Сними промене 

 

За брисање односа између пријава: 

 

• нађите секцију Нове везе 

• потврдите поље поред везе за брисање 

• кликните на дугме Сними промене 

 

Да бисте додали однос пријаве према неком чланку, погледајте део Одговори и 

коментари у наставку текста. 
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Датуми  

 

Пријаве у систему за евиденцију пријава имају неколико датумских поља: 

 

• Направљено 

• Почиње 

• Започето 

• Последњи контакт 

• Решити до 

• Затворено 

• Ажурирано 
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Направљено и Решити до дати раде као очекиване (планиране) временске границе, 

док су Започето и Затворено дефинисани тек након што се догађаји заиста одиграју.  

 

Направљен 

Ово је први датум који се поставља приликом креирања пријаве и не може се 

променити. 

 

Почиње 

Датум почетка се користи да прикаже време када особље очекује да почне да ради на 

тренутној пријави. Изменљиво и опционо. 

 

Започето 

Систем користи датум почетка како би означио време када особље заиста започиње 

рад на пријави. Овај датум аутоматски се подешава на "сада" када се статус пријаве 

промени са "нова" на било коју другу вредност. 

За ове датуме нема ограничења, тако да рад на пријавама може почети (започети) 

раније него што се очекивало (започиње) или обрнуто. 

 

Затворено 

Овај датум означава време када је пријава затворена и систем је аутоматски поставља 

када корисник или Скрипт промени статус пријаве на неактивну вредност. 

 

Решити до 
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Рок за решавање пријаве. Можете применити SLA или друге рокове користећи ово 

поље. Изменљиво и опционо. 

 

Последњи контакт 

Поставља се када корисник одговори на пријаву или се може подесити ручно. 

Дефинише последње време када је пријавитељ контактирао систем за евиденцију пријава. 

 

Ажурирано 

Овај датум се аутоматски поставља када се пријава мења на било који начин. 

 

Промена датума 

Особе који имају дата права могу поставити одговарајуће датуме. Да бисте 

променили датум, отворите пријаву и кликните на наслов у поље Датуми. Са ове странице 

можете подесити све изменљиве датуме у пријави. 

Да бисте променили било који од ових датума, упишите нови датум у поље за текст и 

кликните на дугме Сними промене. Можете користити pop-up календар да бисте изабрали 

датум. 

НАПОМЕНА: Прихватљиви формати датума варирају по организацији и изабраном 

језику за корисника 

Датуми у пријави се такође могу мењати и из опција ажурирања већег броја пријава. 

 

Брисање датума 

Да бисте избрисали датум, једноставно унесите број 0 у поље датума и сачувајте. Ово 

ће промијенити поље датума на "није постављено". 

 

Претрага по датумима 

Могуће је претраживати не само апсолутне датуме (као што су '2009-11-30'), већ и по 

релативним датумима (као што су 'пре 7 дана'). Ово је детаљно описано у наставку 

упутства. 

 

Све 

Ова страница приказује Основно, Датуми, Особе и Везе на једној страници, заједно 

са пољима за за ажурирање пријаве (додавање коментара или одговора). Ова страница је 

посебно корисна ако морате да одједном мењати неколико података у једној пријави. 

Обавезно кликните на дугме Сними промене када завршите са уносом података. 

 

Подсетници 
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На екрану Подсетници могуће је дефинисати одговарајуће подсетнике везане за 

конкретну отворену пријаву. Уношењем подсетника омогућава се њихов приказ на 

главном екрану система за евиденцију пријава, чиме се оператеру олакшава рад са 

системом. 
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Историја 

 

 

 

 

На екрану Историја налазе се забележене све трансакције које се односе на отворену 

пријаву. За сваку трансакцију дефинисано је тачно време обављања трансакције, као и њен 

кратки опис. За неке трансакције постоји и дугме Прикажи, које омогућава детаљан 

приказ података везаних за конкретну трансакцију. 

2.3.2.5 Стандардни послови  

 

Претрага пријава 

Систем за евиденцију пријава поседује два интерфејса за претраживање пријава: брзо 

претраживање и једноставно претраживање. 

Претраге је могуће сачувати, делити између група, поставити на почетну страницу, 

обележити у прегледачу, користити у графиконима или чак послати е-mail пошту унутар 

контролних табли. 

 

Једноставна претрага 

Једноставна претрага је поље за унос у горњем десном углу које се појављује на свим 

страницама. Постоји и "Једноставна претрага" у менију, који води до странице на којој се 
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налази исто поље за унос података за претрагу, заједно са неким саветима око могућности 

претраживача. 

 

Ова претрага вам омогућава да користите неку врсту чаробњака, на пример: можете 

унети број пријаве и скочити директно на ту пријаву. 

 

 

 

 

За претрагу пријава је потребно да унесете појмове за претраживање (кључне речи) у 

текстуалном пољу и притисните ентер или кликните дугме Претрага. Претраживање ће се 

извршити тако да се резултат подудара са сваку кључну реч (логичка операција И). 

Битно је обратити пажњу да се претрага врши само на пријавама које су са активним 

статусом, осим ако кључна реч не садржи дефинисан статус пријаве (на пример "решено" 

или "отворено"). 

За претрагу можете користити број пријаве. Пример: само упишите 1023 и 

притисните Претрага да бисте директно прешли на пријаву број #1023. 

За претрагу можете да користите и адресу е-mail поште, тако што у поље за претрагу 

директно унесете адресу корисника. 

За претрагу можете користити и име привилегованог корисника (особља). 

За претраживање пријава можете користити и име реда, али само ако име реда нема у 

свом називу празних места. 
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За претраживање садржаја пријава можете испред кључне речи ставити "fulltext:". 

Немојте претерано користити ову особину јер претраживање целог текста без индексирања 

може бити врло споро. 

Све остале унете кључне речи траже се у предмету пријаве. 

 

Примери једноставне претраге: 

тражите отворене пријаве у власништву корисника тест (ако постоји корисник са 

именом тест). 

тест отворено 

 

Потражите нове пријаве у реду за подршку (ако постоји ред са именом подршка). 

подршка ново 

 

Напредна претрага 

Напредна претрага пријава могућа је избором опције Пријаве : Нова претрага из 

главног менија. Ово је градитељ упита са многим пољима која су унапред предефинисана 

како би што једноставније направили своје претраге. 
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Интерфејс је интуитиван, али постоје неке особине које треба приметити: 

 

- ако се вратите на страницу за претрагу током сесије, она ће приказати најновију 

претрагу (осим ако не кликнете на линк "нова претрага") 

- претраге су иницијално ограничене 

- Претраге су итеративне - градите их. Ако тражите пријаве у власништву особе 

Тест, прво поставите овај услов. Затим додајте следећи услов, рецимо унесите да 

претрага буде само за отворене пријаве. 

 

Када систем приказује пријаву која је део текуће претраге, он ће такође приказати 

Претходна, Следећа, Прва и Последња везу за навигацију кроз одговарајуће пријаве. 

Ако добијете превише резултата, и даље можете прецизирати оно што вам треба ако 

додате нове услове у већ постојећој отвореној претрази како бисте сузили скуп резултата. 
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Можете претраживати по власнику, е-mail адреси упита, предмету пријаве, 

редоследу, приоритету, прилогу и / или статусу. На пример, можете претраживати пријаве 

које поседујете тако што изаберете своје име из падајућег менија "Решаватељ" или тражите 

само пријаве са највишим приоритетом. 

 

Релативна датумска претрага 

Често је потребно претраживање у коме се тражи оно што сте решили у последњем 

месецу или шта ће се десити у наредној седмици. Директно унети датуми чине претрагу 

застарелом убрзо након креирања. Зато систем за евиденцију пријава користи одређене 

релативне датуме / временске фразе. 

 

Пример: 

Пријаве које су решене у последњем месецу: 

Решено -> Након -> -1 месеца 

 

Пријаве настале прошле недеље: 

Започето -> Након -> -1 седмица 

 

Пријаве за наредну недељу: 

Решити до -> Након -> Данас  И  Решити до -> Пре -> +1 недеља 

 

Пријаве настале између претходног сата и пре три сата: 

Направљено -> После -> -1 сата  И  Направљено -> После -> -3 сата 

 

Напредна претрага према другим претрагама 

Већина интерфејса који поједностављују претрагу, као што су брза и једноставна 

претрага, на крају генеришу упит користећи специјалну синтаксу и преусмеравају вас на 

страницу резултата која је део напредног претраживања. Тако можете кликнути на 'Измени 

претрагу' у корисничком интерфејсу и побољшати га са више услова. 

 

Резултати претраге 

 

Резултати претраге дати су табеларно. На слици је приказана табела у којој су редови 

пријаве које одговарају траженом услову, а колоне су кратак опис, статус и број пријаве. 
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На сваки опис или број пријаве могуће је кликнути, тако да можете прећи на 

страницу са резултатима претраге за конкретну пријаву. 

 

Промена формата приказа 

У оквиру дефиниције претраге можете променити број резултата претраживања који 

се враћају по страници, начин како се резултати сортирају и колико често се страница 

освежава. 

 

Да бисте обрисали претходне резултате претраге и започели нову претрагу кликните 

на Обриши у оквиру полја Тренутна претрага. 

Када додате све критеријуме које желите за упит, пре него што кликнете на претрагу, 

прво одаберите место на којем желите да сачувате ову претрагу. Само за себе можете 

сачувати "Моје снимљене претраге", или за групу којој сте члан "Сачуване претраге 

групе". Унесите опис, а затим кликните на дугме Сними. Касније, можете да учитате упит 
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претраге из падајуће опције "Учитај снимљену претрагу". За приказивање сачуваних 

претрага и њихово уређивање морате имати одговарајуће системске дозволе. 

 

Креирање пријава 

Да бисте креирали нову пријаву, почните тако што ћете са било које странице у 

горњем десном углу изабрати ред за нову пријаву, а затим кликните на дугме Нова 

пријава у. 

Након тога се приказује страница Направи нову пријаву, која изгледа као на слици: 

 

 

 

Ред: ово је унапред попуњено избором у претходном кораку. 

Статус: генерално, ово ћете оставити подразумевано Ново. Међутим, уколико треба 

креирати пријаву за унос прошлих података или дефинисати проблем на коме се већ ради, 

онда можете да у оквиру падајућег менија изаберите једну од понуђених опција. 

Решаватељ: можете доделити пријаву решаватељу или оставити празно и пустити 

некога да то уради касније. 

Пријавитељ: подразумевана адреса е-mail поште ће бити ваша адреса. Унесите другу 

адресу ако је то потребно. 

CC и Админ CC: ако не знате за шта су, погледајте Увод. 

Наслов и Додај датотеку изгледају познато већини корисника е-mail поште и раде 

на исти начин. 



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 59 од 228 

У поље Опиши проблем испод уноси се кратак опис зашто ова пријава постоји. 

Ако кликнете на Детаљи у горњем десном делу странице, бићете доведени у опциона 

али потенцијално корисна поља Приоритет, Крајњи приоритет, Време рада, поља за датуме 

(Почиње и Решити до) и поља за сваки однос (зависи од, родитељи, деца, односи се, 

упућени на). 

 Када завршите са попуњавањем поља, кликните на дугме Направи да креирате 

пријаву. Кликом на Основно враћате се на врх странице 

 

Одговори и коментари 

На пријаву можете одговорити на два начина. Подразумевано, одговор је јаван а 

коментар је сакривен од корисника. Коментари и одговори су трајно записани у историју 

пријаве. 

 

 

 

Да бисте унели коментар или одговор на пријаву, прво се уверите да сте у једном од 

екрана пријаве (Приказ, Основе, Све...), затим кликните Коментар или Одговори у 

горњем десном углу странице. Да цитирате текст постојећег коментара или одговора, 

кликните на Одговори или Коментар поред постојећег одговора или коментара. 

Видећете падајуће меније за статус и власника. Вероватно нећете морати да овде 

промените подразумеване вредности. 
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Такође је приказано поље у коме се налази података колико је минута до сада 

потрошено на рад на пријави. Попуните ово пољњ ако желите да пријавите своје утрошено 

радно време. 

Падајући мени Тип ажурирања аутоматски ће бити подешен на Коментар (Не шаље 

се пријавитељима) или Одговор пријавитељима, у зависности од тога да ли сте кликнули 

на коментар или одговор као ваш први корак. Можете одабрати другу опцију ако сте се у 

међувремену предомислили. 

Што се тиче осталих поља, претпоставља се да имате радно знање о е-mail пошти. 

Систем за евиденцију пријава има поља која би требало да су позната корисницима е-mail 

поште, као што су Наслов, CC, BCC, Прилог и Порука. Поље Наслов се аутоматски 

попуњава са називом пријаве. 

НАПОМЕНА: адресе е-mail поште у пољу одговора и коментара CC и BCC неће 

аутоматски добити будућа ажурирања. 

Унесите свој коментар или одговор у поље Порука, а када све завршиte кликните на 

дугме Ажурирај пријаву. 

Након тога систем ће се вратити на страницу са приказом пријаве, са статусном 

поруком на врху која каже да је ваш коментар или одговор послат / снимљен или да 

постоји евентуални проблем. 

Да бисте додали потпис који ће се подразумевано појавити на дну свих ваших 

коментара и одговора: 

- кликните на "Поставке" у горњем десном углу  

- упишите свој (по могућству кратак) потпис у поље Потпис 

- кликните на дугме Сними 

 

Измене пријаве 

По редоследу су дате ставке које је могуће променити: 

 

датум рока (или било који други датум): 

• на страници са датумом пријаве упишите нови датум у текстуално поље 

• кликните на дугме Сними 

 

крајњи приоритет: 

• из главне странице пријаве упишите нови број у поље Финални приоритет 

• кликните на дугме Сними 

 

историја:  

• историја пријаве се не може променити. 
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власник: 

• из листе Особе промените Решаватеља у падајућем менију према особи по вашем 

избору 

• кликните на дугме Сними 

 

приоритет: 

• из главне странице пријаве упишите нови број у поље Приоритет 

• кликните на дугме Сними 

 

ред: 

• из главне странице пријаве изаберите нову ставку из падајућег менија Ред 

• кликните на дугме Сними 

НАПОМЕНА: када промените ред, вредности специфичне за ред (као што су 

прилагођена поља) нестају. Оне неће бити избрисане, али ће бити сакривене. 

 

статус: 

• из главне странице пријаве изаберите вредност из падајућег менија Статус 

• кликните на дугме Сними 

 

предмет: 

• из главне странице пријаве унесите нове податке у поље Опис 

• кликните на дугме Сними 

 

преостало време: 

• из главне странице пријаве упишите нови број у поље Преостало време 

• кликните на дугме Сними 

 

радно време: 

• из главне странице пријаве упишите нови број у поље Потрошено време 

• кликните на дугме Сними 

 

Ажурирање више пријава 
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Понекад ћете морати направити промену у више пријава одједном. Постоји 

једноставан начин да то урадите: пронађите жељене пријаве (погледајте одељак 

Претраживање) -> кликните на опцију Групно ажурирање  

Након тога се отвара страница за групну измену изабраних пријава. На овој страници 

можете додати коментар или одговор на све изабране пријаве, или извршити промене 

власника предмета, приоритета, реда, статуса, ... 

Кликните на дугме Ажурирај када завршите измену података. 

 

Решавање пријаве 

Ако је рад на пријави завршен, можете је решити кликом на Реши у горњем десном 

делу једне од страница пријаве. Ова акција вас води директно у формулар за коментаре 

(погледајте одељак Одговарање и Коментарисање), али поставља падајући мени пријаве 

Статус на Решено. 

Пожељно је да се у поље Порука унесе опис који објашњава како сте решили 

пријаву.Када завршите, кликните на дугме Сними. 

На страници приказа пријаве се појављује податак да је коментар снимљен и пријава 

решена (или не, ако постоји проблем). 

 

Промена сопствених корисничких информација 

Да промените своје име, адресу е-mail поште, бројеве телефона, локацију или потпис: 

• кликните на "Поставке" у горњем десном углу екрана  

• унесите нове информације у жељене области 

• кликните на дугме Сними 

Да промените сопствену лозинку: 

- кликните на "Поставке" у горњем десном углу екрана  

- укуцајте нову лозинку у текстуално поље Нова лозинка 

- откуцајте је поново у текстуалном пољу Понови лозинку 

- кликните на дугме Сними 

 

Одјављивање 

Можете остати пријављени на систем без обзира да ли га привремено не користите. 

Међутим, из безбедоносних разлога процес одјављивања је добра навика. Одјављивање је 

стандардно: 

- кликните на Одјава у главном менију 
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2.4 СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНСТАЛИРАНЕ ОПРЕМЕ 

2.4.1 Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

 

IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, контакт центар,  централа типа MD110/MX-

One TSW, произвођач Ericsson 

Р.број Опис количина 

1 
EDN 312 DSLAM модули са 12 прикључака по модулу са 

интегрисаним сплитерима за рад по аналогним телефонским линијама 
170 

2 
ADSL2/2+ modem/router са 4xUTP LAN 10/100Mbps са интегрисаним 

сплитером за аналогну телефонску линију 
2040 

3 
EDN 288 кабинет за смештање опреме капацитета за 288 ADSL 

прикључака 
8 

4 

Ethernet Controler Node ECN330 L2/L3 Gb switch sa 24 x 10/100 Mbps 

PoE електрична порта, 2 x Combo GBps uplink порта, електрични 

1x100/1000 Mbps порт, 1 x GBASE-LX SFP модул 

8 

5 
Интегрисани систем напајања 220Vac/48Vdc,са резервним напајањем 

за 5h аутономности рада 
1 

6 
IVR комуникациони сервер TN-IVR-100, FAX сервер, 

мултимедијални сервер, RT ticketing систем 
1 

7 
Media gateway сервер TN-MD-QSIG, 2xPRI ISDN QSIG / SIP, GSM 

SMS controler, IVR recorder 
1 

8 GSM SMS gateway, single channel 1 

9 LIM модули 7 

10 Кабинет Ericsson LBP20 MD 110 20 

11 Кабинет групног степена GBP10 1 

12 Штампана плоча за дигиталне локале Ericsson ELU 28 3 

13 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 29 136 

14 Штампана плоча за дигиталне локале Ericsson ELU 33 1 

15 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 34 4 

16 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 2 

17 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 20 

18 Штампана плоча за IP локале Ericsson IPLU 1 

19 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 20 

20 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 20 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, контакт центар,  централа типа MD110/MX-

One TSW, произвођач Ericsson 

Р.број Опис количина 

21 Штампана плоча-проесорска Ericsson LSU5 7 

22 RG5DC 20 

23 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 2 

24 Процесорска картица Ericsson LPU 5 7 

25 Штампана плоча GJUL4 20 

26 Штампана плоча GJUG5 5 

27 Штампана плоча GCU2 1 

28 Штампана плоча GSU 1 

29 Штампана плоча GPU 1 

30 ACD-AGENT - Производни број лиценце -FAL104525 10 

31 ANALOGUE-EXTENSION - Производни број лиценце -FAL104451 2512 

32 
ANALOGUE-EXTENSION-CLIP - Производни број лиценце -

FAL1046191 
2512 

33 ANCD-V24-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104526 10 

34 APP-LINK-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104536 250 

35 CCM-V24-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104530 1 

36 CIL-HDU-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104710 1 

37 DIGITAL-EXTENSION - Производни број лиценце -FAL104452 80 

38 EM-ETH-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104538 1 

39 EM-V24-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104537 2 

40 EXTERNAL-LINE-CAS-ANA - Производни број лиценце -FAL104461 40 

41 EXTERNAL-LINE-H323 - Производни број лиценце -FAL1042179 136 

42 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV - Производни број лиценце -

FAL1043611 
136 

43 EXTERNAL-LINE-ISDN-NET - Производни број лиценце - 600 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, контакт центар,  централа типа MD110/MX-

One TSW, произвођач Ericsson 

Р.број Опис количина 

FAL104507 

44 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR - Производни број лиценце -

FAL104464 
600 

45 EXTERNAL-LINE-QSIG - Производни број лиценце -FAL104466 30 

46 FREESEATING - Производни број лиценце -FAL1040050 65535 

47 GENERIC-EXT-SMS - Производни број лиценце -FAL104708 65535 

48 GROUP-SWITCH-LINK - Производни број лиценце -FAL104492 35 

49 IP-EXTENSION - Производни број лиценце -FAL104706 2 

50 IS-ETH-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104533 1 

51 IS-V24-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104532 2 

52 
LINE-INTERFACE-MODULE - Производни број лиценце -

FAL1040049 
7 

53 MOBILE-EXTENSION - Производни број лиценце -FAL1040525 12 

54 MUSIC-ON-HOLD - Производни број лиценце -FAL104480 7 

55 OM-ETH-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104540 2 

56 OM-V24-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104539 3 

57 OPERATOR-EXTENSION - Производни број лиценце FAL104456 2 

58 PERSONAL-NUMBER-USER - Производни број лиценце -FAL104472 65535 

59 REPEAT-IND-DIV-USER - Производни број лиценце -FAL104471 65535 

60 RVA-INTERNAL - Производни број лиценце -FAL104486 30 

61 SMDR-ETH-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104489 1 

62 SMDR-V24-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104488 5 

63 VM-ETH-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104535 1 

64 VM-V24-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104534 17 

65 VOIP-ETH-INTERFACE - Производни број лиценце -FAL104707 5 
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2.4.2 Студентски дом "Карабурма", Мије Ковачевића 7б, Београд 

IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа типа MD110/MX-One TSW, 

произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

1 

EDN 312 DSLAM модули са 12 прикључака по модулу са 

интегрисаним сплитерима за рад по аналогним телефонским 

линијама 

13 

2 
ADSL2/2+ modem/router са 4xUTP LAN 10/100Mbps са 

интегрисаним сплитером за аналогну телефонску линију 
148 

3 
EDN 288 кабинет за смештање опреме капацитета за 288 ADSL 

прикључака 
1 

4 

Ethernet Controler Node ECN330 L2/L3 Gb switch sa 24 x 10/100 

Mbps PoE електрична порта, 2 x Combo GBps uplink порта, 

електрични 1x100/1000 Mbps порт, 1 x GBASE-LX SFP модул 

1 

5 
Зидни телефонски разделник са Krone реглетама 10x2, капацитета 

14x150 парица 
1 

6 
Интегрисани систем напајања 220Vac/48Vdc,са резервним 

напајањем за 5h аутономности рада 
1 

7 LIM модули 2 

8 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 6 

9 Штампана плоча за дигиталне локале Ericsson ELU 28 1 

10 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 34 24 

11 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 2 

12 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 5 

13 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 6 

14 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 6 

15 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 2 

16 RG5DC 6 

17 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 2 

18 Процесорска картица Ericsson LPU 5 2 

19 Штампана плоча GJUL4 6 

20 Штампана плоча Ericsson IPLU 2 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа типа MD110/MX-One TSW, 

произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

21 ACD-AGENT-Производни број лиценце-FAL104525 10 

22 ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104451 2512 

23 ANCD-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104526 10 

24 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 

25 CCM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104530 1 

26 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

27 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 80 

28 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 

29 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 2 

30 
EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-

FAL104461 
40 

31 EXTERNAL-LINE-H323-Производни број лиценце-FAL1042179 136 

32 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Производни број лиценце-

FAL1043611 
136 

33 
EXTERNAL-LINE-ISDN-NET-Производни број лиценце-

FAL104507 
600 

34 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-

FAL104464 
600 

35 EXTERNAL-LINE-QSIG-Производни број лиценце-FAL104466 30 

36 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 

37 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

38 GROUP-SWITCH-LINK-Производни број лиценце-FAL104492 35 

39 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

40 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 2 

41 LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце- 7 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа типа MD110/MX-One TSW, 

произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

FAL1040049 

42 MUSIC-ON-HOLD-Производни број лиценце-FAL104480 7 

43 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 2 

44 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 3 

45 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 2 

46 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

47 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

48 RVA-INTERNAL-Производни број лиценце-FAL104486 30 

49 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 1 

50 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 5 

51 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

52 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 17 

53 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 5 
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2.4.3 Студентски дом “Патрис Лумумба”, Љубице Луковић 1, Београд 

централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

1 LIM модули 1 

2 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 4 

3 Штампана плоча за дигиталне локале Ericsson ELU 28 1 

4 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 34 17 

5 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 1 

6 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 3 

7 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 4 

8 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 4 

9 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 1 

10 RG5DC 4 

11 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 1 

12 Процесорска картица Ericsson LPU 5 1 

13 Штампана плоча Ericsson IPLU 2 

14 Штампана плоча Ericsson IPLU 2 

15 ACD-AGENT-Производни број лиценце-FAL104525 10 

16 ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104451 2400 

17 
ANALOGUE-EXTENSION-CLIP-Производни број лиценце-

FAL1046191 
2400 

18 ANCD-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104526 10 

19 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 

20 CCM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104530 1 

21 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

22 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 80 

23 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 

24 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 2 
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централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

25 
EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-

FAL104461 
40 

26 EXTERNAL-LINE-H323-Производни број лиценце-FAL1042179 136 

27 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Производни број лиценце-

FAL1043611 
136 

28 
EXTERNAL-LINE-ISDN-NET-Производни број лиценце-

FAL104507 
600 

29 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-

FAL104464 
600 

30 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 

31 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

32 GROUP-SWITCH-LINK-Производни број лиценце-FAL104492 35 

33 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

34 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 2 

35 
LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце-

FAL1040049 
7 

36 MUSIC-ON-HOLD-Производни број лиценце-FAL104480 7 

37 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 2 

38 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 3 

39 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 2 

40 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

41 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

42 RVA-INTERNAL-Производни број лиценце-FAL104486 30 

43 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 1 

44 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 5 

45 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 
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централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

46 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 17 

47 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 5 

48 TRAFFIC-MEASUREMENT-Производни број лиценце-FAL104485 YES 

 

 

IP DSLAM sistem EDA 1200 V4.0, centrala tipa MD110/MX-One TSW, proizvođača Ericsson  

R. broj Opis količina 

1 LIM moduli 1 

2 Kabinet Ericsson LBP22 MX-One TSW 4 

3 Štampana ploča za digitalne lokale Ericsson ELU 28 1 

4 Štampana ploča za analogne lokale Ericsson ELU 34 17 

5 Štampana ploča za ulazne telefonske linje Ericsson TLU 75 1 

6 Štampana ploča za prihvatanje PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 3 

7 Sabirnica vremenskih odsečaka Ericsson DSU/14 4 

8 Štampana ploča generatora tonova Ericsson TMU/12 4 

9 Štampana ploča komutacionog polja Ericsson LSU/6 1 
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10 RG5DC 4 

11 Štampana ploča za komunikaciju sa sistemom Ericsson NIU2 1 

12 Procesorska kartica Ericsson LPU 5 1 

13 Štampana ploča Ericsson IPLU 2 

14 Štampana ploča Ericsson IPLU 2 

15 ACD-AGENT-Proizvodni broj licence-FAL104525 10 

16 ANALOGUE-EXTENSION-Proizvodni broj licence-FAL104451 2400 

17 ANALOGUE-EXTENSION-CLIP-Proizvodni broj licence-FAL1046191 2400 

18 ANCD-V24-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104526 10 

19 APP-LINK-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104536 250 

20 CCM-V24-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104530 1 

21 CIL-HDU-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104710 1 

22 DIGITAL-EXTENSION-Proizvodni broj licence-FAL104452 80 

23 EM-ETH-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104538 1 

24 EM-V24-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104537 2 
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25 EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Proizvodni broj licence-FAL104461 40 

26 EXTERNAL-LINE-H323-Proizvodni broj licence-FAL1042179 136 

27 EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Proizvodni broj licence-FAL1043611 136 

28 EXTERNAL-LINE-ISDN-NET-Proizvodni broj licence-FAL104507 600 

29 EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Proizvodni broj licence-FAL104464 600 

30 FREESEATING-Proizvodni broj licence-FAL1040050 65535 

31 GENERIC-EXT-SMS-Proizvodni broj licence-FAL104708 65535 

32 GROUP-SWITCH-LINK-Proizvodni broj licence-FAL104492 35 

33 IS-ETH-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104533 1 

34 IS-V24-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104532 2 

35 LINE-INTERFACE-MODULE-Proizvodni broj licence-FAL1040049 7 

36 MUSIC-ON-HOLD-Proizvodni broj licence-FAL104480 7 

37 OM-ETH-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104540 2 

38 OM-V24-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104539 3 

39 OPERATOR-EXTENSION-Proizvodni broj licence-FAL104456 2 
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40 PERSONAL-NUMBER-USER-Proizvodni broj licence-FAL104472 65535 

41 REPEAT-IND-DIV-USER-Proizvodni broj licence-FAL104471 65535 

42 RVA-INTERNAL-Proizvodni broj licence-FAL104486 30 

43 SMDR-ETH-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104489 1 

44 SMDR-V24-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104488 5 

45 VM-ETH-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104535 1 

46 VM-V24-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104534 17 

47 VOIP-ETH-INTERFACE-Proizvodni broj licence-FAL104707 5 

48 TRAFFIC-MEASUREMENT-Proizvodni broj licence-FAL104485 YES 
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2.4.4 Студентски дом "Краљ Александар I", Булевар Краља Александра 75, Београд 

IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

1 

EDN 312 DSLAM модули са 12 прикључака по модулу са 

интегрисаним сплитерима за рад по аналогним телефонским 

линијама 

11 

2 
ADSL2/2+ modem/router са 4xUTP LAN 10/100Mbps са 

интегрисаним сплитером за аналогну телефонску линију 
132 

3 
EDN 288 кабинет за смештање опреме капацитета за 288 ADSL 

прикључака 
1 

4 

Ethernet Controler Node ECN330 L2/L3 Gb switch sa 24 x 10/100 

Mbps PoE електрична порта, 2 x Combo GBps uplink порта, 

електрични 1x100/1000 Mbps порт, 1 x GBASE-LX SFP модул 

1 

5 Рек 19“, 42HU за смештај опреме 1 

6 
Зидни телефнски разделник са Krone реглетама 10x2, капацитета 

2x130 парица 
1 

7 
Интегрисани систем напајања 220Vac/48Vdc,са резервним 

напајањем за 5h аутономности рада 
2 

8 LIM модули 1 

9 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 2 

10 Штампана плоча за дигиталне локале Ericsson ELU 28 1 

11 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 34 9 

12 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 1 

13 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 3 

14 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 2 

15 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 2 

16 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 1 

17 DC/DC конвертор 2 

18 Штампана плоча за комуникацију са системом EricssonNIU2 1 

19 Процесорска картица Ericsson LPU 5 1 

20 Штампана плоча Ericsson IPLU 2 

21 ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104451 288 

22 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

23 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

24 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 15 

25 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 

26 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 1 

27 
EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-

FAL104461 
8 

28 EXTERNAL-LINE-H323-Производни број лиценце-FAL1042179 32 

29 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Производни број лиценце-

FAL1043611 
32 

30 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-

FAL104464 
90 

31 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 

32 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

33 GROUP-SWITCH-LINK-Производни број лиценце-FAL104492 10 

34 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

35 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 1 

36 
LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце-

FAL1040049 
2 

37 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 3 

38 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 1 

39 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 1 

40 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

41 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

42 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 2 

43 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 1 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

44 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

45 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 1 

46 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 1 

47 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

48 RVA-INTERNAL-Производни број лиценце-FAL104486 30 

49 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 1 

50 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 5 

51 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

52 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 17 

53 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 5 
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2.4.5 Студентски дом “Рифат Бурџевић”, Милана Ракића 77, Београд 

централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

1 LIM модули 1 

2 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 2 

3 Штампана плоча за дигиталне локале Ericsson ELU 28 1 

4 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 34 10 

5 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 1 

6 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 3 

7 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 2 

8 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 2 

9 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 1 

10 DC/DC конвертор 2 

11 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 1 

12 Процесорска картица Ericsson LPU 5 1 

13 
ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-

FAL104451 
304 

14 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 

15 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

16 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 15 

17 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 

18 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 1 

19 
EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-

FAL104461 
8 

20 EXTERNAL-LINE-H323-Производни број лиценце-FAL1042179 64 

21 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Производни број лиценце-

FAL1043611 
64 

22 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-

FAL104464 
90 

23 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 
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централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

24 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

25 GROUP-SWITCH-LINK-Производни број лиценце-FAL104492 10 

26 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

27 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 1 

28 
LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце-

FAL1040049 
2 

29 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 3 

30 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 1 

31 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 1 

32 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

33 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

34 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 2 

35 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 1 

36 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

37 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 1 

38 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 2 

39 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

40 RVA-INTERNAL-Производни број лиценце-FAL104486 30 

41 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 1 

42 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 5 

43 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

44 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 17 

45 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 5 
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2.4.6 Студентски дом “Слободан Пенезић”, Бана Иваниша бб, Београд 

централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

1 LIM модули 1 

2 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 3 

3 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 29 25 

4 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 3 

5 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 3 

6 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 3 

7 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 1 

8 DC/DC конвертор 3 

9 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 1 

10 Процесорска картица Ericsson LPU 5 1 

11 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 2 

12 Процесорска картица Ericsson LPU 5 2 

13 ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104451 400 

14 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 

15 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

16 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 15 

17 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 

18 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 1 

19 
EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-

FAL104461 
8 

20 EXTERNAL-LINE-H323-Производни број лиценце-FAL1042179 64 

21 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Производни број лиценце-

FAL1043611 
64 

22 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-

FAL104464 
90 

23 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 
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централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

24 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

25 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

26 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 1 

27 
LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце-

FAL1040049 
1 

28 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 2 

29 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 2 

30 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 1 

31 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

32 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

33 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 1 

34 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 3 

35 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

36 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 1 

37 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 2 

38 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

39 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

40 RVA-INTERNAL-Производни број лиценце-FAL104486 30 

41 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 1 

42 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 5 

43 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

44 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 17 

45 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 5 
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2.4.7 Студентски дом "4. aприл", Војводе Степе 320, Београд 

IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

1 

EDN 312 DSLAM модули са 12 прикључака по модулу са 

интегрисаним сплитерима за рад по аналогним телефонским 

линијама 

25 

2 
ADSL2/2+ modem/router са 4xUTP LAN 10/100Mbps са 

интегрисаним сплитером за аналогну телефонску линију 
300 

3 
EDN 288 кабинет за смештање опреме капацитета за 288 ADSL 

прикључака 
2 

4 

Ethernet Controler Node ECN330 L2/L3 Gb switch sa 24 x 10/100 Mbps 

PoE електрична порта, 2 x Combo GBps uplink порта, електрични 

1x100/1000 Mbps порт, 1 x GBASE-LX SFP модул 

2 

5 Рек 19“, 42HU за смештај опреме 1 

6 
Зидни телефнски разделник са Krone реглетама 10x2, капацитета 

2x200 парица 
1 

7 
Интегрисани систем напајања 220Vac/48Vdc,са резервним 

напајањем за 5h аутономности рада 
1 

8 LIM модули 1 

9 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 4 

10 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 28 1 

11 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 29 21 

12 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 1 

13 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 4 

14 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 3 

15 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 3 

16 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 1 

17 RG5DC 4 

18 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 1 

19 Процесорска картица Ericsson LPU 5 1 

20 Штампана плоча Ericsson IPLU 2 

21 ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104451 336 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

22 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 

23 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

24 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 16 

25 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 

26 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 1 

27 EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-FAL104461 5 

28 EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-FAL104464 90 

29 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 

30 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

31 GROUP-SWITCH-LINK-Производни број лиценце-FAL104492 10 

32 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

33 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 1 

34 
LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце-

FAL1040049 
2 

35 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 2 

36 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 3 

37 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 1 

38 PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-FAL104472 65535 

39 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

40 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 1 

41 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 2 

42 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

43 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 1 

44 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 3 

45 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 2 

46 PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-FAL104472 65535 

47 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

48 RVA-INTERNAL-Производни број лиценце-FAL104486 30 

49 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 1 

50 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 5 

51 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

52 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 17 
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2.4.8 Студентски дом "Вера Благојевић I", Краљице Марије 48, Београд 

IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

1 

EDN 312 DSLAM модули са 12 прикључака по модулу са 

интегрисаним сплитерима за рад по аналогним телефонским 

линијама 

4 

2 
ADSL2/2+ modem/router са 4xUTP LAN 10/100Mbps са 

интегрисаним сплитером за аналогну телефонску линију 
48 

3 
EDN 288 кабинет за смештање опреме капацитета за 288 ADSL 

прикључака 
1 

4 

Ethernet Controler Node ECN330 L2/L3 Gb switch sa 24 x 10/100 

Mbps PoE електрична порта, 2 x Combo GBps uplink порта, 

електрични 1x100/1000 Mbps порт, 1 x GBASE-LX SFP модул 

1 

5 Рек 19“, 42HU за смештај опреме 1 

6 
Зидни телефнски разделник са Krone реглетама 10x2, капацитета 

100 парица 
1 

7 
Интегрисани систем напајања 220Vac/48Vdc,са резервним 

напајањем за 5h аутономности рада 
1 

8 LIM модули 1 

9 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 1 

10 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 33 1 

11 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 34 2 

12 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 1 

13 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 1 

14 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 1 

15 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 1 

16 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 1 

17 DC/DC конвертор 1 

18 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 1 

19 Процесорска картица Ericsson LPU 5 1 

20 ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104451 64 

21 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

22 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

23 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 15 

24 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 

25 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 1 

26 
EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-

FAL104461 
16 

27 EXTERNAL-LINE-H323-Производни број лиценце-FAL1042179 32 

28 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Производни број лиценце-

FAL1043611 
32 

29 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-

FAL104464 
60 

30 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 

31 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

32 GROUP-SWITCH-LINK-Производни број лиценце-FAL104492 2 

33 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

34 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 1 

35 
LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце-

FAL1040049 
2 

36 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 3 

37 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 1 

38 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 1 

39 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

40 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

41 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 2 

42 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 1 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

43 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

44 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 1 

45 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 1 

2.4.9 Студентски дом "Вера Благојевић II", Далматинска 37, Београд 

IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

1 

EDN 312 DSLAM модули са 12 прикључака по модулу са 

интегрисаним сплитерима за рад по аналогним телефонским 

линијама 

5 

2 
ADSL2/2+ modem/router са 4xUTP LAN 10/100Mbps са 

интегрисаним сплитером за аналогну телефонску линију 
60 

3 
EDN 288 кабинет за смештање опреме капацитета за 288 ADSL 

прикључака 
1 

4 

Ethernet Controler Node ECN330 L2/L3 Gb switch sa 24 x 10/100 

Mbps PoE електрична порта, 2 x Combo GBps uplink порта, 

електрични 1x100/1000 Mbps порт, 1 x GBASE-LX SFP модул 

1 

5 Рек 19“, 42HU за смештај опреме 1 

6 
Зидни телефнски разделник са Krone реглетама 10x2, капацитета 

120 парица 
1 

7 
Интегрисани систем напајања 220Vac/48Vdc,са резервним 

напајањем за 5h аутономности рада 
1 

8 LIM модули 1 

9 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 1 

10 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 33 1 

11 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 34 3 

12 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 1 

13 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 1 

14 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 1 

15 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 1 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

16 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 1 

17 DC/DC конвертор 1 

18 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 1 

19 Процесорска картица Ericsson LPU 5 1 

21 ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104451 80 

22 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 

23 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

24 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 15 

25 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 

26 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 1 

27 
EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-

FAL104461 
8 

28 EXTERNAL-LINE-H323-Производни број лиценце-FAL1042179 32 

29 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Производни број лиценце-

FAL1043611 
32 

30 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-

FAL104464 
30 

31 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 

32 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

33 GROUP-SWITCH-LINK-Производни број лиценце-FAL104492 10 

34 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

35 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 1 

36 
LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце-

FAL1040049 
2 

37 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 3 

38 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 1 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

39 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 1 

40 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

41 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

42 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 2 

43 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 1 

44 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

45 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 1 

46 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.10 Студентски дом "Жарко Мариновић", Цара Душана 254, Земун 

 

IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

1 

EDN 312 DSLAM модули са 12 прикључака по модулу са 

интегрисаним сплитерима за рад по аналогним телефонским 

линијама 

4 

2 
ADSL2/2+ modem/router са 4xUTP LAN 10/100Mbps са 

интегрисаним сплитером за аналогну телефонску линију 
48 

3 
EDN 288 кабинет за смештање опреме капацитета за 288 ADSL 

прикључака 
1 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

4 

Ethernet Controler Node ECN330 L2/L3 Gb switch sa 24 x 10/100 

Mbps PoE електрична порта, 2 x Combo GBps uplink порта, 

електрични 1x100/1000 Mbps порт, 1 x GBASE-LX SFP модул 

1 

5 Рек 19“, 42HU за смештај опреме 1 

6 
Зидни телефнски разделник са Krone реглетама 10x2, капацитета 

100 парица 
1 

7 
Интегрисани систем напајања 220Vac/48Vdc,са резервним 

напајањем за 5h аутономности рада 
1 

8 LIM модули 1 

9 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 1 

10 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 33 1 

11 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 34 3 

12 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 1 

13 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 1 

14 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 1 

15 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 1 

16 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 1 

17 DC/DC конвертор 1 

18 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 1 

19 Процесорска картица Ericsson LPU 5 1 

20 ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104451 80 

21 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 

22 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

23 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 15 

24 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 

25 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 1 

26 
EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-

FAL104461 
8 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач 

Ericsson 

Р. број Опис количина 

27 EXTERNAL-LINE-H323-Производни број лиценце-FAL1042179 32 

28 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Производни број лиценце-

FAL1043611 
32 

29 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-

FAL104464 
30 

30 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 

31 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

32 GROUP-SWITCH-LINK-Производни број лиценце-FAL104492 10 

33 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

34 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 1 

35 
LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце-

FAL1040049 
2 

36 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 3 

37 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 1 

38 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 1 

39 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

40 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

41 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 2 

42 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 1 

43 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

44 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 1 

45 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 1 
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2.4.11 Студентски дом “Кошутњак”, Благоја Паровића  156, Београд 

централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

1 LIM модули 1 

2 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 2 

3 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 33 1 

4 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 34 5 

5 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 1 

6 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 2 

7 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 2 

8 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 2 

9 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 1 

10 DC/DC конвертор 1 

11 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 1 

12 Процесорска картица Ericsson LPU 5 1 

13 Штампана плоча GJUL4 6 

14 Штампана плоча Ericsson IPLU 2 

15 
ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-

FAL104451 
144 

16 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 

17 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

18 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 15 

19 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 

20 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 1 

21 
EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-

FAL104461 
8 

22 EXTERNAL-LINE-H323-Производни број лиценце-FAL1042179 32 

23 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Производни број лиценце-

FAL1043611 
32 
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централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

24 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-

FAL104464 
60 

25 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 

26 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

27 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

28 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 1 

29 
LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце-

FAL1040049 
1 

30 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 3 

31 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 1 

32 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 1 

33 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

34 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

35 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 2 

36 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 1 

37 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

38 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 1 

39 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 1 

 

 



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 94 од 228 

2.4.12 Студенски дом “Мика Митровић”, Краља Владимира 33, Београд 

централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

1 LIM модули 1 

2 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 2 

3 Штампана плоча за дигиталне локале Ericsson ELU 33 1 

4 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 34 4 

5 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 1 

6 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 2 

7 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 2 

8 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 2 

9 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 1 

10 DC/DC конвертор 2 

11 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 1 

12 Процесорска картица Ericsson LPU 5 1 

13 
ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-

FAL104451 
128 

14 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 

15 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

16 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 15 

17 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 

18 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 1 

19 
EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-

FAL104461 
8 

20 
EXTERNAL-LINE-H323-Производни број лиценце-

FAL1042179 
32 

21 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Производни број лиценце-

FAL1043611 
32 

22 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-

FAL104464 
60 
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централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

23 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 

24 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

25 GROUP-SWITCH-LINK-Производни број лиценце-FAL104492 8 

26 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

27 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 1 

28 
LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце-

FAL1040049 
1 

29 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 3 

30 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 1 

31 
OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-

FAL104456 
1 

32 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

33 
REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-

FAL104471 
65535 

34 
SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-

FAL104489 
2 

35 
SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-

FAL104488 
1 

36 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

37 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 1 

38 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 1 

39 
REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-

FAL104471 
65535 

40 RVA-INTERNAL-Производни број лиценце-FAL104486 30 

41 
SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-

FAL104489 
1 

42 
SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-

FAL104488 
5 

43 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

44 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 17 
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централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson 

Р. број Опис количина 

45 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 5 

 

2.4.13 Дирекција, Светозара Марковића 56, Београд 

централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson  

Р. број Опис 
коли

чина 

1 LIM модули 1 

2 Кабинет Ericsson LBP22 MX-One TSW 2 

3 Штампана плоча за дигиталне локале Ericsson ELU 33 1 

4 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 34 1 

5 Штампана плоча за дигиталне локале Ericsson ELU 28 3 

6 Штампана плоча за аналогне локале Ericsson ELU 29 4 

7 Штампана плоча за улазне телефонске линије Ericsson TLU 75 4 

8 Штампана плоча за прихватање PRI ISDN-a Ericsson TLU 76 2 

9 Сабирница временских одсечака Ericsson DSU/14 2 

10 Штампана плоча генератора тонова Ericsson TMU/12 2 

11 Штампана плоча комутациног поља Ericsson LSU/6 1 

12 DC/DC конвертор 2 

13 Штампана плоча за комуникацију са системом Ericsson NIU2 1 

14 Процесорска картица Ericsson LPU 5 1 

15 Штампана плоча Ericsson IPLU 2 

21 
ANALOGUE-EXTENSION-Производни број лиценце-

FAL104451 
64 

22 APP-LINK-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104536 250 

23 CIL-HDU-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104710 1 

24 DIGITAL-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104452 78 

25 EM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104538 1 
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централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson  

Р. број Опис 
коли

чина 

26 EM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104537 1 

27 
EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-

FAL104461 
32 

28 EXTERNAL-LINE-H323-Производни број лиценце-FAL1042179 32 

29 
EXTERNAL-LINE-H323-SERV-Производни број лиценце-

FAL1043611 
32 

30 
EXTERNAL-LINE-ISDN-USR-Производни број лиценце-

FAL104464 
90 

31 FREESEATING-Производни број лиценце-FAL1040050 65535 

32 GENERIC-EXT-SMS-Производни број лиценце-FAL104708 65535 

33 IS-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104533 1 

34 IS-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104532 1 

35 
LINE-INTERFACE-MODULE-Производни број лиценце-

FAL1040049 
2 

36 OM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104540 3 

37 OM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104539 2 

38 OPERATOR-EXTENSION-Производни број лиценце-FAL104456 1 

39 
PERSONAL-NUMBER-USER-Производни број лиценце-

FAL104472 
65535 

40 REPEAT-IND-DIV-USER-Производни број лиценце-FAL104471 65535 

41 SMDR-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104489 2 

42 SMDR-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104488 1 

43 VM-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104535 1 

44 VM-V24-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104534 1 

45 VOIP-ETH-INTERFACE-Производни број лиценце-FAL104707 1 
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3 ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА ЗА СОФТВЕРСКУ И ХАРДВЕРСКУ 

НАДОГРАДЊУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА  

3.1 ПРОШИРЕЊЕ КОНТАКТ ЦEНТРА 

У циљу повећања нивоа услуга, ефикасне обраде притужби и захтева и 

информисаности студената и других корисника о услугама које пружа Установа 

студентски центар “Београд”, потребно је извршити унапређење и проширење постојећег 

Контакт Центра, софтвера за тарифирање и наплату телефонских рачуна и извршити 

проширење капацитета приступне опреме. 

Циљ реализације унапређења и проширења система је имплеметирање интегрисаног 

мултимедијалног информативног система и система за пријаву и праћење кварова, 

прикупљање и обраду захтева у оквиру Установе студентски центар “Београд”, тзв. 

Контакт Центар “Студентски центар Београд”.  

Контакт Центар ће 24 часа, седам дана у недељи, бити на располагању студентима и 

другим корисницима у оквиру Установе. Контакт Центар треба да омогући ефикасно 

управљање телефонским позивима као и двосмерну комуникацију са корисницима путем 

интерактивних говорних аутомата, комуникацију са оператерима Контакт центра, као и 

интеракцију путем других медијских канала: e-mail, fax, SMS и Web chat порука. 

Контакт Центар треба да буде добро дизајниран и развијен, базиран на најновијим 

комуникационим технологијама као што су: интерактивни говорни аутомати (IVR 

системи), систем за аутоматску дистрибуцију и обраду позива (ACD), напредно рутирање 

позива, Web интеракције (Web chat и е-mail),...  

Планирано унапређење и проширење контакт центра биће обављено у три правца, и 

то: 

• унапређење телекомуникационе инфраструктуре 

• унапређење и проширење постојећег Контакт Центра 

3.1.1 Унапређење телекомуникационе инфраструктуре Контакт Центра 

3.1.1.1 Media gateway уређај 

Систем је потребно проширити IP VоIP SIP gateway модулом капацитета најмање 128 

истовремених разговора за комуникацију између корисника. Захтеване минималне 

техничке карактеристике media gateway уређаја: 

• базирани на хардверском DSP функционалност 

• подршка за 4Е1/Т1 PRI ISDN интерфејса 

• могућност проширења до 16 Е1/Т1 PRI интерфејса 

• подршка за DTMF пријем и детекцију, генерисање тонова, конференцијске везе  

• 2 LAN прикључка за VoIP саобраћај (10/100/1000 MBit) 
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• LAN порт за даљински приступ и одржавање 

• минимално 128 истовремена позива 

• 2 USB 3.0 прикључка 

• 4 USB 2.0 прикључка 

• 1U rack кућиште или мање 

• подршка за SIP, H323 протокол 

• систем мора да подржава следеће кодеке: 

- G.722 

- G.729 а,б,аб 

- G.711 

 

Media gateway уређај мора да омогући једноставно рутирање позива између VoIP 

канала и класичне TDM телефоније. За комуникацију преко VoIP  протокола систем мора 

да подржава наведене протокола, а за повезиванје на TDM канале примарно мора да 

подржава PRI ISDN преко Е1 канала. 

Уређај мора да обезбеди флексибилно рутирање позива, лаку интеграцију и 

проширење постојеће нумерације корисника, као и додавање нових бројева без прекида 

рада постојећег система. 

Систем мора да обезбеди будуће повезивање са провајдерима који за своју конекцију 

омогућавају везу преко VoIP протокола. 

Испоручиоц је обавезан да уз понуду достави детаљну оригиналну произвођачку 

спецификацију уређаја у штампаној и електронској форми (CD ROM), која детаљно 

описује све функционалне и техничке карактеристике уређаја. 

3.1.1.2 Проширење и унапређење Ericssn МX-One ТSW телефонске централе 

Постојећи систем ERICSSON MX-ONE TSW тренутно не поседује SIP интерфејс. 

Захтев провајдера фиксне и мобилне телефоније је да се уместо постојећих интерфејса за 

повезивање (дигитални PRI ISDN интерфејси) пређе на технолошки напреднији начин 

повезивања преко SIP интерфејса, у складу са опште прихваћеним светским стандардима. 

Унапређењем постојеће телефонске централе систем треба проширити са SIP 

каналима за везу са провајдерима, као и обезбедити могућност за даља проширења без 

ограничења у броју SIP интерфејса у складу за конкретним потребама корисника. 

Неопходно је извршити проширење система са SIP локалним прикључцим за потребан 

број радних места како би се увеле нове функционалности и обезбедила могућност за даља 

проширења без икаквих ограничења.  

Такође, у складу са пословном политиком произвођача опреме, од 31. децембра 2016. 

године није могуће поручити никакава проширења система. Од овог датума за сва 

проширења система, додавање нових локала, везу ка провајдерима као и подршку 

произвођача за одржавање неопходно је претходно довођење система на IP платформу. 

Обезбеђења даље подршке произвођача опреме за одржавање система захтева прелазак на 

IP платформу. 



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 100 од 228 

Унапређење система подразумева замену процесорског и комутационог дела 

система, са задржавањем комплетне периферије система (аналогних, дигиталних, H323 и 

мобилних прикључака) као и задржавање крајњих терминала – свих типова телефонских 

апарата који су у раду и функцији (дигиталних, аналогних, H323, бежичних) као и 

постојећих веза између централне локације и издвојених локација. Осим задржавања 

периферне опреме и терминала, потребно је очувати све постојеће функционалности 

система уз добијање нових напреднијих функција и могућности. 

Са унапређењем система штити се постојећа инвестиција, задржава највећи део 

опреме и систем доводи у технолошки напредан систем  MiVoice MX-ONE 6.x са 

задржавањем постојећег хардвера и терминалне опреме. 

Потребно је да  извођач испоручи опрему и изведе све потребне радове у складу са 

постојећим стањем дефинисаним у табелама 2.4.1 до 2.4.13, као и: 

 

• извршити модернизацију и унапређење телекомуникационог система ERICSSON 

MX-ONE TSW и довођење истог на IP платформу – телекомуникациони систем 

MiVoice MX-ONE 6.x са задржавањем постојећег хардвера и терминалне опреме. 

• у склопу модернизације инсталирати последњу верзију софтвера и имплементирати 

све функионалности које се добијају са понуђеном верзијом софтвера. 

• испоручити опрему за модернизацију и унапређење, потребну за подизање система 

на IP платформу, из текуће производње произвођача, нову, неотпаковану и 

обезбедити гарантни рок у трајању од минимум 24 месеца. 

• извршити проширење система са SIP интерфејсом за међусобна повезивања 

истурених локација, као и проширење система са SIP локалним прикључком. 

• извршити монтажу и повезивање опреме на локацији корисника, програмирање 

система, проверу параметара рада и функционалности појединих делова система и 

целог система, усаглашавање рада са надређеном опремом, обуку техничког особља 

за основно одржавање, израду техничке документације и сл. све у складу са описом 

послова у Спецификацији опреме и радова у наставку. 

• у склопу модернизације и унапређења извршити замену процесорског и 

комутационог дела централе за дати капацитет, извршити конверзију постојеће 

лиценце за цео систем на нову платформу и извршити имплементацију последње 

верзије софтвера, све према Спецификацији опреме и радова у наставку. 

• задржати постојећу периферију – аналогне, дигиталне, IP H323 и мобилне учеснике 

на централи као и све постојеће везе према провајдеру (аналогне везе и PRI ISDN), 

радно и резервно напајање, сву припадајућу терминалну опрему која мора остати у 

раду, као и оператерске прикључке. Списак постојећих прикључака дат је у 

табелама анекса поглавља 2 (табела 2.4.1 до 2.4.13) 

• потребно је да сва постојећа нумерација, како локала тако и разних типова линија 

ка провајдеру остане непромењена. 

• сви делови система, укључујући и апликације и терминале морају бити од истог 

произвођача, компатибилни са постојећим системом Ericsson MX-ONE TSW , 

опремљени са софтвером, хардвером и лиценцама за несметан рад, потпуно 

интегрисани у свим функцијама. Лиценце у систему морају да буду „лифетиме“ 

реализоване на принципу један корисник - једна лиценца, без накнадног обнављања 

до краја експлоатације система. 
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• након подизања система на IP платформу, мора бити обезбеђена подршка за 

аналогне/дигиталне/DECT/IP интерфејсе (SIP и H.323)  и за локале и за преноснике, 

проширив са аналогним, дигиталним, мобилним учесницима, SIP и H323 IP 

локалним  прикључцима. 

• систем мора да подржава јавне преноснике – ISDN, SIP, аналогне, као и реализацију 

услуге пролазног бирања по ISDN и SIP преносницима. Број иницијалних лиценци 

за PRI ISDN је специфициран капацитетима у анексу поглавља 2 (табела 2.4.1 до 

2.4.13) 

• могућност логовања више IP терминала на један број (до 4 терминала логована на 

исти број). 

• минимално 250 истовремених RTP аудио сесија по G.711 протоколу у основној 

конфигурацији без додавања ресурса (због могућег проширења сваког од делова 

система). 

• аналогни локали морају да подржавају прикључење аналогних терминала било ког 

произвођача, са декадним и DTMF бирањем. Неопходно је да се постојећи аналогни 

телефонски апарати могу користити, без обзира на произвођача, старост и тип 

бирања (декадно/тонско), како би се у потпуности задржале постојеће 

функционалности терминалне опреме. 

• дигитални локали морају да се повезују на централу двожично, односно по једној 

парици кабла, као и до сада. 

• систем треба да подржава прикључење дигиталних терминала и локала у случају 

потребе за имплементацијом напредних дигиталних сервиса. 

• подршка за интегрисани дигитални и SIP DECT систем истог произвођача са 

управљањем кроз централну телефонску платформу 

• напајање мора бити реализовано из стандардне мреже 220V АC, 50Hz са портовима 

за коришћење -48V DC. 

• подршка за SRTP и TLS енкрипцију IP пакета 

• интерфејс за креирање тарифног стринга ка систему за тарифирање 

• потребна је, након модернизације и имплементације новог софтвера и потпуна 

подршка за следеће типове интерфејса: 

- IP (SIP/H323) – локали и преносници 

- дигитални локали 

- аналогни локали 

- дигитални преносници (ISDN PRI, ISDN QSIG, CAS, DPNSS) 

- аналогни преносници (Аналогни CAS, Е&М) 

- дигитални DECT 

- IP DECT (SIP, GAP) 

- мобилне екстензије 
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• потребно је да се обезбеди да цео систем, након модернизације, унапређења и 

проширења буде модуларан, лако проширив, поуздан, са могућношћу даље 

софтверске надоградње. 

• систем мора да подржава следеће кодеке: 

- G.722 

- G.729а,б,аб 

- G.711 

У склопу радва потребно је обезбедити монтажу телефонске централе и 

припадајуће терминалне опреме на локацији корисника, тестирање, програмирање 

корисничких функција и параметара рада централе, повезивање на постојећу 

телефонску инсталацију у складу са захтевима корисника, пуштање у рад са провером 

функционалности система, монтажа терминалне опреме, програмирање корисничких 

функција на дигиталним терминалима, обуку особља за руковање, израду и достављање 

корисничких упутстава и документације за руковање и основно одржавање система, 

израду Пројекта изведеног  објекта у штампаној и електронској форми  

Потребно је извршити обуку техничког особља наручиоца за основно одржавање 

телефонског система. 

3.1.1.3 Проширење GSM SMS gateway уређаја 

За слање и пријем SMS порука према корисницима система као и техничком особљу 

потребно је обезбедити проширење система за рад са SMS порукама. 

Проширени SMS gateway систем мора да обезбеди IP конекцију ка серверској 

платформи, односно да обезбеди да сва комуникација између њега и сервера буде 

обављана по IP протоколу. За физичку реализацију везе потребно је обезбедити 

комуникацију по ethernet стандарду, чиме се омогућава физичка дислокација gateway 

уређаја од серверске платформе. 

Gateway систем мора да омогући подршку за минимално 4 истовремена SMS канала, 

односно подршку за најмање 4 SIM картице мобилних оператера. 

Капацитет система мора да буде најмање 5 порука у минути по појединачном каналу. 

Уређај мора да подржава функцију delivery report-а. 

 

 

3.1.2 Унапређење и проширење постојећег Контакт Центра 

3.1.2.1 Софтверска платформа за проширени Контакт центар 

Основна функција Контакт центра је да кроз евиденцију и централизовану обраду 

преко више комуникационих канала прихвати долазне захтеве за подршку корисника. 
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Центар мора да евидентира све захтеве корисника и да прати комплетан процес живота 

сваке пријаве, од уласка у систем до њеног решавања. 

 

Систем за евиденцију пријава Контакт центра мора да омогући њихово праћење са 

једног јединственог места. Ова особина даје тиму за подршку корисницима бољу 

комуникацију са клијентима и помаже ефикасном решавању проблема. 

 

Због величине система Установе неопходно је отворити више канала за клијенте како 

би им била пружена одговорајућа услуга. Неки корисници користе конвенционалне канале 

попут телефона или е-поште, док други могу да користе SMS поруке или факс. Без обзира 

на медијум који се користи за комуникацију, примарни захтев корисника остаје потреба за  

тренутним одговором и брзо решавање проблема. Такође, корисници очекују могућност да 

прате како су њихове пријаве напредовале (без обзира на то који канал су користили за 

отварање пријаве) и пружање правовременех информација о истим. 

 

Софтвер за електронску евиденцију пријава мора бити ефикаснији од е-поште. 

Систем треба да омогући помоћ при категоризацији, одређивању приоритета и додели 

пријава техничарима на решавање аутоматски, и то без коришћења сложених пословних 

структура. 

 

Кроз систем за евиденцију пријава мора бити омогућено праћење временског тока 

решавања, и реаговање уколико је премашено очекивано време одзива. Уколико пријава не 

буде затворена у року, она мора ескалирати према вишим руководиоцима подршке. 

 

Системом за евиденцију пријава мора да омогући корисницима богате ресурсе 

самопослуживања. Ово треба да им омогућава да лакше пронађу информације које су им 

потребне, без директног контакта са особљем подршке. За ову услугу неопходна је 

имплементација интегрисане база знања, која је веома корисна за смањење волумена 

директних позива оператерима. 

 

Систем омогућава да више агената не раде на истој пријави и да не контактирају 

клијенте са нежељеном е-поштом или са више различитих одговора. Такође, Контакт 

центар мора да омогући коришћење за помоћ у циљу рационализације процеса подршке 

корисницима. Центар треба да елимише редундантност из рутинских задатака и омогућава 

фокусирање на брз и поуздан сервис окренут ка корисницима. 

 

Главни оператерски интерфејс мора да омогући агентима Контакт центра приступ 

свим обједињеним информацијама система. Агенти морају имати могућност одговора на е-

пошту, одговоре на телефонске позиве корисника, као и могућност директног разговора са 

корисницима у оквиру службе за евиденцију пријава. Систем мора да обезбеди лак 

приступ претходним интеракцијама са било којим клијентом на било ком каналу из 

јединствене базе података појединачних клијената. Агенти морају имати могућност 

праћења клијената и праћење текућих разговора претварајући их у релевантне пријаве. 

 

Основни канал за комуникацију са корисницима треба да буде е-пошта. Систем мора да 

омогући лаку интеграцију са постојећим серверима е-поште, као и независтан интегрисан 

серверски систем сопствене електронске поште.  За разлику од стандардног пријемног 
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поштанског сандучета, у Контакт центру сваки е-маил мора бити категоризован, мора му 

бити додељен приоритет и на почетку обраде мора бити додељен одређеним агентима за 

подршку. Такође, мора бити омогућено постављање рокове за разрешење за сваку 

појединачну пријаву у зависности од очекиваног нивоа услуге. 

 

Контакт центар мора да омогући телефонску подршку корисницима, кроз рад 

говорних аутомата и кроз директне разговоре са агентима. Агенти могу снимати позиве, 

додавати снимке позива постојећим или новим пријавама и лако приступити 

контекстуалним подацима (као што су недавни разговори са корисником). 

 

Систем мора да поседује и могућност каснијег проширења модулима за рад са chat 

платформама. Ова подрша мора да омогући комуникацију са корисницима који су на web 

локацији, у апликацији или мобилној платформи.  

 

Контакт центар мора да омогући лак и брз начин да корисници дођу до потребног 

сервиса преко web претраживача. Кориснички интерфејс мора да буде прилагођен за 

кориснике, односно мора бити различит у односу на интерфејс агената и техничара. 

Систем мора имати могућност каснијег проширења кроз интеграцију са локалном базом 

знања, тако да корисници могу да виде одговарајуће чланке док уносе web формулар за 

пријаву. 

 

Систем за евиденцију пријава мора да омогући лаку интеграцију са другим 

системима за аутоматизацију процеса. Мора бити омогућена аутоматско креирање пријава, 

кроз детектовање алармних стања или помоћу временских или других окидача заснованих 

на догађајима у систему. Аутоматизација генерисања пријава мора да омогући дефинисање 

правила с сложеним токовима како би се осигурало сигурно детектовање екцесних 

ситуација. 

 

Систем са праћење пријава мора да обезбеди следеће основне функције: 

• регистровање нове пријаве 

• додељивање пријаве новом власнику или одговорној особи 

• додељивање додатних заинтересованих за праћење пријаве 

• праћење сваке промене на пријави 

• информисати заинтересованих страна о овим променама 

• покретање активност на основу статуса пријаве и / или приоритета 

• извештај о статусу једне или више пријава  

• затварање пријаве 

 

Систем за евиденцију пријава не треба да садржи механизам "Обриши пријаву", чак и 

када је рад са пријавом завршен или затворен. Неопходно је да систем има сталну 

евиденцију о свим прошлим догађајима у систему, да омогућава затварање послова, али не 

и уклањање знање е евидентираним променама из система.  
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С друге стране, систем мора да омогући уклањање погрешних уноса - као што су 

дупликати или погрешан унос. Брисање може бити ручни процес, али је главна намера де 

се увек очува историја свих догађаја и да га систем никада не изгубити. Дакле, и када су 

локална брисања и промене омогућене, систем мора да обезбеди њихово регистровање и 

чување свих података о промени. 

 

Систем мора да буде једноставан за коришћење. Ово подразумева да је могуће лако и 

интуитивно ући у податке, ажурирати статус, додати заинтересоване стране и слично. 

 

Апликација мора бити у стању да омогући приступ већем броју корисника у исто 

време, и то на нивоу корисника и на нивоу агената и администратора. У зависности од 

капацитета серверске опреме, мора бити омогућено да произвољан број корисника буде у 

могућности да уноси и отвара нове пријаве. У исто време, више администратора мора бити 

у стању да истовремено мења параметре система (као што су скрипте и статуси) без 

ограничења да  чекај да неко други заврши своје промене или да чека на одјаву других 

агената пре него што почну да раде. 

 

Систем мора бити у стању да прати не само тренутно стање свих пријава, већ и 

читаву историју свих промена:  

- ко је променио статус пријаве 

- оригинална заглавља из е-поште 

- IP адресу која је креирала пријаву 

 

Историја пријава мора увек бити доступна и не сме бити избрисана грешком 

корисника. 

 

Систем мора да понуди средства за преглед подскупова пријава:  

- само отворене пријаве 

- пријаве за одређене групе корисника 

- пријаве по групама агената или техничара 

- пријаве са одређеним статусом  

- пријаве везане за неки временски период 

 

Мора бити могуће контролисати приступ, преко листе контроле приступа или неког 

сличног механизма. Нивои приступа морају да укључују ко може прегледати и мења 

пријаве, ко може изменити статус и приоритет, а ко може одредити заинтересоване особе 

за праћење пријаве.  

 

Различите групе или редови морају имати различита права приступа зависно од тога 

какво је њихово учешће у предметном задатку. 

 

Апликација мора да укључује могућност писања скрипти или мини-програма за 

проширење функционалност испорученог система. 
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Систему мора да омогући повезивања пријава једних са другима и дефинисање 

међусобних зависности. Ово омогућава постављање повезаних спискова или група 

догађаја или статуса и спречавање било кога да затвара одређену пријаву без претходног 

задовољења свих дефинисаних зависности. Ово је важан аспект система за евиденцију 

пријава. Без могућности за додељивање и праћење зависности и / или веза са другим 

пријавама, нема начина да се креирају значајне структуре у тока решавања пријава. У 

једноставном систему било би лако пропустити одговарајуће везе и заобићи читаве 

задатке. Са могућношћу додељивања веза са пријавама, једноставне или сложене 

зависности могу одражавати кораке који су укључени у процесе решавања унутар 

одређене групе или тима. 

 

Систем за евиденцију пријава мора бити у стању да информише све заинтересоване 

особе о тренутном стању пријава које су за њих релевантне. Овакво правило обавештења 

постављено је око принципа додељивање веза корисника и пријава које прате. Кад год се 

статус пријаве промени или се догоди неки други дефинисани догађај, ово се одмах огледа 

у бази података и пријављује свим заинтересованим особама. 

 

Систем мора бити прилагодљив тако да омогући промену тока решавања пријава у 

ситуацијама када дође до измене пословних процеса. Измене у реалном окружењу морају 

бити лако пренешене у систем за евиденцију пријава, изменама конфигурације или 

поставки система. 

 

У оквиру web интерфејса Контакт центра мора бити реализован персонализовани 

Студентски портал. Овај портал мора да омогући појединачним корисницима додатни 

увид у стање њихових задужења, као и све друге релевантне информације које ће накнадно 

бити интегрисане у овај систем. 

 

Систем мора да омогући напредну ауторизацију корисника. Иницијална ауторизација 

мора бити реализована кроз повезивање са постојећим базама података, односно мора бити 

омогућена иницијална пријава корисника преко података који су унети у базе података 

Установе при регистрацији клијената. На овај начин је омогућена прва пријава на систем 

без дефинисања посебних механозама којима би корисницима били на сигуран начин 

додељени почетни креденцијали. 

 

Систем мора да омогући обевезну измену података корисника након прве пријаве на 

систем. Обавезна је имплементација додатне провере и ауторизације корисника, где ће 

провера идентитета бити преко секундарних комуникационих канала: мобилног телефона, 

е-поште или телефонског позива. 

 

Систем мора да обезбеди механизме за самосталана унос иницијалних података од 

стране корисника, односно да омогући коришћење свих опција система (активирање и 

праћење пријава, увид у задужење) тек када корисник у потпуности унесе и валидира своје 

личне податке. 

 

Кроз персонализовани Студентски портал Контакт центар мора да обезбеди 

студентима увид у следеће информације: 
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- тренутно задужење за обављени телефонски саобраћај 

- тренутно задужење за коришћење интернета 

- извештаје по данима за разна задужења 

- извештаје по различитим тарифама, брзинама и услугама интернета 

 

Систем мора да поседује двосмерне интерфејсе, пожељно реализоване преко 

документованих SOAP API интерфејса, којима се другим службама (служби наплате) 

омогућава увид у сва задужења, као и постављање података о плаћеним / отвореним и 

сторнираним рачунима. 

3.1.2.2 Хардверска платформа за проширени Контакт центар 

Ради лакшег одржавања и смањених тршкова експлоатације Контак центар мора бити 

реализован на серверској платорми која подржава виртуелизацију. Сваки од наведених 

функциналних серверских модула (IP централа, Web сервер, database сервер, ...) мора бити 

реализован као посебна виртулизована машина. 

Решење Контакт центра (решење дизајна, фазе развоја, тестирање, имплементација и 

одржавање, као и интеграција Контакт центра у постојеће IT окружење) треба да задовољи 

следеће:  

• флексибилно прилагођавање решења Контакт центра пословним/техничким 

захтевима окружења 

• задржавање постојеће IT инфраструктуре уз захтевану интеграцију или надоградњу. 

Техничка спецификација решења треба да дефинише комплетну опрему која ће се 

имплементирати са постојећим IT системом 

• контакт центар треба да је смештен на једној локацији, и да се интегрише на 

постојећу IT инфраструктуру 

• LAN окружење базирано на Ethernet технологији. Пасивно каблирање са UTP 

каблажом минимално 100 Base-Т.  

• серверска инфраструктура мора да подржава рад на виртуелном VMWare или 

Hyper-V окружењу  

• контакт Центар решење мора да подржава неку од стандардних релационих база 

података за смештање података  

• oперативни систем на коме је решење базирано мора бити MS Windows или Linux. 

За потребе проширења система за пријаву кварова неопходно је извршити 

виртуелизацију свих машина потребних за рад система. Испоручиоц је дужан да на 

серверску платформу инсталира оперативни систем који омогућава формирање и 

инсталацију потребног броја виртуелних машина. На једну од виртуелних машина 

потребно је извршити миграцију постојећег система за пријаву кварова. У току миграције 

неопходно је очување интегритета свих постојећих података. 
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3.1.2.3 Серверски рачунар 

Ради повећања капацитета система за пријаву кварова потребно је испоручити 

наменски серверски рачунар на коме ће се налазити инсталиране све потребне виртуелне 

машине које омогућавају рад проширеног система.  

Сервер мора да има минимално следећу конфигурацију: 

• процесор: Xeon Е5-2600 

• меморија: 32 GB, DDR4 

• чврсти диск: 1TB  (RAID 1 конфигурација), SAS или SSD 

• два 10Gb ethernet мрежна прикључка 

• 8 SATA3 прикључaка 

• 2 SATA3 прикључка са подршком за SATA DOM 

• Оптички уређај DVD-RW 

• Подршка за IPMI V2.0 интерфејс 

• 3 PCI-E 3.0 x16 прикључка 

• 3 PCI-E 3.0 x8 прикључка 

• Тип кућишта: Rack 2U или мање 

 

Испоручени сервер мора да подржава софтверске системе за реализацију 

вирутелизације, односно да по својим функционалним карактеристикама омогући 

несметан рад најмање осам виртуелних машина. 

3.2 СИСТЕМ ЗА ТЕЛЕМЕТЕРИЈУ 

Проширење Контакт центра обухвата и реализацију свих потребних хардверских и 

програмских модула који омогућавају интеграцију телеметерије, односно аутоматско 

прикупљање мерних података, њихово складиштење и аутоматску активацију аларма 

(пријаву квара) у случају одступања од стандардних вредности. 

3.2.1 Програмски модули система за телеметерију 

Систем треба да поседује реализовне програмске модуле за интеграцију Контакт 

центра са телеметријским системима за прикупљање података. Ови модули морају да 

омогуће аутоматско прикупљање података, складиштење у базу и обраду у смислу 

аутоматске активације аларма (пријаве квара) у случају појаве инцидентних ситуација. 

Систем за обраду и приказивање телеметријских података за аутоматску пријаву 

детектованих кварова је програмска компонента која се састоји од следећих модула: 
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• модул за прикупљање података са удаљених мерних места 

• модул за конверзију података у интерни формат 

• модул за графички приказ података 

 

Мерна места су груписана по мерним локацијама. На свакој мерној локацији се 

налази комуникациони модул који је задужен за прикупљање података од сензора 

бежичним путем, као и рутирање прикупљених података ка централном серверу. Први 

задатак овог модула је да обезбеди комуникацију по стандардизованим протоколима ка 

свим удаљеним локацијама. 

Комуникација се обавља преко IP протокола.  Подаци могу да долазе преко јавне 

интернет мреже или преко интранет мреже. Модул за аквизицију података мора да 

обезбеди прихват података са јавне интернет мреже као и из интранет мреже без обзира на 

специфичности појединачних IP повезивања. 

Модул за аквизицију мора да поседује потребне конекторе и конверторе који 

омогућавају да се примљене поруке пребаце у интерни формат. 

Систем за аквизицију мора да обезбеди периодично очитавање података. 

Период очитавања мора да буде конфигурабилан са минималним временом 

очитавања података са удаљених станица од 60 секунди, а максимално 10 минута. Систем 

мора да поседује механизме препознавања неуспешне комуникације и алгоритме 

понављања комуникације у том случају. Сами подаци које прикупља мерна станица могу 

имати другу резолуцију очитавања, независну од периода преноса података ка централном 

серверу. Време прикупљања података и њиховог архивирања у базу података мора бити 

подесиво у интервалима од 60 секунди. 

Систем мора да буде скалабилан, тако да омогући касније проширивање скупа 

прикупљених података. 

Модул за аквизицију података мора да подржава прикупљање података са 

минимално 65535 улазних мерних тачака. Пошто је преко овог система могуће и слање 

команди према активаторима (излазна релеа, контрола процеса) систем мора да подржава 

контролу минимално 65535 излазних активаторских тачака. Модул мора да подржава 

мерења са минимално 65535 мерних локација, при чему је једна мерна локација географско 

место на коме су груписани сензори. У оквиру сваке локације модул мора да подржава 

минимално 65535 мерних места (уређаја). 

 

Други део система за аквизицију података је модул за обраду података. Задатак овог 

модула је да прикупљене податке преведе у јединствени интерни формат који мора бити 

накнадно документован од стране испоручиоца. 

У зависности од типа сензора и објекта врши  се примарно кондиционирање 

прикупљених података,  свођење у нормализовану форму и конверзију пре уписа у базу 



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 110 од 228 

података.  Податке је пожељно ради брже претраге груписати пре уписа у базу помоћне 

радне табеле за приказ по дневним, месечним и годишњим променама. 

Истовремено са уписом у базу неопходно је проверити да ли су прикупљени подаци у 

оквиру задатих граница, односно дали је неко мерење индиковало алармно стање. 

Ове информације треба комбиновати са директно примљеним алармним 

информацијама са објекта и проследити ка модулу за прикупљење и обраду аларма. 

Независно од базе података све догађаје око аквизиције података је потребно 

уписивати у посебан лог. Ово се односи на бележење података о обављеним преносима 

података са удаљених места, регистрованим алармним стањима, и другим догађајима који 

могу бити касније анализирани. 

Модул за приказ података треба да обезбеди брз и флексибилан графички приказ 

прикупљених телеметеријских података, са приказом различитих панела. 

Модул мора да омогући визуелно дефинисање правила упозорења за најважније 

показатеље.  

3.2.2 Интеграција система за телеметерију са контакт центром 

Систем за телеметерију мора да континуирано контролише прикупљене податке и у 

случају достизања алармног стања може послати e-mail обавештења. 

Обавештења морају бити у форми пријаве квара, тако да могу бити директно 

прослеђена Контакт центру као нова аутоматски генерисана пријава. 

3.2.3 Хардверски модули телеметеријског система 

3.2.3.1 Бежични gateway уређај за повезивање бежичних сензора ISM 868 MHz 

Систем за телеметерију састоји се од централног уређаја (hub-а) и удаљених јединица 

сензора. Сензори су батеријски напајани аутономни уређаји који се са централним 

уређајем повезују бежичним путем.  

Сензори периодично мере телеметеријске вредности и измерене податке шаљу ка 

централном hub-у.  

Централни уређај прима податке од удаљених сензора и прослеђује их ка модулу за 

обраду телеметријских података преко интернета или интранет-а, и то преко интегрисаног 

ethernet прикључка. 

Централни уређај може да се напаја локално или преко градске мреже, и за свој рад 

може да захтева стално присуство спољног напајања. За свој рад бежични gateway уређај 

може да користи искључиво дозвољени ISM опсег фреквенција од 868 MHz.  

За протокол комуникације пожељно је коришћење неког од стандрадних протокола 

за телеметерију. 
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Централни уређај треба да има минимално следеће карактеристике: 

- Напајање преко исправљача 220VAC - 5VDC 

- Бежични модул 868 MHz ISM опсег 

- Интернет повезивање преко ethernet RЈ45 конектора 

- IP протокол HTTP слање података ка серверу 

- Максимално до 10 сензора на једну централну јединицу 

3.2.3.2 Бежични gateway уређај за повезивање бежичних WiFi сензора 

Општи услови са уређај су исти као у претходној тачки.За свој рад бежични gateway 

уређај може да користи искључиво дозвољени WiFi опсег фреквенција од 2.4GHz.  

Централни уређај треба да има минимално следеће карактеристике: 

- Напајање преко исправљача 220VAC - 5VDC 

- Бежични модул 2.4GHz WiFi 

- Интернет повезивање преко ethernet RЈ45 конектора 

- IP протокол HTTP слање података ка серверу 

- Максимално до 10 сензора на једну централну јединицу 

3.2.3.3 Бежични батеријски напајани сензор за мерење температуре ISM  

Аутономни удаљени сензори морају да имају малу потрошњу која омогућава рад 

помоћу интерног батеријског напајања уз коришћење стандардних алкалних батерија. 

Аутономија рада може да зависи од периода мерења телеметеријских података, 

удаљености сензора од централне јединице и квалитета батерија, али генерално не сме 

бити мања од три месеца аутономног рада.  

Сензори су аутономни уређаји који се са централним уређајем повезују бежичним 

путем. Сензори периодично мере телеметеријске вредности и измерене податке шаљу ка 

централном hub-у. Сензори морају да имају минимално следеће карактеристике: 

- Напајање преко стандардних алкалних батерија 

- Бежични модул 868 MHz ISM опсег 

- максимална удаљеност највише до 200 метара од hub-а 

- опсег мерења температуре од -10 до +50 степени целзијуса 

3.2.3.4 Бежични батеријски напајани сензор за мерење температуре WiFi 

Општи услови са уређај су исти као у претходној тачки. Сензори морају да имају 

минимално следеће карактеристике: 
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- напајање преко стандардних алкалних батерија 

- бежични модул 2.4GHz WiFi опсег 

- максимална удаљеност највише до 50 метара од hub-а 

- опсег мерења температуре од -10 до +50 степени целзијуса 

3.2.3.5 Бежични батеријски напајани сензор за мерење стања акумулатора WiFi 

Општи услови са уређај су исти као у претходној тачки. Сензори морају да имају 

минимално следеће карактеристике: 

- напајање преко стандардних алкалних батерија 

- бежични модул 2.4GHz WiFi опсег 

- максимална удаљеност највише до 50 метара од hub-а 

- опсег мерења напона акумулатора од 30 до 70 VDC 

- опсег мерења температуре од -10 до +50 степени целзијуса 

3.2.3.6 Бежични батеријски напајани сензор за мерење климе WiFi 

Општи услови са уређај су исти као у претходној тачки. Сензори морају да имају 

минимално следеће карактеристике: 

- напајање преко стандардних алкалних батерија 

- бежични модул 2.4GHz WiFi опсег 

- максимална удаљеност највише до 50 метара од hub-а 

- опсег мерења ваздушног притиска од 800 до 1100 кPa 

- опсег мерења температуре од -10 до +50 степени целзијуса 

3.2.3.7 Бежична конзола за приказ телеметеријских података 

За брзи увид у стање телеметеријских података потребно је поставити конзолу са 

интегерисаним екраном осетљивим на додир који омогућава непрекидно приказивање 

прикупљених телеметеријских података. Конзола се са остатком система повезује преко 

бежичне WiFi везе или преко интегрисаног ethernet РЈ45конектора. Напајање уређаја може 

да буде локално батеријско или преко градске мреже, и за свој рад може да захтева стално 

присуство спољног напајања. 

3.2.3.8 Gateway уређај за повезивање мерача утрошене електричне енергије 

Gateway уређај за повезивање удаљених мерача треба да обезбеди комуникацију 

удаљених мерача утрошене електричне енергије (лоцираних на удаљеним локацијама) са 
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Контакт центром. Gateway треба да шаље податке преко IP проткола, а за комуникацију 

мора да обезбеди опциону WiFi, жичну и GSM комуникацију. 

За протокол комуникације са уређајима за мерење неопходно је коришћење неког од 

стандрадних протокола за телеметерију, као што је модбус или други стандардизовани 

протоколи. 

3.2.3.9 Удаљени мерачи утрошене електричне енергије 

За телеметријско мерење утрошене електричне енергије и аутоматско слање података 

у Контакт центар потребно је испоручити мераче утрошене електричне енергије следећих 

карактеристика: 

опис полова: 3P, 1P + N, 3P + N 

тип мерења:  активна и реактивна снага 

   активна и реактивна енергија 

   волтажа 

   тренутни мерни тип 

активна, реактивна, очигледна енергија (потписана, четири 

квадранта) 

класа тачности: 

 активна енергија:  класа 0.5С према IEC 62053-22 

 активна енергија:  класа 0.5С према IEC 61557-12 

 активна енергија:  класа Ц према ЕN 50470-3 

аналогни улазни тип: вањски CT 1 А или 5 А 

[In] називна струја:  5 А, 1 А 

напон:   100 ... 277 V, 173 ... 480 V 

мрежна фреквенција: 60 Hz, 50 Hz 

тип технологије:  eлектронски 

Тип екрана:   LCD дисплеј 

узорковања:   мин. 32 узорака / циклуса 

мерна струја:   мин. 1 ... 32767000 мА 

максимална измерена вредност: 99999999 MWh 

протокол комуникационог порта: Modbus RTU 9.6, 19.2 и 38.4 kbauds или 

сличан 

подршка за монтажу DIN шина: везе - терминали 

стандарди:    

    UL 61010-1 
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    IEC 61010 

    IEC 61557-12 

    IEC 62053-23 

    IEC 61036 

    IEC 62053-22 

сертификат производа:  UL 

    EAC (подметар) 

    CE - IEC 61010 (безбедност) 

    CE - IEC 61326-1 (EMC) 

    CULus - ANSI C12.20 (подметар) 

    MID - ЕN 62052 (подметар) 

    RCM - NMI М 6-1 (подметар) 

    MID - ЕN 50470-3 (подметар) 

    CE - ЕN 61557-12 (монитор напајања) 

    CULus - UL 61010 (безбедност) 

 

3.3 НАДЗОРНИ ЦEНТАР 

Ради сталне контроле исправности имплементираног система, у оквиру Контакт 

центра је потребно реализовати све хардверске и програмске модуле за реализацију 

надзорно контролног центра. Овај центар би стално проверавао стање све 

телекомуникационе опреме и аутоматски активирао аларме (аутоматска пријава квара) у 

случају детекције неправилности. 

3.3.1 Програмски модули 

Програмски модули и софтвер надзорног система морају да омогуће праћење 

апликација, услуга, стања оперативних система, мрежних протокола, системских метрика 

и компоненти инфраструктуре са једним јединственим интегрисаним алатом. 

Систем треба да омогући централизовани приказ целокупне надгледане IT и 

телекомуникационе инфраструктуре, детаљне информације о статусу опреме и апликација 

доступне преко web интерфејса, као и  брзо откривање престанка рада било ког дела 

инфраструктуре. 

Упозорења се могу доставити техничком особљу путем е-поште или СМС-а, али 

искључиво преко интеграције са постојећим Контак центром. Обавештења о упозорењима 

и алармима морају да пруже информацију о детектованим проблемима, времену детекције 

и нивоу алармног стања. 
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Модули за откривање трендова и планирање капацитета морају да омогуће увид 

техничарима и особљу надзорног центра о постојећим трендовима у процесу 

експлоатације система. 

Систем за генерисање извештаја мора да пружи евиденцију о упозорењима, 

обавештењима, одзиву особља, као и обавештења о детектованим алармима.  

Web интерфејс мора да буде реализован за вишекориснички приступ, тако да 

омогући  појединачним техничарима посебан увид у одвојене целине система. Кориснички 

прилагођени погледи треба да омогућавају клијентима да виде само њихове 

инфраструктурне компоненте.  

Модуларна архитектура мора да омогући интеграцију са другим апликацијама, а пре 

свега интеграцију са Контакт центром и системом за телеметерију. 

Понуђач мора да обезбеди пуни приступ изворном коду апликације, уз задржавање 

релевантних ауторских права. Наручиоц има права да испоручени софтбер мења и 

прилагођава својим потребама уз сагласност понуђача. 

3.3.2 Надзорни монитори 

Испорука и монтажа два монитора минималне дијагонале 55 inch-а за потребе 

сталног надзора рада комплетне опреме. 

3.4 ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИTЕТА ПРИСТУПНЕ ОПРЕМЕ 

3.4.1 Проширење капацитета DSLAM система 

У студентским домовима „Студентски град“, „Краљ Александар I" и „4.Април“ 

потребно је понудити проширење и унапређење постојећих Ericsson EDA 1200 IP DSLAM 

система. 

Понуђено проширење и унапређење постојећих IP DSLAM система мора бити у 

складу са датом техничком спецификацијом и треба да буде у складу са најновијим 

релевантним ITU-T идругим признатим DSL стандардима. Систем треба да подржава 

флексибилну комбинацију ADSL,ADSL2, ADSL2+ и VDSL2 интерфејса. 

Опрема мора бити модерног и компактног дизајна, провереног квалитета, високе 

поузданости и ниске потрошње. 

Понуђена опрема (IP DSLAM) мора да подржава апликације у реалном времену, као 

ипренос Video услуга, Video на захтев, Video конференције, VoIP и друге сервисе са 

гарантованим квалитетом сервиса (QоS) са краја на крај. Понуђено проширење IP DSLAM-

а мора да омогућава мултисервисне услуге, тако да будуће услуге које могу бити 

планиране у оквиру Установе студентски центар „Београд“ буду подржане без мењања 

кофигурације опреме, као што су услуге: преноса говора, видео сигнала, видео стриминга, 

преноса података као што су VoIP, IPTV, HDTV. 
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Систем мора да подржава следеће методе приступа као што су DHCP, PPPoE, 

статичке IP адресе, транспарентни LAN/VLAN сервис, IPоА И PPPoA. 

Понуђени систем мора бити флексибилан и скалабилан, са максимално 12 

прикључака по једном DSLAM модулу. DSLAM модули треба да буду са интегрисаним 

сплитерима и са интегрисаном преднапонском заштитом. 

Систем треба да омогућава једноставно проширење у складу са потребама Установе 

студентски центар „Београд“. Систем треба да омогућава и једноставну промену 

конфигурација,односно сељење модула са једне на другу локацију у зависности од 

тренутних потреба полокацијама. 

3.4.2 Унапређење ADSL рутера 

За подршку повећаном капацитету ADSL уређаја потребно је проширити систем са 

одговарајућим HW рутерима. Ови рутери морају да обезбеде повећање могућег IP протока, 

интеграцију са аутоматским централизованим надзором рада телеком система као и 

редудантност у случају отказа на критичним локацијама. 

Проширење је потребно на свим локацијама где се налази инсталирана ADSL опрема, 

као и на локацијама где треба унапредити постојећи мрежну инсталацију реализовану 

директним жичним мрежним приступом. Због потребе за повећаном сигурношћу система, 

на локацијама са појачаним саобраћајем потребно је обезбедити редудантно решење са по 

два рутера. На преосталим локацијама довољна је употреба рутера без редундансе. Такође 

је потребно испоручити један резервни рутер који би се користио за брзу замену у случају 

отказа једног од нередундатних рутера. 

Сваки од рутера на појединачној локацији мора имати најмање следеће 

карактеристике: 

• 10 независних 1Gb ethernet портова 

• дисплеј за приказ стања рада 

• независно рутирање по свим портвима 

• серијски порт за редундансу / програмирање 

• SFP порт 

• USB 3.0 порт 

• темературни и напонски монитор 

• имплементиран фиреwалл 

• подршка за MPLS, BGP 

• уграђена подршка за VPN, QoS, Web proxy 

• подршка за Radius, SNMP, TFTP сервер, NTP сервер - клијент 
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3.4.2.1 Редудантни рутери 

На локацијама где су испоручени рутери са редудансом, неопходно је инсталирати 

минамлно два рутера који раде у hot standby режиму рада, где је један рутер активан, а 

други аутоматски преузима све фунцкије у случају његовог отказа. 

Испоручени редудантни рутери морају имати минималне карактеристике као што је 

дефинисано у тачки 3.4.2. 
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4 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Радови  

Потребно је извшити хардверску и софтверску надоградњу свих дефинисаних 

система Установе студентски центар “Београд”, извршити инсталацију, подешавање и 

пуштање у рад. 

Сва корисничка подешавања извршити у договору са представницима Установе 

Студентски центар “Београд”. 

 

Техничка документација 

Дати детаљан садржај документације понуђене уз опрему за реализацију система. 

Испоручиоц је обавезан да уз понуду достави детаљну оригиналну произвођачку 

спецификацију уређаја у штампаној и електронској форми (CD ROM), која детаљно 

описује све функционалне и техничке карактеристике уређаја. 

Ова документација мора да садржи: 

• Општи опис система (левел 1 документација) 

• Опис свих подсистема и функционалних блокова (левел 2 документација) (у слуцају 

избора понуђача). 

Техничка документација која обухвата општи опис система мора бити достављена на 

српском језику, док остала техничка документација може бити достављена и на енглеском 

језику, као и у електронском запису на CD-ROM-у. 

Понуђач је у обавези да достави монтажни и пројекат изведеног стања. 

Понуђач треба да достави документацију система која укључује упутства за 

руковања, конфигурацију, администрацију, одржавање и сервисирање са следећим 

ставкама: 

- Опис целокупног хардвера и софтвера 

- Технички опис сваког хардверског дела 

- Упутство за одржавање сваког хардверског дела за ново који одржава корисник 

- Дијаграме ожичења  

- Упутства за руковање терминалном опремом 

- Комплетан опис целокупног софтвера система 

 

Обука особља 

Понуђач треба да обезбеди Наручиоцу свеобухватну обуку за запослене задужене за 

експолоатацију, одржавање, сервисирање и управљање системом. Обука треба да садржи 
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теоретски и практичан рад на систему. Обука, коју организује Понуђач,  треба да воде 

компетентни људи који имају потпуно зање о систему, односно одговарајуће сертификате  

за понуђену опрему. 

Планом обуке обухавтити целину која ће стручном кадру корисника омогућити 

самосталан рад на одржавању и управљању системом. План обуке мора бити разрађен по 

тематским целинама, броју часова и дана трајања обуке. 

Испоручилац је дужан да обезбеди обуку за рад, одржавање, администрацију и 

конфигурисање испоручених система у трајању од 10 дана за најмање 3 полазника. По 

завршетку обуке полазници ће добити сертификате за рад са испорученим системима. 

Сертификати ће бити посебно дати за оператере контакт центра, за техничко особље 

контакт центра и за техничаре обучене за одржавање целокупног система. 

Сва документација неопходна за обављање обуке у папирном или ектронском 

формату треба да остане трајно власништво наручиоца опреме. 
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5 УКУПАН БРОЈ КОМАДА УРЕЂАЈА, ОПРЕМЕ, ЛИЦEНЦИ И 

РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

Детаљна упутства са описом потребних радова дата су у претходним поглављима. У 

нарадним табелама дефинисани су по локацијама радови, опрема и софтвер потребни за 

реализацију комплетног система. 

3.5.1 Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
Унапређење и проширење 

капацитета приступне опреме 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.1, 3,4,2 и 

3.4.2.1 техничке 

документације 

1 комплет 

2 
Унапређење телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт Центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.1.1 и  3.1.1.3 

техничке документације  

1 комплет 

3 

Унапређење и проширење 

софтвера и програмских модула 

Контакт Центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављима 3.1.2.1 

техничке документације 

1 комплет 

4 

Инсталација, тестирање и 

пуштање у рад софтвера и 

програмских модула контакт 

центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.2.1 и 4 

техничке документације 

1 комплет 

5 
Хардверска платформа за 

проширени контакт центар 

Детаљна спецификација дата 

у поглављима 3.1.2.2 и 3.1.2.3 
1 комад 

6 

Инсталација, тестирање и 

пуштање у рад сервера, 

виртуелизација постојећих 

машина 

Детаљна спецификација дата 

у поглављима 3.1.2.2 и 3.1.2.3 

и 4 техничке документације 

1 комплет 

7 Софтвер система за телеметерију 

Детаљна спецификација дата 

у поглављима 3.2.1 и 3.2.2 

техничке документације 

1 комплет 

8 

Инсталација, тестирање и 

пуштање у рад софтвера и 

програмских модула система за 

телеметерију 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.2.1,  3.2.2 3 и 4 

техничке документације 

1 комплет 
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9 Бежични WiFi gateway 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.2.3.2 техничке 

документације 

1 комад 

10 Бежични ISM gateway 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.2.3.1 техничке 

документације 

1 комад 

11 
Бежични температурни сензор  

ISM 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.2.3.3 техничке 

документације 

2 комада 

12 
Бежични температурни сензор  

WiFi 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.2.3.4 техничке 

документације 

2 комада 

13 
Бежични сензор  стања 

акумулатора WiFi 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.2.3.5 техничке 

документације 

1 комад 

14 Бежични сензор  климе WiFi 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.2.3.6 техничке 

документације 

1 комад 

15 Бежична конзола 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.2.3.7 техничке 

документације 

1 комад 

16 
Gateway за мераче утрошене 

електричне енергије 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.2.3.8 техничке 

документације 

1 комад 

17 
Мерачи утрошене електричне 

енергије 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.2.3.9 техничке 

документације 

1 комада 

18 
Софтвер и програмски модули 

надзорног центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављима 3.3 и 3.3.1 

техничке  

1 комплет 

19 

Инсталација, тестирање и 

пуштање у рад софтвера и 

програмских модула надзорног 

центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.3, 3.3.1 и 4 

техничке документације 

1 комплет 

20 Надзорни монитори 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.3.2 техничке 

документације 

2 комада 

21 

Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1, 2, 5, 9-17 и 

20  

Потребна опрема неопходна 

да би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 
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22 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 1, 2, 

5, 9-17 и 20 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 

23 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 

3.5.2 Студентски дом "Карабурма", Мије Ковачевића 7б, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
Унапређење и проширење 

капацитета приступне опреме 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт 

Центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.1.1 техничке 

документације 

1 комплет 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна 

да би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 

1 и 2 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2, 3.1.1.1 и 4 
1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног стања у 

штампаној и електронској 

форми 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 

3.5.3 Студентски дом “Патрис Лумумба”, Љубице Луковић 1, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
Унапређење и проширење 

капацитета приступне опреме 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

2 
Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.1.1 техничке 

документације 

1 комплет 
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Центра 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна 

да би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 

1 и 2 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2, 3.1.1.1 и 4 

техничке документације 

1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног стања у 

штампаној и електронској 

форми 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 

3.5.4 Студентски дом "Краљ Александар I", Булевар Краља Александра 75, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
Унапређење и проширење 

капацитета приступне опреме 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.1, 3.4.2 

техничке документације 

1 комплет 

2 
Унапређење телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт Центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.1.1 техничке 

документације 

1 комплет 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна 

да би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 1 и 2 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.1, 3.4.2,  

3.1.1.1 и 4 техничке 

документације 

1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 

3.5.5 Студентски дом “Рифат Бурџевић”, Милана Ракића 77, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
Унапређење и проширење 

капацитета приступне опреме 
Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2 техничке 
1 комплет 
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документације 

2 
Унапређење телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт Центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.1.1 техничке 

документације 

1 комплет 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна 

да би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 1 и 2 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2, 3.1.1.1 и 4 

техничке документације 

1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 

3.5.6 Студентски дом “Слободан Пенезић”, Бана Иваниша бб, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
Унапређење и проширење 

капацитета приступне опреме 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

2 
Унапређење телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт Центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.1.1 техничке 

документације 

1 комплет 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна 

да би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 1 и 2 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2, 3.1.1.1 и 4 

техничке документације 

1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 

3.5.7 Студентски дом "4. aприл", Војводе Степе 320, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 
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1 

Унапређење и проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.2.1 

техничке документације 

1 комплет 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт 

Центра 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.1.1.1 техничке 

документације 

1 комплет 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна да 

би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 

1 и 2 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.2.1 и 4 

техничке документације 

1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног стања у 

штампаној и електронској 

форми 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 

3.5.8 Студентски дом "Вера Благојевић I", Краљице Марије 48, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 

Унапређење и проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт 

Центра 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.1.1.1 техничке 

документације 

1 комплет 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна да 

би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 

1 и 2 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.4.2, 3.1.1.1 и 4 

техничке документације 

1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног стања у 

штампаној и електронској 

форми 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 
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3.5.9 Студентски дом "Вера Благојевић II", Далматинска 37, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
Унапређење и проширење 

капацитета приступне опреме 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

2 
Унапређење телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт Центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.1.1 техничке 

документације 

1 комплет 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна 

да би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 1 и 2 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2, 3.1.1.1 и 4 

техничке документације 

1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 

 

3.5.10 Студентски дом "Жарко Мариновић", Цара Душана 254, Земун 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
Унапређење и проширење 

капацитета приступне опреме 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

2 
Унапређење телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт Центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.1.1 техничке 

документације 

1 комплет 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна 

да би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 1 и 2 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2, 3.1.1.1 и 4 

техничке документације 

1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 
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3.5.11 Студентски дом “Кошутњак”, Благоја Паровића  156, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
Унапређење и проширење 

капацитета приступне опреме 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

2 
Унапређење телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт Центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.1.1 техничке 

документације 

1 комплет 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна 

да би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 1 и 2 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2, 3.1.1.1 и 4 

техничке документације 

1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 

3.5.12 Дирекција, Светозара Марковића 56, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
Унапређење и проширење 

капацитета приступне опреме 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

2 
Унапређење телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт Центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.1.1 и 3.1.1.2 

техничке документације 

1 комплет 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна 

да би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 1 и 2 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2, 3.1.1.1, 

3.1.1.2 и 4 техничке 

документације 

1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 
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3.5.13 Студенски дом “Мика Митровић”, Краља Владимира 33, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
Унапређење и проширење 

капацитета приступне опреме 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

2 
Унапређење телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт Центра 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.1.1.1 техничке 

документације 

1 комплет 

3 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 1 и 2 

Потребна опрема неопходна 

да би понуђено решење у 

потпуности функционисало 

1 комплет 

4 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 1 и 2 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 3.4.2, 3.1.1.1 и 4 

техничке документације 

1 комплет 

5 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4 техничке 

документације 

1 комплет 

3.5.14 Обука корисника 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 

Обука корисника за 

администрацију и 

корисничко одржавање 

система 

Детаљна спецификација дата 

у поглављу 4  техничке 

документације 

1 комплет 

 

5. Рок испоруке: најдуже  до  60 (шездесет) дана, од дана закључења уговора 

Рок од 60 дана обухвата све сукцесивне испоруке и обуку радника и рачуна се од дана закључена 

уговора до потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

6. Место испоруке: ФЦО истоварено у Служби за телекомуникације Установе Студентски 

центар Београд,  студентски дом „Студентски град“, Београд, Тошин бунар број 157, а 

инсталирано по локацијама у складу са конкурсном документацијом. 

Начин испоруке: сукцесивна испорука у року до 60 дана најдуже, од дана закључења 

уговора, према диспозицијама наручиоца. 

8. Гарантни период: 2 године  од дана потписивања записника о квантитатвном и 

квалитативном пријему. 

9.  Време одзивa на рекламацију у гарантном року:  2 часа од пријема позива од Наручиоца  

     Расположивост понуђача за одзив у гарнтном року: 24 часа дневно , 7 дана у недељи. 

10. Понуђач  треба да поседује сертификат ISO 9001:2015 

11.  Опрема и софтвер понуђача мора бити компатибилна са инсталираним системом и 

испуњавати тражене техничке карактеристике. Наручилац ће током оцене понуда 
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захтевати од понуђача узорке опреме и софтвера на тестирање и одбацити као 

неприхватљиву понуду понуђача чија опрема и софтвер нису компатибилни са 

инсталираним системом или не испуњавају тражене техничке карактеристике.  

Комисија, ће у сваком тренутку тражити додатна објашњења, вршити увид код понуђача 

или на локацији коју он достави на територији Србије 
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4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/2015 и 

бр.68/2015-у даљем тексту Закон) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

Да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. 

ЗЈН и то: 

Ред. 

број 
УСЛОВ ДОКАЗ 

1. Да jе регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(Чл. 75, став 1, тачка 1) ЗЈН) 

 

 

 

 

 

  

 

-ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда  

 

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре,  

 

Напомена:  

▪ У случају да понуду подноси група 

понуђача, овај доказ доставити за сваког 

учесника из групе 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

 

2. Да он и његов законски заступник нису 

осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, 

да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично 

дело преваре (Чл. 75, став 1, тачка 2) ЗЈН) 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене 

евиденције, односно Уверење оне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова где је 

пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре   

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда 

на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, да није осуђивано 

за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђивано за неко од 

кривичних дела против привреде, кривична дела 
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против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. 

За побројана кривична дела првостепени судови, 

чије је уверење потребно доставити су: 

 

- Основни суд на чијем подручју је 

седиште правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је седиште 

правног лица, 

- Виши суд у Београду - Посебно  

      одељење за организовани криминал да  

      није осуђиван за неко од кривичних  

      дела као члан организоване криминалне  

      групе 

 

Напомена:  

         У случају да понуду подноси правно лице 

потребно је доставити овај доказ и за правно 

лице и за законског заступника 

        У случају да правно лице има више 

законских заступника, ове доказе доставити 

за сваког од њих 

        У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за сваког 

учесника из групе  

        У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

 

 Ови докази не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда 

 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној 

територији (Чл. 75, став 1, тачка 4) ЗЈН) 

 

 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК,  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

1.Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и 

2. Уверење Управе јавних прихода града, 

односно општине да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода  

Напомена:  

▪ Уколико је понуђач у поступку 

приватизације, уместо 2 горе наведена 

доказа треба доставити уверење Агенције 

за приватизацију да се налази у поступку 

приватизације 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗАУЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Дефинисани чланом 76, став 2 ЗЈН 

 

 

1. ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ:  

1.1.  Да је понуђач у периоду од 2016. до 2018. закључно са даном објаве позива за 

подношење понуде (или у предходне три године посматрано од датума објаве 

позива за подношење понуде) остварио промет од продаје предмета набавке у 

укупном износу од минимум  10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

1.2. Да је понуђач у периоду од 2016. до 2018. закључно са даном објаве позива за 

подношење понуде (или у предходне три године посматрано од датума објаве 

позива за подношење понуде) извршио испоруку, уградњу и пуштање у рад ИП 

телефоноске централе Mitel MiVoice MX-ONE Telefoni server, минимално 1 систем. 

 

1.3. Да је понуђач у периоду од 2016. до 2018. закључно са даном објаве позива за 

подношење понуде (или у предходне три године посматрано од датума објаве 

позива за подношење понуде) извршио унапређење Ericsson MX-One TSW 

телефонске централа на IP/SIP платформу Mitel MiVoice MX-ONE Telefoni server, 

минимално 1 систем. 

 

1.4. Да је понуђач у периоду од 2016. до 2018. закључно са даном објаве позива за 

подношење понуде (или у предходне три године посматрано од датума објаве 

▪ У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за сваког 

учесника из групе 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 
▪ Ова уверења не могу бити старија од два 

месеца пре отварања понуда 
 

4. Понуђач је дужан да при састављању 

понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности, која је на снази у 

време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН) 

Потписан и оверен Образац изјаве из конкурсне 

документације. Изјава мора да буде потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава 

мора да буде потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 
У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, изјаву потписује и подизвођач. 
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позива за подношење понуде) извршио испоруку, уградњу и пуштање у рад Call 

Centre система, минимално 1 систем. 

 

Доказ: Попуњен, потписан и печатиран образац референтне листе дат у конкурсној 

документацији (ОБРАЗАЦ П), уз који понуђач као доказ прилаже:  

- Потврде својих купаца (референтних наручилаца) попуњене, потписане и печатом 

оверене, које садрже податке о врсти и укупној вредности испоручених добара, број и 

датум уговора или фактура или отпремница на основу којих су испоручена добра, у 

периоду од 2016. до 2018. закључно са даном објаве позива за подношење понуде (или у 

периоду од претходне три године посматрано од датума објаве позива за подношење 

понуда, уназад), а за референце у иностранству довољно је доставити извозне 

фактуре/отпремнице оверене од стране српске царине (ЈЦИ).  

Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и њен 

је саставни део  и то Прилог уз образаца П: 

Прилог уз образац П – П1: попуњен и оверен од стране рефернтних наручилаца за 

испоруку, уградњу и пуштање у рад  ИП телефонске централе Мител Телефони сервер,   

Прилогу уз образац П-П2: попуњен и оверен од стране референтних наручилаца за 

унапређење Ериксон Мх-Оне телефонске централе,   

Прилог уз образац П-П3: попуњен и оверен од стране референтних наручилаца за 

испоруку, уградњу и пуштање Call Centre sistema, 

осим уколико купац (референтни наручилац) потврде ове врсте издаје на свом обрасцу 

(при том садржина тог обрасца мора одговарати садржини обрасца из конкурсне 

документације).  

Уколико понуду подноси група понуђача, референтне листе са потврдама се сабирају 

приликом оцењивања испуњености услова.  

Уколико понуду поднеси понуђач са подизвођачем, понуђач самостално мора испуњавати 

овај услов. 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
 

2.1. Да је понуђач овлашћен (ауторизован) за продају и уградњу опреме и софтвера за 

унапређење Ericsson MX-ONE TSW телефонског система на IP/SIP платформу 

MiVoice MX-ONE. 

Доказ: Ауторизација (овлашћење или потврда) произвођача или представништва 

произвођача/локалног дистрибутера  предметних добара  (опреме и софтвера за 

унапређење Ericsson MX-ONE TSW телефонског система на IP/SIP платформу 

MiVoice MX-ONE) у Републици Србији, којом произвођач или представник произвођача 

овлашћује понуђача за испоруку и уградњну предметне опреме и софтвера. 

Ауторизација мора бити издата након дана објављивања позива за ову јавну набавку и 

мора да гласи на име понуђача који доставља понуду и на предметну набавку.  

Ауторизација мора бити урађена на меморандуму произвођача или представника 

произвођача у Републици Србији, оверена и потписана од овлашћеног лица произвођача/ 

локалног дистрибутера   или представника произвођача/ локалног дистрибутера  у 

Републици Србији и мора садржати следеће информације:  

- Назив и контакт информације произвођача или представника произвођача;  

- Назив и број јавне набавке и назив наручиоца за коју се издаје ауторизација; 
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- Назив и контакт информације фирме која се овлашћује за продају и уградњу опреме и 

софтвера за унапређење Ericsson MX-ONE TSW телефонског система на IP/SIP платформу 

MiVoice MX-ONE у складу са условима из јавне набавке;  

- Место и датум издавања ауторизације (напомена: датум издавања ауторизације не може 

бити пре датума објављивања позива за подношење понуда).  

 

Овлашћење мора бити важеће, потписано и оверено од стране овлашћеног лица 

произвођача или представништва произвођача/ локалног дистрибутера, на српском језику 

или преведено код овлашћеног судког тумача за језик на коме је произвођач или 

представник произвођача ауторизовао понуђача, као и урађено на меморандуму 

произвођача или представника произвођача.  

Уколико понуду доставља група понуђача, овај услов могу испуњавати заједнички.  

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач самостално мора испуњавати 

овај услов. 

 

2.2. Да је понуђач овлашћен (ауторизован) за продају media gateway уређаја 

(спецификација дата у поглављу  3.1.1.1 техничке спецификације).  

 

Доказ: Ауторизација (овлашћење или потврда) произвођача или представништва 

произвођача или овлашћеног дистрибутера предметних добара  у Републици Србији, којом 

произвођач или представник произвођача или дистрибутер овлашћује понуђача за 

испоруку предметне опреме. 

Ауторизација мора бити издата након дана објављивања позива за ову јавну набавку и 

мора да гласи на име понуђача који доставља понуду и на предметну набавку.  

Ауторизација мора бити урађена на меморандуму произвођача или представника 

произвођача или овлашћеног дистрибутера у Републици Србији, оверена и потписана од 

овлашћеног лица произвођача или представника произвођача или дистрибутера у 

Републици Србији и мора садржати следеће информације:  

- Назив и контакт информације произвођача или представника произвођача или 

дистрибутера;  

- Назив и број јавне набавке и назив наручиоца за коју се издаје ауторизација; 

- Назив и контакт информације фирме која се овлашћује за продају медија гејтвеј уређаја у 

складу са условима из јавне набавке;  

- Место и датум издавања ауторизације (напомена: датум издавања ауторизације не може 

бити пре датума објављивања позива за подношење понуда).  

 

Овлашћење мора бити важеће, потписано и оверено од стране овлашћеног лица 

произвођача или представништва произвођача или дистрибутера , на српском језику или 

преведено код овлашћеног судког тумача за језик на коме је произвођач или представник 

произвођача ауторизовао понуђача, као и урађено на меморандуму произвођача или 

представника произвођача или дистрибутера.  

Уколико понуду доставља група понуђача, овај услов могу испуњавати заједнички.  

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач самостално мора испуњавати 

овај услов. 
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2.3. Да  понуђена добра, наведена у конкурсној документацији у делу „Технички 

захтеви“ поглавља 3.1.1.1, 3.1.2.3, 3.3.3.2 и 3.4.2.1 одговрају описима и испуњавају 

све захтеве у погледу квалита и техничких карактеристика. 

 

Доказ: За опрему коју нуди, тј. за хардверске и софтверске компоненте система, понуђач 

мора да достави техничку документацију произвођача (каталоге, проспекте, техничке 

спецификације или слично). Наведена техничка документација може бити и на страном 

језику (енглеском) и не мора се достављати судски оверен превод, или превод на српски 

језик, али из ње морају бити јасно видљиви сви битни елементи и информације (техничке 

карактеристике и сл.) из којих се може утврдити да ли понуђена добра у потпуности 

одговарају захтеваним. Потребно је да понуђена добра испуњавају  све минималне 

техничке захтеве наведене у конкурсној документацији у делу „Технички захтеви“ 

поглавља 3.1.1.1, 3.1.2.3, 3.3.3.2 и 3.4.2.1 у супротном, понуда ће бити неприхватљива; 

Понуђач је у обавези да приложи на свом меморандуму „Спецификацију – опис понуђене 

опреме“ са ознаком модела и детаљном спецификацијом, у сладу са минимално 

захтеваним, и на основу које се недвосмислено може закључити да понуђена опрема 

одговара захтеваној опреми. Уколико понуђач не приложи спецификацију, његова понуда 

ће бити одбијена. Техничка спецификација може да буде на енглеском језику. 

Приложена техничка документација произвођача (каталози, проспекти, спецификације) 

мора бити нумерисана. Нумерација се мора унети у образац понуде. 

 

2.4. Да понуђач има уведен систем квалитета ISO 9001:2015  

 

Доказ:  Фотокопије важећег захтеваног сертификата, издатог од домаћег или иностраног 

сертификационог тела, који гласе на понуђача (или да се односи на понуђача, у случају да 

је понуђач зависно предузеће матичног предузећа на које сертификат гласи). Уколико је 

сертификат на страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик.  

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов испуњавају заједно, а ако понуду 

поднесе понуђач са подизвођачем/има, сваки подизвођач (поред понуђача) мора имати 

наведени сертификат. 

 

2.5. Да понуђач располаже (као власник или корисник по другом основу) са довољним 

техничким капацитетом, тј. са најмање 3 сервисна возила 

 

Доказ: Очитане саобраћајне дозволе важећe у тренутку отварања понуда, са копијом 

важеће полисе осигурања или копије уговора о лизингу/закупу или другим правним 

основом коришћења (ако возило/саобраћајна дозвола не гласи на име подносиоца понуде) 

и фотографију регистрационе налепнице. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

3.1. Да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, тј. са најмање 

најмање 15 запослених или радно ангажована лица по било ком основу, у складу са 

Законом о раду, при чему минимум 4 запослена морају бити дипломирани 

инжењери или еквивалентни мастер техничког смера (електротехника, 

саобраћајни), минимум 4 запослена или радно ангажована техничара електро 

смера. Минимум два запослена или радно ангажована лица морају поседовати 
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важеће лиценце одговорног извођача радова за телекомуникационе мреже и 

системе -лиценца 453 -и лиценце одговорног пројектанта за телекомуникационе 

мреже и системе - лиценца 353 издате од стране Инжењерске коморе Србије 

 

Доказ: Попуњен, потписан и печатиран образац кадровског капацитета (Образац 9), уз 

који понуђач као доказ прилаже:  

- Фотокопије пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда 

ПИО (образац М (или М3А)) за наведене запослене раднике код понуђача 

- Фотокопија уговора о радном ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) 

- Фотокопије тражених важећих личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије 

оверених оригиналним печатом носиоца лиценце и важећих потврда Инжењерске коморе 

Србије 

  

Уколико понуду подноси група понуђача, кадровски капацитети се сабирају приликом 

оцењивања испуњености услова. Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, 

понуђач самостално мора испуњавати овај услов, док подизвођач/и то нису у обавези. 

 

УСЛОВИ НАБАВКЕ: 

 

1. Понуђач је обавезан да обезбеди сервис понуђене опреме у  гарантном року од 2 

године од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном 

пријему. 

Доказ: Изјава понуђача- образац из конкурсне документације.  

 

2. Расположивост сервиса је 24 часа дневно, 7 дана у недељи 

Доказ: Изјава понуђача- образац из конкурсне документације 

 

3. Време одзива на сервис је максимално 2 часа од пријема позива Наручиоца,  

Доказ: Изјава понуђача- образац из конкурсне документације 

 

4. Комисија, може у сваком тренутку да затражи додатна објашњења, да изврши 

увид код понуђача или на локацији коју он достави. 
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Средства обезбеђења и обрасци понуде које понуђач мора да достави у понуди: 

- Образац понуде-Образац 1 

- Образац изјаве о учешћу подизвођача –Образац 2 

- Образац изјаве о независној понуди–Образац 4 

- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а–Образац 5 

- Средство обезбеђења-меница за озбиљност понуде, менично овлашћење МО  

- Изјаву о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла –Образац 6 

- Изјава о достављању финансијког обезбеђења за дат гарантни рок–Образац 7  

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни – Образац СЦ 

- Образац 8 

- Образац П 

- Прилог уз образац П -1  потврда 

- Прилог уз образац П -2  потврда 

- Прилог уз образац П -3  потврда 

- Образац 9 

- Модел уговора 

ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ: 

-Образац трошкова припреме понуде –Образац 3 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то 

доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, као ни доказ 

о регистарцији менице. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказе из члана 75, 

став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН (“Сл.гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015-у даљем тексту 

Закон) одређене конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди-да изјаву о 

интернет страници на којој су подаци који су тражени у оквиру тражених услова, јавно 

доступни. 

 

РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  

Понуђачи који су регистровани у регистру  понуђача који води Агенција за привредне регистре 

не морају да доставе доказе о испуњености обавезних услова прописаних у члану 75. став 1. 

тачка 1), 2) и 4) ЗЈН.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказе из члана 75. 

став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН одређене конкурсном документацијом, уколико је понуђач 

регистрован у регистар  понуђача  који води Агенција за привредне регистре.  

Понуђач може да наведе у понуди или да изјаву о интернет страници на којој су подаци који 

су тражени у оквиру  тражених услова, јавно доступни. 

Понуђач може да достави копију решења АПР-а у упису понуђача у регистар понуђача.  

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора 

да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и став 2. Закона, а остале 

додатне услове испуњавају заједно. 
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ПОДИЗВОЂАЧИ 

Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди 

достави све доказе о испуњености обавезних услова члана 75. став 1. тачка 1), 2) ,4) и став 2. 

Закона, а додатне услове наведене у овом обрасцу испуњавају на начин предвиђен у овој 

конкурсној документацији. 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 

ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

ПРОМЕНЕ 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописан начин. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца, Установе 

Студетнски центар „Београд” у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи 

предметни поступак јавне набавке. 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора да буде сачињена на српском језику.Уколико је одређени документ на 

страном језику, понуђач је дужан да поред документ на страном језику достави и превод 

тог документа на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског тумача. 

Сертификати, фабрички атести и остала техничка и проспектна документација могу бити 

на енглеском језику, такође ова документација може бити достављена и у електронској 

форми уз понуду (УСБ или ЦД/ДВД) 

Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да понуђач није доставио 

превод одређеног документа на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је 

дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне 

документације, односно понуде, на српском језику. 

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и 

презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, 

тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно 

прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуду доставити најкасније до 30.01.2019. године до 11:30 часова, без обзира на начин слања 

(препорученом поштом или лично), на адресу: Установа Студентски центар „Београд”, Београд, 

ул. Светозара Марковића бр. 56, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара: 

OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ 

ПОРТАЛАБ(број)Ј(јавне)Н(набавке) Д-98/18“. 

Писарница Установе Студентски центар „Београд” се налази у Београду, Светозара Марковића 

бр. 56, Београд, у приземљу – дворишни део, радно време 07:30-15:30 часова (од понедељка до 

петка). 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.01.2019. 

године до 11:30 часова. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
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сматраће се неблаговременом и биће неотворена враћена понуђачу након поступка отварања 

понуда. 

У случају да понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача, односно заједничкој понуди и навести називе и адресе 

свих учесника у заједничкој понуди. 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се 

утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. 

Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Овлашћено лице понуђача је директор или заступник 

уписан у АПР, односно друго овлашћено лице које директор овласти, уз обавезно достављање 

писаног овлашћења. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, 

потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити неко лице 

(заступника, директора и др.)  једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, 

потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно 

дефинисати споразумом о заједничком наступу којим се понуђачи из групе понуђача међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједнничке 

понуде сагласно члану 81. ЗЈН, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању 

обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког 

понуђача из групе понуђача.   

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и 

попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави 

потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда започеће одмах, истог дана по истицању рока за подношење понуда, 

односно 30.01.2019. године у 12:00 часова, у присуству овлашћених представника понуђача, у 

просторијама Установе Студентски центар «Београд» - Београд, Светозара Марковића 56, сала на 

првом спрату, без посебног писменог позивања. Присутни представници понуђача, пре почетка 

јавног отварања понуда, морају Комисији наручиоца поднети пуномоћје, односно писмено 

овлашћење за присуствовање и учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 

ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ 

Није дозвољено подношење понуда са варијантама. 

 

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти 

начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 

накнадно доставља. 
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У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи 

назив понуђача, адресу и телефон, ко и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је 

понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа Студентски центар 

„Београд”, Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 са назнаком:  

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку набавку добара: OПРЕМА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛАброј 

набавке Д-98/18 не отварати.” 

„Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку набавку добара: OПРЕМА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛАброј 

набавке Д-98/18 не отварати.” 

 „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку набавку добара: OПРЕМА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛАброј 

набавке Д-98/18 не отварати.” 

или „Измена и допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛАјавна 

набавка број Д-98/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ 

Писарница Установе Студентски центар „Београд” се налази у Београду, ул.Светозара Марковића 

бр. 56 у приземљу – дворишни део. Радно време од 07.30 -15.30 часова, радном данима (од 

понедељка до петка).  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

 

 УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење 

набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.Проценат укупне 

вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.Понуђач је 

дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени и за подизвођача. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.Понуђач је дужан да 

Наручиоцу, на његов захтев, омогући пиступ код подизвођача ради утврђивања испуњености 

услова. Наручилац може на захтев подизвођача уколико природа предметне набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 

наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца 

приговори уколико потраживање није доспело. Понуђач, односно добављач у потпуности 
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одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Понуду може поднети група понуђача. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1)  Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред Наручиоцем и 

2) Опис послова сваког од понуђача, из групе понуђача у извршењу уговора; 

Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су тражени у 

конкурсној документацији, на начин прописан законом о јавним набавкама и овом конкурсном 

документацијом 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

 

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 

Напомена: цена обухвата и трошкове испоруке, монтаже у објеку. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  

 

Услови плаћања:одложено, након испоруке и монтажe, у року до ............... најдуже до 45 дана, у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 

гласник РС” бр. 119/2012)], од дана испостављања фактуре, на основу документа који испоставља 

понуђач, а којим је потврђена испорука и монтажа добара. Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача.  

   

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шесдесет) дана од дана отварања понуда. У случају 

истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења 

понуде на може мењати понуду. 

 

РОК  И  МЕСТО ИСПОРУКЕ  

Рок испоруке: најдуже  до  60 (шездесет) дана, од дана закључења уговора 

Рок од 60 дана обухвата све сукцесивне испоруке и обуку радника и рачуна се од дана закључена 

уговора до потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

 Место испоруке: ФЦО истоварено у Служби за телекомуникације Установе Студентски центар 

Београд,  студентски дом „Студентски град“, Београд, Тошин бунар број 157, а инсталирано по 

локацијама у складу са конкурсном документацијом. 

Начин испоруке: сукцесивна испорука у року до 60 дана најдуже, од дана закључења уговора, 

према диспозицијама наручиоца. 
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НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем 

десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14 ЗЈН-а. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац је 

дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржине у понуди који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, 

понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ, ПРОМЕНА ЦЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. Цене у понуди се 

исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемената критеријума „цена” узимати 

цене без ПДВ-а. Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће 

трошкове. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац 

ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.  

Јединичне цене предметних добара су фиксне-непроменљиве, за све време важења уговора. Цена 

се даје на паритету ФЦЦО захтевана локација из техничке спецификације.  

 

ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И 

ДОБАВЉАЧА 

 

Наручилац захтева од понуђача следећа финансијска средства обезбеђења за 

1. озбиљност понуде у износу од 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а  

2. добро извршење уговором преузетих обавеза у износу од 10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а 

3. за отклањање грешака у гарантном року од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а 

  

 

Инструменти обезбеђења плаћених тражених финансијских гаранција озбиљност понуде, за 

добро извршење посла и за откалањање грешака у гарантном року су сопствене бланко менице. 

Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, што 

понуђачи доказују Изводом из регистра меница са сајта НБС. 

 

Понуђач је дужан да у понуди достави:     

-Инструмент обезбеђења плаћања тражених финансијских гаранција за озбиљност понуде -  

Једну сопствену бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за располагање средствима на рачуну пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћњу-писму. Менично овлашћење-писмо које је достављено уз меницу мора бити 

са  унетом  клаузуом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'', са назначеним износом од  5% од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда, односно рока важења 
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понуде и треба да траје најмање колико и важење понуде, уколико понуђач понуди дужи рок 

важења понуде.  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење 

понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено 

не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења 

за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
 

Уколико понуђач не достави меницу  понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

-У понуди понуђач обавезно доставља ИЗЈАВУ којом потврђује да ће, уколико му буде додељен 

уговор, код закључења уговора, доставити тражену једну сопствену бланко меницу за добро 

извршење посла, регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и 

менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а 

и роком важења 5 дана дуже од трајања уговора у корист наручиоца које треба да буде са 

клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“. 

 

-У понуди понуђач обавезно доставља ИЗЈАВУ којом потврђује да ће, уколико му буде додељен 

уговор, приликом квантитативног и квалитативног пријема доставити тражену једну 

сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану, уредно 

оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење 

посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5 дана дуже од  

трајања гарантног рока наведеног у Обрасцу  понуде  у корист наручиоца које треба да буде 

са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“. 

 

Уколико понуђач не достави наведене изјаве понуда ће бити одбијена као неприхватљива 

   

 

Изабрани понуђач је дужан да достави код закључења уговора : 

- Инструмент обезбеђења плаћања тражених финансијских гаранција за добро извршење 

посла-  

Једну сопствену бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за располагање средствима на рачуну пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћњу-писму,на којем је наведено са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по 

виђењу'', са назначеним износом од  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од дана 

трајања уговора у корист Наручиоца.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице 

за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана. Наручилац има право да рализује 

инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције за добро извршење посла, достављен од 

стране понуђача, у случају ако понуђач са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе 

из уговора. 
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-Изабрани понуђач је дужан да достави приликом  испоруке,  код квантитативног и 

квалитативног пријема добра: 
-Инструмент обезбеђења плаћања тражених финансијских гаранција за отклањање грешака у 

гарантном року – Једну сопствену бланко меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

располагање средствима на рачуну пословне банке, коју понуђач наводи у менићном овлашћењу 

–писму, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са 

клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'', са назначеним износом у висину од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –

писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од  трајања гарантног рока наведеног Обрасцу понуде, 

у корист Наручиоца. Наручилац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања 

финансијске гаранције за дат гарантни рок, достављен од стране добављача, у случају ако 

добављач не поштује обавезе у периоду гаранције. 

 

ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ 

ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде. 

Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима – јавна набавка добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број набавке Д-98/18. 

Питања је пожељно да шаљу на e-mail: nabavke@sc.rs или на факс: 011/3637-270. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.  

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, одвија 

писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од 

стране наручиоца на Порталу јавних набавки.  

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 

Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном захтеву може да врши и контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна 

објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, 

односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између 

mailto:nabavke@sc.rs
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јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са испрaвком 

рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Оцена најповољније понуде извршиће се сагласно члану 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама, применом критеријума најнижа понуђена цена.  

Резервни критеријум: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок реализације Уговора.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок реализације 

Уговора, уговор ће се доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

најнижу понуђену цену и исти рок реализације уговора. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 

извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 

уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 

извлачења путем жреба. 

 

 

ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 

Понуђачи који нуде добра домаћег порекла могу, као саставни део понуде, поднети доказ о 

домаћем пореклу добара, односно Уверење о домаћем пореклу робе, које издаје Привредна 

комора Србије. Уколико неко до понуђача уз понуду не достави наведени доказ, наручилац ће пре 

рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се 

изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 

 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице (у даљем тексту 

подносилац захтева), који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама («Сл. 

гласник РС» бр. 124/12 и 14/2015 и Закон о изменама и допунама закона о јавним набавкама «Сл. 

гласник РС» бр.68/2015-у даљем тексту Закон). 

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 

препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из члана 149. става 3. Закона, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за 

заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 

дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

 

 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/2015 и 68/2015-у 

даљем тексту Закона) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог, и 

потврду о уплати таксе из члана 156. Закона. 

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона. 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће: 

 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

 (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде 

истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована); 

 (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

 (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

 (5) шифру плаћања: 153 или 253; 

 (6) позив на број; подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права 

 (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

 (8) корисник: буџет Републике Србије; 

 (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

 (10) потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе из потврде о 
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извршеној уплати таксе, наведене под тачком 1. 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1 осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун који имају отворен 

рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 

за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све  

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом 

и другим прописом. Примерак правилно попуњеног налога за пренос можете видети на веб-сајту 

Републичке комисије за заштит права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/. 

 

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева 

су: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000 динара 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 120.000.000 динара 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара 

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 

процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је 

набавка обликована по партијама 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 

уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност 

већа од 120.000.000 динара 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене 

цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након 

отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

 

У предметном поступку јавне набавке (ЈН Бр. Д-98/18) подносилац захтева је дужан да 

уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико захтев за заштиту права подноси пре 

отварања понуда. 
 

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 

Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту 

права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства 

финансија – Управе за трезор 

 

NAZIV I ADRESA BANKE: 

Narodna banka Srbije (NBS) 

11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 17 

Srbija 
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SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 

NAZIV I ADRESA INSTITUCIJE: 

Ministarstvo finansija 

Uprava za trezor 

ul. Pop Lukina br. 7-9 

11000 Beograd 

IBAN: RS 35908500103019323073 

NAPOMENA: Prilikom uplata sredstava potrebno je navesti sledeće informacije o 

plaćanju - „detalji plaćanja” (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – broj u postupku 

javne nabavke na koje se zahtev za zaštitu prava odnosi i naziv naručioca u 

postupku javne nabavke. 

U prilogu su instrukcije za uplate u valutama: EUR i USD. 

PAYMENT INSTRUCTIONS 

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 

FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 

DEUTSCHE BANK AG, F/M 

TAUNUSANLAGE 12 

GERMANY 

FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 

NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 

(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

SWIFT MESSAGE MT103 – USD 

FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

BKTRUS33XXX 

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 

AMERICAS, NEW YORK 

60 WALL STREET 
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UNITED STATES 

FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 

NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 

(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

 

 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац je дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року 

од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Уколико у року за 

подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац ће 

(сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а) закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права. 
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Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број ____________ од _________________. године, за набавку добара: OПРЕМА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број 

јавне набавке Д-98/18. 

Табела 1.  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна понуђача: 

 

 

 

Регистарски број ПДВ-а 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

Понуђач је разврстан као (велико, 

микро… итд) правно лице - навести 

 

 

Табела 2. 

ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Понуду подносим:  

(заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б)-подизвођач, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно заокружити податке под в) –сви учесници 
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заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача) 

 

Табела 3 

 

Б) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

  

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Регистарски број ПДВ-а 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2)  

Назив подизвођача: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Регистарски број ПДВ-а 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена: Табелу  “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе 

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача него што има места 

предвиђених у табели 3. потребно је да се наведени образац – табела 3 копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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Табела 4 

                                В) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Регистарски број ПДВ-а 

 

  

Име особе за контакт: 

 

2)  

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Регистарски број ПДВ-а 

 

  

Име особе за контакт:  

 

3)  

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Регистарски број ПДВ-а 

 

  

Име особе за контакт:  

 

 

- Напомена: Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ 

О ПОНУЂАЧУ” треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о 

осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 4. овог обрасца.  

Табелу 4 “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели 4, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди 
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Табела 5. 

Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис 
Нумерација 

техничке 

документације 
Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.1 -1 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникаци

оне 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  2 

техничке 

документације  

 1  комплет 

    

3 

Унапређење и 

проширење 

софтвера и 

програмских 

модула Контакт 

Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  3 

техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Инсталација, 

тестирање и 

пуштање у рад 

софтвера и 

програмских 

модула контакт 

центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  4 

техничке 

документације  

 1  комплет 

    

5 

Хардверска 

платформа за 

проширени 

контакт центар 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  5 

техничке 

документације  

 1 комад 

    



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 155 од 228 

Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис 
Нумерација 

техничке 

документације 
Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

6 

Инсталација, 

тестирање и 

пуштање у рад 

сервера, 

виртуелизација 

постојећих 

машина 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  6 

техничке 

документације  

 1  комплет 

    

7 
Софтвер система 

за телеметерију 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  7 

техничке 

документације  

 1  комплет 

    

8 

Инсталација, 

тестирање и 

пуштање у рад 

софтвера и 

програмских 

модула система 

за телеметерију 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  8 

техничке 

документације  

 1  комплет 

    

9 
Бежични WiFi 

gateway 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  9 

техничке 

документације  

 1 комад 

    

10 
Бежични ISM 

gateway 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  10 

техничке 

документације  

 1 комад 

    

11 

Бежични 

температурни 

сензор  ISM 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  11 

техничке 

 2 комада 
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Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис 
Нумерација 

техничке 

документације 
Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

документације  

12 

Бежични 

температурни 

сензор  WiFi 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  12 

техничке 

документације  

 2  комада 

    

13 

Бежични сензор  

стања 

акумулатора 

WiFi 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  13 

техничке 

документације  

 1  комад 

    

14 
Бежични сензор  

климе WiFi 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  14 

техничке 

документације  

 1  комад 

    

15 Бежична конзола 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  15 

техничке 

документације  

 1  комад 

    

16 

Gateway за 

мераче утрошене 

електричне 

енергије 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  16 

техничке 

документације  

 1 комад 
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Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис 
Нумерација 

техничке 

документације 
Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

17 

Мерачи 

утрошене 

електричне 

енергије 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  17 

техничке 

документације  

 1 комад 

    

18 

Софтвер и 

програмски 

модули 

надзорног 

центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  18 

техничке 

документације  

 1 комплет 

    

19 

Инсталација, 

тестирање и 

пуштање у рад 

софтвера и 

програмских 

модула 

надзорног 

центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  19 

техничке 

документације  

 1 комплет 

    

20 
Надзорни 

монитори 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  20 

техничке 

документације  

 2 комада 

    

21 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1, 2, 5, 9-

17 и 20  

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  21 

техничке 

документације  

 1 комплет 

    

22 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 - 22 

техничке 

документације  

 1 комплет 
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Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис 
Нумерација 

техничке 

документације 
Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1, 2, 5, 9-17 и 20 

23 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног стања 

у штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 - 23 

техничке 

документације  

 1 комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Студентски град",   

 

Студентски дом "Карабурма", Мије Ковачевића 7б, Београд 

Р.бр. Назив Опис 
Нумерација 

техничке 

документације 
Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.2 -1 

техничке 

документације  

 
1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникаци

оне 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -  2 

техничке 

документације  

 
1  комплет 
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Студентски дом "Карабурма", Мије Ковачевића 7б, Београд 

Р.бр. Назив Опис 
Нумерација 

техничке 

документације 
Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -3 

техничке 

документације  

 
1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -4 

техничке 

документације  

 
1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног стања 

у штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -5 

техничке 

документације  

 
1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Карабурма"   
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Страна 160 од 228 

Студентски дом “Патрис Лумумба”, Љубице Луковић 1, Београд 

Р.бр. Назив Опис 
Нумерација 

техничке 

документације 
Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.3 -1 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникац

ионе 

инфраструктур

е Контакт 

Центра 

Спецификација 

дата у табели 3.5.3 

- 2 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 3.5.3 

- 3 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 3.5.3 

- 4 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 3.5.3 

- 5 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Патрис Лумумба”   
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Страна 161 од 228 

Студентски дом "Краљ Александар I", Булевар Краља Александра 75, Београд 

Р.бр. Назив Опис 
Нумерација 

техничке 

документације 
Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.4 -1 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникац

ионе 

инфраструктур

е Контакт 

Центра 

Спецификација 

дата у табели 3.5.4 

-2 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 3.5.4 

-3 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 3.5.4 

-4 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 3.5.4 

-5 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Краљ Александар I"   
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Страна 162 од 228 

Студентски дом “Рифат Бурџевић”, Милана Ракића 77, Београд 

Р.бр. Назив Опис 

Нумерација 

техничке 

документациј

е 

Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.5 -1 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникац

ионе 

инфраструктур

е Контакт 

Центра 

Спецификација 

дата у табели 3.5.5 

-2 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 3.5.5 

-3 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 3.5.5 

-4 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 3.5.5 

-5 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Рифат Бурџевић”   

 



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 163 од 228 

 

 Студентски дом “Слободан Пенезић”, Бана Иваниша бб, Београд 

Р.бр. Назив Опис 

Нумерација 

техничке 

документациј

е 

Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.6 -1 техничке 

документације  

 

 

 

 

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникац

ионе 

инфраструктур

е Контакт 

Центра 

Спецификација 

дата у табели 3.5.6 

-2 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 3.5.6 

-3 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.6-4 техничке 

документације  

 

 

 

 

1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 3.5.6 

-5 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Слободан Пенезић”   
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Страна 164 од 228 

 

 

Студентски дом "4. aприл", Војводе Степе 320, Београд 

Р.бр. Назив Опис 

Нумерација 

техничке 

документациј

е 

Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.7 -1 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникаци

оне 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7 -2 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7- 3 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7 -4 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног стања 

у штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7- 5 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "4. aприл"   
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Страна 165 од 228 

Студентски дом "Вера Благојевић I", Краљице Марије 48, Београд 

Р.бр. Назив Опис 
Нумерација 

техничке 

документације 
Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.8 -1 техничке 

документације  

 

 

 

 

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникац

ионе 

инфраструктур

е Контакт 

Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.8-2 техничке 

документације  

 

 

 

 

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 3.5.8 

-3 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 3.5.8 

-4 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 3.5.8 

-5 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић I",   
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Страна 166 од 228 

 Студентски дом "Вера Благојевић II", Далматинска 37, Београд 

Р.бр. Назив Опис 

Нумерација 

техничке 

документациј

е 

Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.9 -1 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникац

ионе 

инфраструктур

е Контакт 

Центра 

Спецификација 

дата у табели 3.5.9 

-2 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.9- 3 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.9- 4 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 3.5.9 

-5 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић II"   
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Страна 167 од 228 

Студентски дом "Жарко Мариновић", Цара Душана 254, Земун 

Р.бр. Назив Опис 

Нумерација 

техничке 

документациј

е 

Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.10 -1 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникац

ионе 

инфраструктур

е Контакт 

Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10 -2 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10 -3 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10 -4 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10- 5 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  "Жарко Мариновић"   
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Страна 168 од 228 

Студентски дом “Кошутњак”, Благоја Паровића  156, Београд 

Р.бр. Назив Опис 

Нумерација 

техничке 

документац

ије 

Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.11 -1 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникац

ионе 

инфраструктур

е Контакт 

Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11 -2 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11- 3 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11- 4 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11- 5 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  “Кошутњак”   
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 Дирекција  Установе Студентски центар ''Београд'',  Светозара Марковића 56, Београд 

Р.бр. Назив Опис 

Нумерација 

техничке 

документациј

е 

Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.12 -1 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникац

ионе 

инфраструктур

е Контакт 

Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12 -2 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12 -3 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12 -4 техничке 

документације  

 1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12-5 техничке 

документације  

 

 

 

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за  Дирекцијu Установе Студентски центар 

''Београд''  
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 Студенски дом “Мика Митровић”, Краља Владимира 33, Београд 

Р.бр. Назив Опис 

Нумерација 

техничке 

документациј

е 

Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета 

приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.13 -1 

техничке 

документације  

 1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникаци

оне 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13- 2 

техничке 

документације  

 1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13 -3 

техничке 

документације  

 1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13- 4 

техничке 

документације  

 1  комплет 

    

5 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног стања 

у штампаној и 

електронској 

форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13- 5 

техничке 

документације  

 1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за “Мика Митровић”   
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 Обука корисника 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Обука корисника за 

администрацију и 

корисничко 

одржавање система 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.14 -1 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а обуку корисника 
  

 

 
Збирна табела за све локације 

Р.бр. Укупна цена без ПДВ-а по  локацијама 
Укупна 

цена 

1 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Студентски град",   

2 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Карабурма"   

3 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Патрис Лумумба”   

4 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Краљ Александар I"   

5 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Рифат Бурџевић”   

6 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Слободан Пенезић” 
  

7 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "4. aприл" 
  

8 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић I", 
  

9 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић II", 
  

10 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  "Жарко Мариновић" 
 

11 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  “Кошутњак” 
  

12 
Укупна цена без ПДВ-а за  Дирекцијu Установе Студентски центар 

''Београд''    
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Збирна табела за све локације 

Р.бр. Укупна цена без ПДВ-а по  локацијама 
Укупна 

цена 

13 Укупна цена без ПДВ-а за “Мика Митровић”, 
  

14 Укупна цена без ПДВ-а обуку корисника 
  

Укупна цена без ПДВ-а за све локације   

Укупна цена са ПДВ-ом за све локације   

 

Датум                        Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

                    М. П.                            Подизвођач  

  

                              ________________________________ 

Напомена:  

Начин плаћања и рок плаћања: Након испоруке и инсталације и обуке радника у року 

до______________дана (не дуже од 45 дана) од дана 

пријема исправне фактуре 

 

Рок важења понуде: 

 

________________дана (минимално 60 дана од дана 

отварања понуда)  

 

Рок извршења Уговора:  

 

5. Рок испоруке: најдуже  до  60 (шездесет) дана, од дана 

закључења уговора 

Рок од 60 дана обухвата све сукцесивне испоруке и обуку 

радника и рачуна се од дана закључена уговора до потписивања 

записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

 

Гарантни период Гарантни период износи 2 године, од дана потписивања 

записника о квантитатаивном и квалитативном пријему.  

Место и начин испоруке:                                                                     Место испоруке: ФЦО истоварено у Служби за 

телекомуникације Установе Студентски центар Београд,  

студентски дом „Студентски град“, Београд, Тошин бунар број 

157, а инсталирано по локацијама у складу са конкурсном 

документацијом. 

Начин испоруке: сукцесивна испорука у року до 60 дана 

најдуже, од дана закључења уговора, према 

диспозицијама наручиоца. 
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-  Образац понуде понуђач мора да попуни по свим позицијама, овери печатом и потпише, 

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 овласти једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 

- Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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Образац 2  

  

  

И З Ј А В А 

  

  

У отвореном поступку јавне набавке добара:  ОПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, ЈН Бр.Д-98/18 

 

подизвођачу ______________________________________ из 

_____________________________,  

                                (унети назив подизвођача)       (унети седиште 

подизвођача) 
 

делимично поверавам  _____________ % укупне вредности набавке, а што се односи на:   
    (унети проценат)   

___________________________________________________________________________   

  

___________________________________________________________________________  

   

___________________________________________________________________________  

   

___________________________________________________________________________   

  

___________________________________________________________________________   

  

  

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 

50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.   

  

У случају потребе Изјаву копирати.  

  

  

  

 Датум                         Понуђач  

          м.п.                     

  _____________________________      ________________________________  
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Образац 3 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у отвореном поступку јавне 

набавке добара OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ 

ПОРТАЛАЈН број Д-98/18, како следи у табели: 

  

Врста трошкова 

 

ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

  

 

3. 

 

 

 

 

4. 

  

5.  

 

 

 

Укупан износ трошкова припремања понуде 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне 

доказе. 

 

 

Датум                             Понуђач 
          М.П.     
                

 _____________________________          ________________________________ 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац 4 

 

 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

 

______________________________________________________________________________  

 (навести назив и адресу привредног субјекта, навести својство учесника пр. Понуђач, члан групе понуђача) 

дајем следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам да сам понуду у отвореном 

поступку јавне набавке OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ 

ПОРТАЛА, број набавке Д-98/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

                 Датум             Потпис  

 

           ________________                        М.П.                   ______________________________ 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ потписују и оверавају и понуђач и подизвођач засебно. Образац копирати по потреби. 
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Образац  5 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник  

 

    (навести назив и адресу привредног субјекта, навести својство учесника пр. понуђач, подизвођач или члан групе понуђача ) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА 

 

 

Да сам у отвореном поступку јавне набавке добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА број набавке Д-98/18, поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам 

забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

                     Датум              Потпис  

 

              ________________                        М.П.                   _________________________ 

 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ потписују и оверавају и понуђач и подизвођач засебно. Образац копирати по потреби.  
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Образац: МО 

 

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46 i 16/58, „Службени лист СФРЈ”, бр. 

16/65, 54/70 i 57/89 и „Службени лист СРЈ” бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) 

ДУЖНИК_____________________________________________________________ 

                                                    (назив и седиште понуђача) 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА___________________________________________ 

 

ТЕКУЋИ БРОЈ ПОНУЂАЧА____________________________________________ 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА______________________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: Установа Студентски центар “Београд” 

              Београд, Светозара Марковића 56 

 

Предајемо Вам  1 (једну) сопствену  бланко меницу на износ од _______________динара без ПДВ-а 

(5% вредности понуде без ПДВ-а), као инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције за 

озбиљност понуде  у отвореном поступку јавне набавке за прибављање добара: OПРЕМА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛАЈН бр. Д-98/18. 

 

Истовремено Вас овлашћујемо да, у случају неизвршавања обавеза из претходног става, приложену 

регистровану сопствену бланко меницу, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за 

располагање средствима на рачуну пословне банке, наведену  у меничном овлашћењу –писму, са  

унетом клаузулом “без протеста” и роком доспећа “по виђењу” и доставите на наплату 

____________________________ __________________________________________________________ 

(назив банке понуђача) код које се води наш текући рачун број__________________________________ 

(текући рачун понуђача). 

 

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис, сходно достављеном 

депо картону код ______________________________________________ (назив банке понуђача). 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: 

промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена 

код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења менице _________________ 

Прилог : 

-1(једна) сопствена бланко меница, серије _____________ 

-фотокопија депо картона  

-доказ о регистрацији менице 

 
Место и датум:                                                                                                     Потпис овлашћеног лица  

   

_____________________                                         м.п.                                   ________________________   
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Страна 179 од 228 

Образац  6  

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О  ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ПЛАЋАЊА ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

  

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

  
                                                                          (навести назив и адресу понуђача) 

 

 Под пуном материјалном икривичном одговорношћу даје следећу изјаву: 

                                            

 

 

ИЗЈАВА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам 

буде додељен уговор за јавну набавку: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број набавке Д-98/18 на дан закључења Уговора,  

доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од 

стране овлашћеног лица као инструмент обезбеђења, плаћања финансијске гаранције у висини од 10% 

од вредности уговора без ПДВ-а за добро извршење посла, као и менично овлашћење са клаузулом 

''без протеста'' и роком доспећа ''по виђењу''.  

 

Уз меницу ћемо, поред меничних овлашћења, доставити и картон депонованих потписа пословне 

банке код које је отворен текући рачун привреде који је наведен у меничном овлашћењу. 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                              __________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа 

са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач.  

 

Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац посла, 
сагласно одредбама у Споразуму којим се понуђачи из групе међусобно обавезују наручиоцу на извршење 

јавне набавке. 
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Образац: МО1 

 

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46 i 16/58, „Службени лист СФРЈ”, бр. 

16/65, 54/70 i 57/89 и „Службени лист СРЈ” бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) 

 

ДУЖНИК _____________________________________________________________ 

                                                    (назив и седиште понуђача) 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА___________________________________________ 

 

ТЕКУЋИ БРОЈ ПОНУЂАЧА____________________________________________ 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА______________________________________________________ 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: Установа Студентски центар “Београд” 

             Београд, Светозара Марковића 56 

 

Предајемо Вам  1 (једну) сопствену  бланко меницу на износ од _______________динара без ПДВ-а 

(10 % вредности уговора без ПДВ-а), као инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције 

за добро извршење посла по закљученом уговору број _____________од ______________,  у 

отвореном поступку јавне набавке за прибављање добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, ЈН бр. Д-98/18. 

 

Истовремено Вас овлашћујемо да, у случају неизвршавања обавеза из претходног става, приложену 

регистровану сопствену бланко меницу оверену и потписану од стране лица овлашћеног за 

располагање средствима на рачуну пословне банке, наведену  у меничном овлашћењу –писму, са  

унетом клаузулом “без протеста” и роком доспећа “по виђењу” и доставите на наплату 

____________________________ __________________________________________________________ 

(назив банке понуђача) код које се води наш текући рачун број__________________________________ 

(текући рачун понуђача). 

 

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис, сходно достављеном 

депо картону код ______________________________________________ (назив банке понуђача). 

 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: 

промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена 

код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења менице ___________________ 

Прилог : 

-1(једна) сопствена бланко меница, серије_____________ 

-фотокопија депо картона  

-доказ о регистарцији менице  
Место и датум:                                                                                                               Потпис овлашћеног лица  

 

_____________________                                        м.п.                                              ________________________        
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Образац  7 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И 

МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДАТ ГАРАНТНИ РОК РОК 

У ПОНУДИ 

 

 ________________________________________________________________________ 

  
                                                                          (навести назив и адресу понуђача) 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву: 

                                            

ИЗЈАВА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам 

буде додељен уговор за јавну набавку: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број набавке Д-98/18, у тренутку примопредаје 

добара (квалитативног и квантитативног пријема),  доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) 

регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица као инструмент обезбеђења, 

плаћања финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а као и менично овлашћење са клаузулом ''без протеста'' и роком доспећа 

''по виђењу''.  

 

Уз меницу ћемо, поред меничних овлашћења, доставити и картон депонованих потписа пословне 

банке код које је отворен текући рачун привреде који је наведен у меничном овлашћењу. 

 

  

 

  

  

       

        Место и датум:                               Потпис овлашћеног лица  

_____________________                     м.п.                                  ______________________                   

                                                                                                     

  

  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа 

са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач.  

 

Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац посла, 
сагласно одредбама у Споразуму којим се понуђачи из групе међусобно обавезују наручиоцу на извршење 

јавне набавке 
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На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46 i 16/58, „Службени лист СФРЈ“, бр. 

16/65, 54/70 i 57/89 и „Службени лист СРЈ“ бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) 

 

ДУЖНИК_____________________________________________________________ 

                                                    (назив и седиште понуђача) 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА___________________________________________ 

 

ТЕКУЋИ БРОЈ ПОНУЂАЧА____________________________________________ 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА______________________________________________________ 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: Установа Студентски центар “Београд” 

        Београд, Светозара Марковића 56 

 

Предајемо Вам  1 (једну) сопствену  бланко меницу на износ од _______________динара без ПДВ-а 

(10 % вредности уговора без ПДВ-а), као инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције 

за отклањање грешака у гарантном року по закљученом уговору број _____________од 

______________,  у отвореном поступку јавне набавке за прибављање добара OПРЕМА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА број јавне набавке 

Д-98/18. 

Истовремено Вас овлашћујемо да, у случају неизвршавања обавеза из претходног става, приложену 

регистровану сопствену бланко меницу оверену и потписану од стране лица овлашћеног за 

располагање средствима на рачуну пословне банке, наведену  у меничном овлашћењу –писму, са  

унетом клаузулом “без протеста” и роком доспећа “по виђењу” и доставите на наплату 

____________________________ __________________________________________________________ 

(назив банке понуђача) код које се води наш текући рачун број__________________________________ 

(текући рачун понуђача). 

 

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис, сходно достављеном 

депо картону код ______________________________________________ (назив банке понуђача). 

 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: 

промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена 

код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења менице_______________________ 

Прилог : 

-1(једна) сопствена бланко меница, серије_____________ 

-фотокопија депо картона  

-доказ о регистрацији менице 

 
Место и датум:                                                                                                              Потпис овлашћеног лица  

 

_____________________                                        м.п.                                             ________________________ 
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Образац СЦ 

Образац СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни 

ПОНУЂАЧ: _______________________________________________________ 

телефон____________________телефакс_____________Е-маил_____________ 

Особа за контакт____________________________текући рачун привреде____________________ 

Порески идентификациони број__________________________матични број__________________ 
Претежна  делатност____________________________________ 
Датум______________ 

Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.1 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  2 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Унапређење и 

проширење софтвера 

и програмских модула 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  3 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Инсталација, 

тестирање и пуштање 

у рад софтвера и 

програмских модула 

контакт центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  4 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Хардверска 

платформа за 

проширени контакт 

центар 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  5 

техничке 

документације  

1 комад 

    

6 

Инсталација, 

тестирање и пуштање 

у рад сервера, 

виртуелизација 

постојећих машина 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  6 

техничке 

документације  

1  комплет 
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Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

7 
Софтвер система за 

телеметерију 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  7 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

8 

Инсталација, 

тестирање и пуштање 

у рад софтвера и 

програмских модула 

система за 

телеметерију 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  8 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

9 
Бежични WiFi 

gateway 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  9 

техничке 

документације  

1 комад 

    

10 Бежични ISM gateway 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  10 

техничке 

документације  

1 комад 

    

11 

Бежични 

температурни сензор  

ISM 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  11 

техничке 

документације  

2 комада 

    

12 

Бежични 

температурни сензор  

WiFi 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  12 

техничке 

документације  

2  комада 

    

13 

Бежични сензор  

стања акумулатора 

WiFi 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  13 

техничке 

документације  

1  комад 
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Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

14 
Бежични сензор  

климе WiFi 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  14 

техничке 

документације  

1  комад 

    

15 Бежична конзола 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  15 

техничке 

документације  

1  комад 

    

16 

Gateway за мераче 

утрошене електричне 

енергије 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  16 

техничке 

документације  

1 1 комад 

    

17 
Мерачи утрошене 

електричне енергије 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  17 

техничке 

документације  

1  комада 

    

18 

Софтвер и 

програмски модули 

надзорног центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  18 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

19 

Инсталација, 

тестирање и пуштање 

у рад софтвера и 

програмских модула 

надзорног центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  19 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

20 Надзорни монитори 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  20 

техничке 

документације  

2  комада 
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Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

21 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1, 

2, 5, 9-17 и 20  

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  21 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

22 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1, 2, 

5, 9-17 и 20 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 - 22 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

23 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 - 23 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Студентски град", 
  

 

Студентски дом "Карабурма", Мије Ковачевића 7б, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.2 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -  2 

техничке 

документације  

1  комплет 
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Студентски дом "Карабурма", Мије Ковачевића 7б, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Карабурма" 
  

 

Студентски дом “Патрис Лумумба”, Љубице Луковић 1, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.3 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.3 - 2 техничке 

документације  

1  комплет 
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Студентски дом “Патрис Лумумба”, Љубице Луковић 1, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.3 - 3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.3 - 4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.3 - 5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Патрис Лумумба” 
  

 

Студентски дом "Краљ Александар I", Булевар Краља Александра 75, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.4 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.4 -2 техничке 

документације  

1  комплет 
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Студентски дом "Краљ Александар I", Булевар Краља Александра 75, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.4 -3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.4 -4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.4 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Краљ Александар I" 
  

 

Студентски дом “Рифат Бурџевић”, Милана Ракића 77, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.5 -1 техничке 

документације  

1  комплет 
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Студентски дом “Рифат Бурџевић”, Милана Ракића 77, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.5 -2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.5 -3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.5 -4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.5 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Рифат Бурџевић” 
  

 

 Студентски дом “Слободан Пенезић”, Бана Иваниша бб, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.6 -1 техничке 

документације  

1  комплет 
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 Студентски дом “Слободан Пенезић”, Бана Иваниша бб, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.6 -2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.6 -3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.6-4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.6 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Слободан Пенезић” 
  

 

Студентски дом "4. aприл", Војводе Степе 320, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.7 -1 техничке 

документације  

1  комплет 
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Студентски дом "4. aприл", Војводе Степе 320, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7 -2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7- 3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7 -4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7- 5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "4. aприл" 
  

 

Студентски дом "Вера Благојевић I", Краљице Марије 48, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.8 -1 техничке 

документације  

1  комплет 
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Студентски дом "Вера Благојевић I", Краљице Марије 48, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.8-2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.8 -3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.8 -4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.8 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић I", 
  

 

 Студентски дом "Вера Благојевић II", Далматинска 37, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединичн

а цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.9 -1 техничке 

документације  

1  комплет 
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 Студентски дом "Вера Благојевић II", Далматинска 37, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединичн

а цена 

Укупна 

цена 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.9 -2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.9- 3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.9- 4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.9 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић II", 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Студентски дом "Жарко Мариновић", Цара Душана 254, Земун 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 
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Студентски дом "Жарко Мариновић", Цара Душана 254, Земун 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.10 -1 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10 -2 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10 -3 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10 -4 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10- 5 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  "Жарко Мариновић"   

 

Студентски дом “Кошутњак”, Благоја Паровића  156, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.11 -1 

техничке 

документације  

1  комплет 
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Студентски дом “Кошутњак”, Благоја Паровића  156, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11 -2 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11- 3 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11- 4 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11- 5 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  “Кошутњак” 
  

 

 Дирекција  Установе Студентски центар ''Београд'',  Светозара Марковића 56, 

Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.12 -1 

техничке 

документације  

1  комплет 

    



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 197 од 228 

 Дирекција  Установе Студентски центар ''Београд'',  Светозара Марковића 56, 

Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12 -2 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12 -3 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12 -4 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12-5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за  Дирекцијu Установе Студентски центар 

''Београд''    

 

 Студенски дом “Мика Митровић”, Краља Владимира 33, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.13 -1 

техничке 

документације  

1  комплет 
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 Студенски дом “Мика Митровић”, Краља Владимира 33, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13- 2 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13 -3 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13- 4 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13- 5 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за “Мика Митровић”,   

 

        Обука корисника 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Обука корисника за 

администрацију и 

корисничко 

одржавање система 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.14 -1 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а обуку корисника 
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Збирна табела за све локације 

Р.бр. Укупна цена без ПДВ-а по  локацијама 
Укупна 

цена 

1 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Студентски град",   

2 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Карабурма"   

3 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Патрис Лумумба”   

4 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Краљ Александар I"   

5 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Рифат Бурџевић”   

6 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Слободан Пенезић” 
  

7 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "4. aприл" 
  

8 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић I", 
  

9 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић II", 
  

10 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  "Жарко Мариновић" 
 

11 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  “Кошутњак” 
  

12 
Укупна цена без ПДВ-а за  Дирекцијu Установе Студентски центар 

''Београд''    

13 Укупна цена без ПДВ-а за “Мика Митровић”, 
  

14 Укупна цена без ПДВ-а обуку корисника 
  

Укупна цена без ПДВ-а за све локације, дин   

Стопа ПДВ-а  

Износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом за све локације, дин   

 

Напомена: Ослобођен ПДВ на основу_______________________________________________ 

 

 Износ зависних трошкова набавке:   
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Датум:_____________                                            м.п.                      Директор    

                            

                                                      __________________________ 

Упутство како да се попуни структура цене:  

o Унети јединичне цене дате као у понуди за сваку локацију и обуку радника 

o У рубрици „Укупна цена“ унети помножене јединичне цене са количинама за сваку локацију и 

обуку радника 

o У рубрици Укупна цена без ПДВ-а за све локације (Збирна табела) унети укупан износ, збир 

укупних цена по свим локацијама и за обуку радника  

o У рубрици Стопа ПДВ-а уписати стопу ПДВ-а 

o У рубрици Износ ПДВ-а уписати укупан износ пореза који се обрачунава 

o У рубрици Укупна цена без ПДВ-а за све локације (Збирна табела) унети износ укупне цене за 

све локације и обуку радника увећан за  ПДВ 

o У рубрици Износ зависних трошкова набавке унети укупан износ трошкова који су урачунати у 

продајну цену без ПДВ-а (трошкови транспорта, складиштења и сл.) 

o Попунити све тражене позиције 

o Образац оверити и потписати 
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     Образац 8 

 

 

ИЗЈАВА 

          

  

  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач     

  

  ____________________________________________из __________________________ изјављује:  

(назив понуђача и седиште) 

  

  

  

Потврђујемо да ћемо, уколико нам буде додељен уговор за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА број набавке Д-

98/18, сагласно условима из конкурсне документације, обезбедити сервис понуђене опреме у 

гарантном року од 2 године, потписивања записника о кавнтитативном и квалитативном пријему, да 

ће расположивост сервиса бити 24 часа дневно 7 дана у недељи  и да ће време одзива на сервис бити 

максимално 2 сата од пријема позива Наручиоца. 

 

 

  

 

 Место и датум:                                    Потпис овлашћеног лица  

             _____________________                     м.п.                                    _________________________ 
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Образац: П 

  

СПИСАК НАРУЧИЛАЦА КОЈИМА JE ИСПОРУЧЕНA OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, у периоду од 2016. до 2018. 

закључно са даном објаве позива за подношење понуде (или у предходне три године посматрано од 

датума објаве позива за подношење понуде)  

Ред. 

број  

            

Назив купца 

(референтног 

наручиоца) 

  

  

Произвођач и  

модел  

Број и датум 

уговора или 

фактура на основу 

којих су добра 

испоручивана и 

инсталирана 

Вредост испоручених и 

инсталираних добара 

(дин без ПДВ-а) 

  

1.  

  

  

      

  

  

  

2.  

  

  

      

  

  

  

3.  

  

  

      

  

  

  

4.  

  

  

      

  

  

  

5.  

  

  

      

  

  

  

6.  

  

  

      

  

  

  

7.  

         

  

  

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: 

 

 НАПОМЕНА:  подаци наведени у овом обрасцу доказују се  достављањем оригиналних потврда 

издатих од стране купаца,  које треба да буду потписане и оверене печатом претходних купаца.  Уз 

понуду се могу доставити  и копије наведених потврда.     

 Образац копирати у случају када понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), или ако постоји 

већи број референтних наручилаца. 

 ПОТПИС  

_______________________________________  

(лице овлашћено за заступање уписано у регистар АПР-а)  

  ДАТУМ ______________________  м.п.
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Прилог уз образац: П 

Образац П1 

Назив купца: ____________________________________________  

Седиште купца: _________________________________________  

Адреса седишта купца: ___________________________________  

ПИБ купца_______________________, матични број купца______________ 

Дел.број: _____________________ 

Место: ___________________  

Датум: ___________________  

  

 

ПОТВРДА  

  

Потврђујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је нам је привредно   

  

друштво/предузетник:___________________________________________________________________    
                                                                                                                       (пословно име и адреса)  

из   _______________________________испоручиo, инсталирао и пустио у рад  ИП телефонску  

 

централу Mitel MiVoice Mx-One Telefony сервер, у укупној вредности од ________________________  

 

динара без ПДВ-а, а по основи уговора/фактуре бр. ______________________________ (број и датум 

уговора/фактуре). 

 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа именованог у отвореном поступку јавне набавке добара: 

OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ 

ПОРТАЛА број ЈН Д-98/18, у Установи Студентски центар "Београд" и у друге се сврхе не може 

користити.  

    

  

У_____________________  

Дана: _________________                                                    РЕФЕРЕНТНИ КУПАЦ  

  

__________________________  

          (потпис овлашћеног лица)  

                  МП  
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Прилог уз образац: П 

Образац П2 

Назив купца: ____________________________________________  

Седиште купца: _________________________________________  

Адреса седишта купца: ___________________________________  

ПИБ купца_______________________, матични број купца______________ 

Дел.број: _____________________ 

Место: ___________________  

Датум: ___________________  

  

 

ПОТВРДА  

  

Потврђујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је нам је привредно   

  

друштво/предузетник:___________________________________________________________________    
                                                                                                                       (пословно име и адреса)  

из   __________________________________________извшио унапређење Ericsson Mx-One 

телефонске централе на IP/SIP platformu MiVoice MX-One telephony server, у укупној вредности од 

________________________  

 

динара без ПДВ-а, а по основи уговора/фактуре бр. ______________________________ (број и датум 

уговора/фактуре). 

 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа именованог у отвореном поступку јавне набавке добара: 

OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ 

ПОРТАЛА број ЈН Д-98/18, у Установи Студентски центар "Београд" и у друге се сврхе не може 

користити.  

    

  

У_____________________  

Дана: _________________                                                    РЕФЕРЕНТНИ КУПАЦ  

  

__________________________  

          (потпис овлашћеног лица)  

                  МП  
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Прилог уз образац: П 

Образац П3 

Назив купца: ____________________________________________  

Седиште купца: _________________________________________  

Адреса седишта купца: ___________________________________  

ПИБ купца_______________________, матични број купца______________ 

Дел.број: _____________________ 

Место: ___________________  

Датум: ___________________  

  

 

ПОТВРДА  

  

Потврђујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је нам је привредно   

  

друштво/предузетник:___________________________________________________________________    
                                                                                                                       (пословно име и адреса)  

из   ______________________________________испоручиo, инсталирао и пустио у рад  Call Centre  

 

у укупној вредности од ________________________  динара без ПДВ-а, 

 

а по основи уговора/фактуре бр. ______________________________ (број и датум уговора/фактуре). 

 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа именованог у отвореном поступку јавне набавке добара: 

OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ 

ПОРТАЛА број ЈН Д-98/18, у Установи Студентски центар "Београд" и у друге се сврхе не може 

користити.  

    

  

У_____________________  

Дана: _________________                                                    РЕФЕРЕНТНИ КУПАЦ  

  

__________________________  

          (потпис овлашћеног лица)  

                  МП  
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Образац  9 

 

 

 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да:  

________________________________________________________________ 

 

 

Располаже са следећом кадровском структуром: -   радно ангажовани по било ком основу:       

 
 

        ____________________________________                           _______________________________ 
              (уписати име и презиме)                                                          (уписати име и презиме) 

        ____________________________________                           ________________________________ 
                                    (уписати име и презиме)                                                                      (уписати име и презиме)   
           ____________________________________                           ________________________________ 
                                   (уписати име и презиме)                                                                        (уписати име и презиме) 

        ____________________________________                           ________________________________ 
              (уписати име и презиме)                                                           (уписати име и презиме)  

        ____________________________________                           ________________________________ 
                                    (уписати име и презиме)                                                                       (уписати име и презиме) 

           ____________________________________                           _________________________________ 
                                    (уписати име и презиме)                                                                       (уписати име и презиме) 
           ____________________________________                           _________________________________ 
                                    (уписати име и презиме)                                                                        (уписати име и презиме) 
           ____________________________________                        _________________________________ 
                                           (уписати име и презиме)                                                                        (уписати име и презиме) 

 

УСЛОВ: најмање 15 запослених или радно ангажованих лица, у складу са Законом о раду, при чему 

минимум 4 запослена или радно ангажована лица морају бити дипломирани инжењери или 

еквивалентни мастер техничког смера (електротехника, саобраћајни), минимум 4 запослена или радно 

ангажована техничара електро смера. Минимум два запослена или радно ангажована лица морају 

поседовати важеће лиценце одговорног извођача радова за телекомуникационе мреже и системе -

лиценца 453 -и лиценце одговорног пројектанта за телекомуникационе мреже и системе - лиценца 353 

издате од стране Инжењерске коморе Србије. 

Приложити доказе захтеване конкурсном документацијом. 

 

Потпис _________________________________________ М.П. 
(лице овлашћено за заступање уписано у регистар АПР-а) 

 

 

Датум _______________________ 
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Напомена: Модел уговора потписати и оверити 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Закључен дана____________________________. године између уговорних страна: 

 

1) УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР «БЕОГРАД», Београд, Светозара Марковића 56,  

ПИБ: 100224138, матични број: 07038011 

Жиро рачун: 840-630667-15,  

коју заступа  в.д. директора Горан Минић,  

(у даљем тексту: Наручилац)   

 

и  

 

2)  ___________________________________________  из_____________,  

 

улица __________________________ бр. ____,  

ПИБ: _____________, матични број _____________, 

текући рачун привреде______________________, 

разврстан као____________________ 

које заступа ____________________________________,  

2а)____________________________________________из_____________, улица 

__________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,текући рачун 

привреде___________ које заступа ____________________________________,  

2б)____________________________________________из_____________, улица 

__________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,текући рачун 

привреде које заступа ____________________________________,  

  (у даљем тексту: Добављач) 

 

Позиције 2а) и 2б) попуњавају чланови групе понуђача у случају заједничке понуде, односно подизвођач/и 

уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају су обавезни и да назначе свој статус. 

Подаци за носиоца посла се уносе у позицији 2. 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/2015 и 

68/2015-у даљем тексту Закона)  спровео отворени поступак јавне набавке добара: OПРЕМА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, јавна набавка број Д-

98/18. 

-да је Добављач дана ______. године поднео понуду дел. бр. _____________ од ____________ године 
(понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ 
од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог 
уговора (Прилог 1).  
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- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке ододели уговора дел. број___________   од 
________________ године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за испоруку добара 
захтеваних у конкурсној документацији Д-98/18. 
 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је испорука и инсталација OПРЕМE ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, јавна набавка број Д-98/18 (у даљем тексту: добра) у 

свему сагласно понуди добављача број _______ од __________. године, која је у прилогу овог уговора и 

чини његов саставни део, а у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације јавне 

набавке број Д-98/18 која је у прилогу овог уговора и чини његов саставни део. 

 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

 

Члан 2. 

Добављач се обавезује да, у свему у складу са понудом број ____________ од _____________ године, 

испоручи: OПРЕМУ  ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ 

ПОРТАЛА, по јавној набавци  број Д-98/18. 

 

 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да добра утврђена у члану 2. став 1. овог уговора испоручи и инсталира у року 

до________дана (најдуже до  60 дана од дана закључења уговора). Рок од 60 дана обухвата све 

сукцесивне испоруке и обуку радника и рачуна се од дана закључена уговора до потписивања записника 

о квантитативном и квалитативном пријему, од произвођача назначеног у понуди Добављача бр. 

_________________ од ____________  године. 

                                                                                   Члан 4. 

Добављач је дужан да приликом испоруке поштује одредбе о квалитету производа и техничке 

карактеристике наведене у конкурсној документацији јавне набавке број Д-98/18 у делу техничких 

карактеристика.  

 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи добра  из члана 2. став 1. овог уговора у паритету- ФЦО 

истоварено у Служби за телекомуникације Установе Студентски центар Београд,  студентски дом 

„Студентски град“, Београд, Тошин бунар број 157, а инсталирано по локацијама у складу са конкурсном 

документацијом. 

 

                                                                       Члан 6. 

У случају да Добављач не испоручи добра, из предмета овог уговора, Наручилац задржава право да 

неиспоручене количине набави, у поступку сагласно Закону о јавним набавкама, с тим да ће евентуалну 

разлику у цени фактурисати на терет добављача. 

 

У случају неиспоруке добара из предмета овог уговора Наручилац ће реализовати меницу коју је 

Добављач доставио уз уговор, као инструмент обезбеђења плаћања на име финансијске гаранције за 

добро извршење посла. 
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                                                                                   Члан 7. 

Наручилац задржава право да не прихвати испоруку, односно врати испоручена добра, из предмета овог 

уговора у случају да добављач приликом испоруке не поштује одредбе о квалитету и техничке 

карактеристике наведене у конкурсној документацији јавне набавке број Д-98/18 OПРЕМА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА која чини саставни 

део овог уговора или испоручи производ произвођача кога није назначио у усвојеној понуди број 

____________од ____________ године.  

 

У случају да Наручилац не прихвати испоруку, односно врати добра из предмета овог уговора, по 

основу из става 1 овог члана, наручилац ће отказати уговор и реализовати меницу коју је Добављач 

доставио уз уговор, као инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције за добро извршење 

посла.                                                                            

Ц Е Н А 

 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује да за испоручена добра из Члана 2. овог уговора, плати јединичне цене  дате у 

усвојеној понуди добављача број  _____________ од __________________. године и то: 

 

Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење капацитета 

приступне опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.1 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре Контакт 

Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  2 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Унапређење и 

проширење софтвера и 

програмских модула 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  3 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Инсталација, тестирање 

и пуштање у рад 

софтвера и програмских 

модула контакт центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  4 

техничке 

документације  

1  комплет 
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Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

5 

Хардверска платформа 

за проширени контакт 

центар 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  5 

техничке 

документације  

1 комад 

    

6 

Инсталација, тестирање 

и пуштање у рад сервера, 

виртуелизација 

постојећих машина 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  6 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

7 
Софтвер система за 

телеметерију 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  7 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

8 

Инсталација, тестирање 

и пуштање у рад 

софтвера и програмских 

модула система за 

телеметерију 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  8 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

9 Бежични WiFi gateway 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  9 

техничке 

документације  

1 комад 

    

10 Бежични ISM gateway 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  10 

техничке 

документације  

1 комад 

    

11 
Бежични температурни 

сензор  ISM 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  11 

техничке 

документације  

2 комада 
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Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

12 
Бежични температурни 

сензор  WiFi 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  12 

техничке 

документације  

2  комада 

    

13 
Бежични сензор  стања 

акумулатора WiFi 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  13 

техничке 

документације  

1  комад 

    

14 
Бежични сензор  климе 

WiFi 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  14 

техничке 

документације  

1  комад 

    

15 Бежична конзола 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  15 

техничке 

документације  

1  комад 

    

16 

Gateway за мераче 

утрошене електричне 

енергије 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  16 

техничке 

документације  

1 1 комад 

    

17 
Мерачи утрошене 

електричне енергије 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  17 

техничке 

документације  

1  комада 

    

18 

Софтвер и програмски 

модули надзорног 

центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  18 

техничке 

документације  

1  комплет 
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Студентски дом "Студентски град", Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

19 

Инсталација, тестирање 

и пуштање у рад 

софтвера и програмских 

модула надзорног центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  19 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

20 Надзорни монитори 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  20 

техничке 

документације  

2  комада 

    

21 

Монтажни и 

инсталациони материјал 

за ставке 1, 2, 5, 9-17 и 

20  

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 -  21 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

22 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање у 

рад испоручене опреме 

за ставке 1, 2, 5, 9-17 и 

20 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 - 22 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

23 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.1 - 23 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Студентски град", 
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Студентски дом "Карабурма", Мије Ковачевића 7б, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.2 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -  2 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.2 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Карабурма" 
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Студентски дом “Патрис Лумумба”, Љубице Луковић 1, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.3 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.3 - 2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.3 - 3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.3 - 4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.3 - 5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Патрис Лумумба” 
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Студентски дом "Краљ Александар I", Булевар Краља Александра 75, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.4 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.4 -2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.4 -3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.4 -4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.4 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Краљ Александар I" 
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Студентски дом “Рифат Бурџевић”, Милана Ракића 77, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.5 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.5 -2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.5 -3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.5 -4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.5 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Рифат Бурџевић” 
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Страна 217 од 228 

 Студентски дом “Слободан Пенезић”, Бана Иваниша бб, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.6 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.6 -2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.6 -3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.6-4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.6 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Слободан Пенезић” 
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Страна 218 од 228 

Студентски дом "4. aприл", Војводе Степе 320, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.7 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7 -2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7- 3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7 -4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.7- 5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "4. aприл" 
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Страна 219 од 228 

Студентски дом "Вера Благојевић I", Краљице Марије 48, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.8 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.8-2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.8 -3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.8 -4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.8 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић I", 
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Страна 220 од 228 

 Студентски дом "Вера Благојевић II", Далматинска 37, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединичн

а цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.9 -1 техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.9 -2 техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.9- 3 техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.9- 4 техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.9 -5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић II", 
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Страна 221 од 228 

Студентски дом "Жарко Мариновић", Цара Душана 254, Земун 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.10 -1 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10 -2 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10 -3 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10 -4 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.10- 5 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  "Жарко Мариновић"   

 

Студентски дом “Кошутњак”, Благоја Паровића  156, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.11 -1 

техничке 

документације  

1  комплет 
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Страна 222 од 228 

Студентски дом “Кошутњак”, Благоја Паровића  156, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11 -2 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11- 3 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11- 4 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.11- 5 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  “Кошутњак” 
  

 

 Дирекција  Установе Студентски центар ''Београд'',  Светозара Марковића 56, 

Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.12 -1 

техничке 

документације  

1  комплет 

    



   УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, број јавне набавке Д-98/18 

 

Страна 223 од 228 

 Дирекција  Установе Студентски центар ''Београд'',  Светозара Марковића 56, 

Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12 -2 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12 -3 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12 -4 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.12-5 техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за  Дирекцијu Установе Студентски центар 

''Београд''    

 

 Студенски дом “Мика Митровић”, Краља Владимира 33, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Унапређење и 

проширење 

капацитета приступне 

опреме 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.13 -1 

техничке 

документације  

1  комплет 
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 Студенски дом “Мика Митровић”, Краља Владимира 33, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

2 

Унапређење 

телекомуникационе 

инфраструктуре 

Контакт Центра 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13- 2 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 1 

и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13 -3 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и пуштање 

у рад испоручене 

опреме за ставке 1 и 2 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13- 4 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

5 

Монтажни пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној и 

електронској форми 

Спецификација 

дата у табели 

3.5.13- 5 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а за “Мика Митровић”,   

 

        Обука корисника 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

Обука корисника за 

администрацију и 

корисничко 

одржавање система 

Спецификација 

дата у табели -

3.5.14 -1 

техничке 

документације  

1  комплет 

    

Укупна цена без ПДВ-а обуку корисника 
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Збирна табела за све локације 

Р.бр. Укупна цена без ПДВ-а по  локацијама 
Укупна 

цена 

1 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Студентски град",   

2 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Карабурма"   

3 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Патрис Лумумба”   

4 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Краљ Александар I"   

5 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Рифат Бурџевић”   

6 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом “Слободан Пенезић” 
  

7 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "4. aприл" 
  

8 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић I", 
  

9 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом "Вера Благојевић II", 
  

10 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  "Жарко Мариновић" 
 

11 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  “Кошутњак” 
  

12 
Укупна цена без ПДВ-а за  Дирекцијu Установе Студентски центар 

''Београд''    

13 Укупна цена без ПДВ-а за “Мика Митровић”, 
  

14 Укупна цена без ПДВ-а обуку корисника 
  

Укупна цена без ПДВ-а за све локације, дин   

Стопа ПДВ-а  

Износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом за све локације, дин   

 

 

Укупна вредност уговора  износи ______________ динара без ПДВ-а, односно  _____________ динара са 

ПДВ-ом. 

 

Јединична цене,   из  става 1. овог члана су фиксне-непроменљиве.  
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У цену су урачунати трошкови реализације предмета уговора са свим пратећим услугама и свим 

зависним трошковима као што су: трошкови транспорта и инсталације, трошкови вршења сервиса, 

трошкови одржавања у гарантном периоду и др. 

РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац ће за испоручену и инсталирану опрему платити добављачу, након испоруке, инсталације и 

обуке радника, према испостављеној фактури, у року до ____________ дана (најдуже до 45 дана) од дана 

пријема исправне фактуре коју Добављач испоставља након сачињавања записника о квантитативном 

иквалитативном пријему.  

 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

   

Члан 10. 

Квантитативни и квалитативни пријем  испоручене опреме из предмета овог уговора вршиће се одмах 

по извршеној испоруци и инсталацији, од стране мешовите комисије, коју чине 2 (два) представника 

Наручиоца  и један представник добављача. 

 

О квантитативном и квалитативном пријему, комисија ће сачинити записник, чији оригинални 

примерак, Добављач доставља уз рачун. 

 

Добављач се обавезује да након закључења уговора, Наручиоца обавести писаним путем о свом 

овлашћеном представнику који ће присуствовати пријему из става 1. овог члана. 

                                                      

КВАЛИТЕТ 

 

Члан 11. 

Добављач гарантује да су карактеристике и  квалитет испоручених добара у складу са техничком 

спецификацијом наручиоца, конкурсном документацијом број Д-98/18 и понудом број________ од 

______________године  Добављача. 

 

У случају евентуалних примедаба од стране Наручиоца, Добављач је дужан да све уочене недостатке 

отклони без одлагања, а најдуже у року од три дана од дана испоруке. 

 

У случају да Добављач не отклони примедбе у року из става 1. овог члана, Наручилац ће реализовати 

меницу за добро извршење посла.                

 

 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ОДРЖАВАЊЕ 

 

Члан 12. 

Добављач одобрава Наручиоцу гарантни период за испоручену и инсталирану опрему 2 године, који  

тече од дана потисивања записника о квантитатвном и квалитативном пријему. 

Добављач се обавезује да о свом трошку обезбеди сервис добра у понуђеном гарантном року од 2 године 

од испоруке и инсталације добра, да ће у периоду гарантног рока расположивост сервиса бити 24 часа 
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дневно 7 дана у недељи и да ће време одзива на сервис бити максимално 2 (два) сата  по пријему 

обавештења од стране Наручиоца. 

У случају да Добављач не отклони грешке унутар утврђеног гарантног рока, или не се не одазове на 

сервис у року из става 2. овог члана, Наручилац ће реализовати меницу коју је Добављач доставио на 

име финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.  

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА 

 

Члан 13. 

Добављач код закључења уговора предаје  Наручиоцу:  

- Меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од ____________ 

динара без ПДВ-а (10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), оверену и потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 

3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, 

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” бр. 56/2011), са 

роком важења који је 5 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 - Менично овлашћење да се меницa у износу од _____________ динара без ПДВ-а (у висини 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а), без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају 

неизвршења уговорних обавеза;  

- Потврду о регистрацији менице,  

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потписи овлашћених 

лица и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере.  

 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Након извршења уговора  Наручилац ће предметну меницу вратити Добвљачу. 

 

Добављач је дужан да приликом код квантитативног и квалитативног пријема добара: преда Наручиоцу:  

- Меницу као средство финансијског обезбеђења за дат гарантни рок у понуди, односно за отклањање 

грешака у гарантном року у износу од ____________ динара без ПДВ-а (у висини 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а), оверену, потписану од стране лица овлашћеног за располагање 

средствима на рачуну код банке код које се води текући рачун Добављача и која је наведена у меничном 

овлашћењу, регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” 

бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” бр. 

56/2011).  

- Менично овлашћење да се меницa у износу од ____________ динара без ПДВ-а (у висини 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а), без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају да 

Добављач не отклони грешаке у гарантном року;  

- Потврду о регистрацији менице, 

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потписи овлашћених  

лица и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере.  

  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну меницу вратити Добављачу. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

Саставни део овог уговора чине: 

- Конкурсна документација Наручиоца број Д-98/18, OПРЕМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, 

- Понуда Добављача «___________________________________» бр.__________ од _____________. 

године. 

 

НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 15. 

Уговорне стране ће све евентуалне спорове који настану током трајања овог уговора решавати 

првенствено мирним путем, а у случају спора, надлежан је Привредни суд  у Београду. 

                                                                                                                                           

Члан 16. 

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Члан 17. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два) 

Добављач. 

Члан 18. 

Уговор се сматра закљученим и примењиваће се од  дана потписивање обе уговорне стране. 

 

                            

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ              ДОБАВЉАЧ 

      ЦЕНТАР «БЕОГРАД»             Д И Р Е К Т О Р   

          В.Д. ДИРЕКТОРА      

 

_________________________        ____________________ 

            /Горан Минић/ 


