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3.  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ВРСТА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА  

РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

 

1. Врста добара: OПРЕМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА 

    У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА  

    БЛАГОЈЕВИЋ 1― И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―  

2. Техничке карактеристике: дате су у поглављу 3 – 1) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

3. Квалитет: У складу са захтевима из ове техничке спецификације-описа  

4. Количина и опис дати су у овој ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ  

 

 

Прилог 1 

 

 

 

     

                                                      3 – 1) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

 

OПРЕМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА 

У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ“, „МИКА МИТРОВИЋ“, „ВЕРА 

БЛАГОЈЕВИЋ 1“ И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД“ 

 

 

Наручилац 

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ 
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1 УВОД 

Мисија Установе Студентски центар „Београд― је да студентима омогући квалитетне услове за 

учење и лични развој, 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. 

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.  

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

унапређењу свих видова телекомуникационих услуга које су стављене на располагање тренутним и 

будућим корисницима система. 

У складу са светским трендовима општег развоја телекомуникација, а посебно интернет 

технологија, установа је препознала потребу студената за квалитетним сервисима интернета, 

дигиталне телевизије и аутоматизације у прикупљању информација о условима боравка у домовима. 

У циљу пружања услуга на континуирано високом нивоу неопходно је извршити унапређење и 

проширење постојеће комуникационе инфраструктуре. Будући интегрисани комуникациони систем 

мора да омогући корисницима следеће погодности: 

 студентски вишенаменски мржни уређај (СВМУ), уређај преко којег сваки студент 

(појединачни корисник) остварује двосмерну комуникацију са службама Установе студентски 

центар „Београд―, као и проширење интерне мреже, кроз повећање капацитета инсталиране 

опреме и имплементацију нових технологија 

 увођење аутоматизованог прикупљања телеметријских података, са циљем прикупљања 

информација о редовној експлоатацији система као и пријави екцесних стања са функцијом 

ране детекције и аутоматске пријаве потенцијалних кварова 

 увођење савременог система преноса дигиталног телевизијског сигнала, са могућношћу 

праћења програма преко класичних система преноса РФ сигнала, као и стриминг преко 

дигиталних платформи са могућношћу праћења на стационарним и мобилним уређајима у 

оквиру мреже Установе Студентски центар „Београд― 

 имплементацију СИП телефоније на нивоу комплетне установе, кроз увођење јединственог 

плана нумерације и јединствене комуникационе инфраструктуре 

 

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

услуга које Установа студентски центар „Београд― нуди донело је потребу за имплементирањем 

ефикасног комуникациног система који ће функционисати идентично у свим домовима у оквиру 

Установе. Циљ унапређења је да студентима обезбеди идентичан и јединствен скуп сервиса, без 

обзира у ком дому је корисник смештен. 
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Величина пројекта захтева фазну имплементацију, по домовима и имплементираним сервисима. 

Због динамике реализације и финансијских разлога одлука је да се сервиси уводе фазно по домовима, 

односно да сервиси буду имплементирани у појединачним домовима обухваћеним конкретном фазом 

имплементације. Такође, чињеница да су сви сервиси тесно повезани у јединствену целину 

детерминише потребу за оваквим начином реализације пројекта. 

 

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

• инсталација СВМУ уређаја у све студентске собе и у заједничке просторије, као и проширење 

интерне мреже, кроз увођење WiFi приступа и повећање брзине интернета преко 100Мb по 

кориснику  

• унапређење и проширење функционалности комуникационог система модулима за аутоматско 

прикупљање телеметеријских података  

• имплементација стриминг платформе за пренос ТВ сигнала 

• имплементација СИП телефоније на нивоу комплетне установе 

 

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 Имплементација СВМУ уређаја  

1.1.1 Унапређење постојеће мреже 

Најбитнији захтев је да студенту обезбедимо квалитетан и брз интернет, уз што лакше 

коришћење: минимална инсталација и подешавање корисничких уређаја. Неопходно је сваком 

кориснику обезбедити и додатне персонализоване сервисе: избор провајдера, избор максималне 

брзине протока и избор услуга. Ове услуге треба обезбедити тако да раде истоветно на свим 

локацијама у свим домовима. Наша жеља је да сваком кориснику обезбедимо стални приступ преко 

WiFi мреже, једне отвореног типа (ТСЦ - Телекомуникације Студентски Центар мрежa) са малим 

протоком, без гарантоване брзине и са минималним бројем сервиса и друге која је персонализована, на 

којој студент има приступ преко свог корисничког налога и на којој има гарантован квалитет, жељену 

брзину и подршку за додатне сервисе (говор, IPTV, ...) 

Финално решење мора да обезбеди најбржи и најквалитетнији могући интернет, и да при томе 

испуни следеће услове: 

- да задржи постојећу инфраструктуру и досадашње инвестиције у опрему 

- да обезбеди персонализовану брзину мреже и услуге за сваког студента 

- да обезбеди коришћење више сервиса: WiFi интернет, глас, видео, телеметрија 

Унапређење система захтева раздвајање корисника, чиме се омогућава равномернија потрошња 

интернета, персонализација сервиса и могућност даљинског праћења протока и стања уређаја. У 

домовима са LAN мрежом потребно је одвојити кориснике коришћењем VLAN-ова и наменских 

свичева који би одвојили кориснике који су тренутно повезани у јединствену мрежу. 
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Раздвајањем кориcника добија се повећање квалитета и безбедности система, уз имплементацију 

надзора рада све опреме као и интеграцију са надзорним центром Контакт центра. 

У оквиру пројекта неопходно је у све студентске собе поставити вишенаменске мрежне уређаје 

(СВМУ - Студентски Вишенаменски Мрежни Уређај) који би омогућили потпуну персонализацију 

сервиса, обезбедили брзи интернет, WiFi приступ, и помогли транзицију телефоније са постојећег 

система на VoIP. 

1.1.2 СВМУ - Студентски Вишенаменски Мрежни Уређај 

Проширење система подразумева да се у сваку студентску собу инсталира  СВМУ уређај. Овај 

уређај у себи обухвата низ система:  WiFi  AP (WiFi  Access Point - тачка бежичног приступа 

интернету), телеметријске сензоре, дисплеј, SIP телефонију и читач картица. Имплементацијом 

модуларног уређаја постиже се максимална економичност решења, као и једноставно касније 

одржавање. Сваки од модула уређаја ће бити интегрисан у постојећи надзорни центар, па ће 

даљинским приступом бити могућ удаљени надзор и одржавање. Тренутним увидом у стање уређаја 

биће омогућено да радници Контакт центра унапред детектују потенцијалне проблеме и проследе 

пријаву надлежној служби на решавање. 

 Овај уређај служи да са једне стране буде спојен на инфраструктуру Установе у објекту, а да са 

друге стране корисницима у соби обезбеди приступе сервисима кроз следеће модуле: 

- WiFi за персонализован приступ, брзи интернет, приступ на отворену мрежу 

- СИП телефонија 

- сензор за телеметрију на наменској ISM 868MHz фреквенцији са основним мерењима: 

температура, влажност, осветљење 

- дисплеј за двосмерну комуникацију са студентима за све врсте обавештења 

- стриминг видео сигнала 

- безконтактни читач студентских картица 

 

У финалној имплементацији СВМУ уређај ће имати следеће модуле: 

- СВМУ поседује имплементирану СИП телефонију. На овај начин СВМУ омогућава изузетно 

економичну транзицију са класичне телефоније на СИП телефонију у оквиру свих соба у 

Установи. Наиме, постојећа TDM опрема полако долази до краја свог експлоатационог циклуса, 

и произвођач у наредном периоду престаје са њеном подршком. На овај начин омогућавамо 

економичан перлазак на СИП технологију. 

 

- дугорочни план Установе је да се увођењем телеметерије обезбеди економичније управљање 

условима у собама (мерење температуре, приступ простору, детекција цурења воде, разне 

потрошње). Увидом у тренутну и периодичну потрошњу могуће је смањење трошкова за 

електричну енергију, потрошњу воде и грејање, као и брза детекција кварова и алармних стања. 

У плану је фазно увођење сензора за телеметерију, при чему СВМУ уређај обезбеђује 

економичан почетак имплементације система кроз интегрисане сензоре за мерење температуре, 

влажности и осветљења. 
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- СВМУ поседује интегрисан дисплеј за приказ разних обавештења. Основна улога овог дисплеја 

је да омогући једноставну двосмерну комуникацију студента са Установом. Кроз овај дисплеј 

могуће је студенту послати обавештења о кућном реду, инвентар собе, тренутна лична 

задужења, информације о исхрани, упутства за усељења и исељења, и остале информације 

неопходне за свакодневни живот и рад студената. Такође, овај дисплеј би омогућио лаку 

пријаву и праћење реализације отклањања кварова у будућем интегрисаном Студентском 

порталу, као и спровођење разних анкета везаних за студентски живот. 

 

- У оквиру СВМУ уређаја интегрисан је и безконтактни читач картица. Овај читач омогућава 

студентима једноставну идентификацију током коришћења система. На пример, приношењем 

студентске картице у читач обавештава се систем да је студент у соби, и могуће је аутоматско 

идентификовање при коришћењу персонализованих сервиса. Такође, читачем се особљу 

омогућава да преко своје картице изврши идентификацију, и тако дојави систему своје 

присуство или интервенцију и активира на дисплеју промену статуса квара. 

 

Постављањем СВМУ уређаја аутоматизује се вођење инвентарске листе собе и процес код 

исељења и усељења студената. Аутоматизацијом система губи се потреба за мануелним вођењем 

процеса исељења, већ се све ове функције пребацују на интерактивни дисплеј СВМУ уређаја. 

Постављањем СВМУ уређаја у студентске собе уместо заједничких уређаја по ходницима, 

омогућавамо максималну персонализацију услуга, односно гарантујемо проток и квалитет интернета 

на нивоу сваког појединачног корисника. 

СВМУ уређај је реализован као скуп независних модула, са могућношћу имплементације 

засебних целина. Тренутно је најбитније обезбедити квалитетан интернет за студенте, и зато је 

примарна имплементација модула за WiFi AP приступ. 

 

1.2 Аутоматско прикупљање телеметеријских података  

Контакт центар Установе Студентски центар "Београд" 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 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 истоветне као и код пријаве кварова од стране 

корисника. Ово омогућава да се сви настали проблеми третирају равноправно, односно да се и 

аутоматски и мануелнo пријављени кварови евидентирају и разрешавају на истоветан начин. 

Проширење интегрисаног комуникациног система мора да омогући будућу интеграцију 

телеметеријског система са другим системима за аутоматску детекцију екцесних стања. Систем за 

телеметерију мора да омогући прикупљање разних података, при чему је улога додатних програмских 

модула да дефинишу 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. 
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У систему Установе постоји независна потреба за прикупљањем бројних телеметријских 

информација. 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 

ситуације прекида хладног ланца у процесу дистрибуције прехрамбених производа, односно биће 

детектовани сви потенцијални проблеми настали нестанком електричне енергије или погрешним 

процедурама. 

Такође, коришћење разнородних комплесних системи у оквиру Установе (електрична енергија, 

грејање, вода) захтева праћење трошкова у условима реалне експлоатације. Установа сарађује са 

разним комуналним установама, али се поставља питање расподеле трошкова унутар саме 

организације. Увођењем телеметрије обезбеђује се прецизна евиденција о интерној потрошњи и 

расподели трошкова унутар Установе, што дугорочно доводи до оптимизације укупне потрошње и 

смањења трошкова пословања. 

Проширење интегрисаног комуникациног система подразумева дугорочну фазну инсталацију и 

интеграцију разних типова сензора, мерача и детектора. Ови сензори омогућавају прикупљање 

потребних информације за ефикасније управљање ресурсима система (потрошња струје, воде, 

енергије, ...).  Кроз ово проширење потребно је обезбедити хардверске и софтверске модуле који би 

омогућили подршку за предложену аутоматизацију. 

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 каснија 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 даљинског надзора и управљања, а све са главним циљем побољшања 

квалитета услуга које пружа установа у оквиру својих надлежности. 

Пошто је у процесу проширења интегрисаног комуникациног система највећа концентрација 

опреме на локацији ресторана Студентски град, у првој фази реализације система на овој локацији 

биће постављени мерачи примарних параметара неопходних за функционисање ресторана. На основу 

овде стечених искустава систем даљинске контроле и мерења ће се ширити на телеметерију других 

мерних величина: потрошње електричне енергије, протока воде, калориметара и других сензора. 

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. 
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1.3 Пренос дигиталног телевизијског сигнала 

Дигитална телевизија (ДТВ) подразумева пренос аудио и видео записа у дигиталном формату. 

Појава и успостављање стандарда који се користе у дигиталној телевизији условњени су сталним 

развојем напредних систем комуникације. У наредној деценији технолошки развијене земље 

комплетно ће извршити субституцију емитовања ТВ програма путем аналогног преноса са дигиталним 

преносом. 

Предности дигиталне телевизије у односу на аналогну су вишеструке. Дигитални пренос је 

бинарно кодиран, па се садржај може компримовати слично као и код рачунарских датотека. 

Компресија која се користи у дигиталном преносу уклања делове информације које човек својим 

чулима не може да региструје. При аналогном преносу сигнал континуирано преноси све елементе 

слике и звука док се код компримованог дигиталног преноса преносе само они делови слике и звука 

који су се у међувремену променили. Оваква врста компресије омогућава дистрибутерима програма да 

емитују уместо једног аналогног више дигиталних канала (приближно десет у истом квалитету), 

користећи при том исти фреквенцијски опсег. 

Дигитална телевизија је више од просте замене за постојећу аналогну телевизију. Дигитални 

пренос обезбеђује бољи квалитет слике и звука, који више не могу бити у преносу ометани 

интерференцијом са другим сигналима, без обзира на растојање на које се преносе. 

Осим што обезбеђује много бољи квалитет слике и звука и њихову различиту презентацију 

(могућност избора формата слике 4:3 или 16:9, као и звука: моно, стерео или "сурроунд"), дигитална 

телевизија омогућава увођење нових услуга као што су избор језика за титловање и аудио канала, 

интерактивни и мултимедијални садржаји, приступ Интернету и друго. 

Имајући у виду да су рачунари и савремене телекомуникационе мреже засновани на дигиталној 

технологији, са телевизијом која користи исту технологију ове три области се могу комбиновати много 

једноставније. Као резултат овог обједињавања дигитална телевизија омогућава нове апликације као 

што је интерактивна телевизија.  

И поред бројних предности над аналогном телевизијом, дигитална телевизија има и одређених 

недостатака. Они се пре свега огледају у аномалијама које се јављају приликом репродукције 

дигитализованог видео садржаја, као што су квантизациони шум, неодговарајући тон боје, ефекат 

постеризације и ефекат магле. 

Дакле, увођење технологије дигиталног преноса омогућава драстично смањење захтеваног 

опсега по каналу, односно боље искоришћење слободног фреквенцијског спектра. За ТВ емитовање то 

значи пренос више програма и специјалних сервиса у дозвољеном спектру. Ипак, на економски фактор 

утиче и компатибилност дигиталне технологије са постојећом, што значи да је неопходно поштовати 

неке стандарде при реализацији ТВ система. 

Генерално, задатак ТВ система је да сцене из реалног света представи у облику погодном за 

пренос, а затим да на основу примљеног сигнала омогући приказ на екрану тако да гледалац добије 

оговарајућу аудио и видео информацију. Аналогни ТВ систем се заснива на тзв. растерском скенирању 

линија унутар једне полуслике, тако да промене нивоа осветљаја одговарају амплитуди сигнала који се 
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преноси. Генерално, у зависности од примењеног ТВ система укупна ширина спектра аналогног ТВ 

сигнала (видео и аудио) износи око 8 МHz и преко тог канала могуће је пренети један програм. 

Са друге стране, дигитални ТВ систем захваљујући компресији дигиталних сигнала има битску 

брзину од 4-6 Мbps по програму, што омогућава да се коришћењем дигиталних модулација (QАМ, 

ВСБ, ОФДМ) кроз један ТВ канал од 8 МHz пренесе више програма (око десет). 

На основу претходно изнетог могу се дефинисати основне предности дигиталне ТВ у односу на 

аналогну, које представљају истовремено и нове могућности: 

 ефикасност у коришћењу спектра 

 унификација сигнала - прилагођеност дигиталној технологији 

 нови сервиси: IPTV, видео конференција 

Проблем који се јавља у току преласка са аналогне на дигиталну ТВ је компатибилност са 

постојећим системима и опремом. Основни изазови који се јављају у имплементацији дигиталне 

телевизије односе се на кориснички интрерфејс, стабилност софтвера, квалитет слике, скалирања у 

смислу просторне резолуције слике (нпр. прелазак са SD на HD формат), компатибилност са 

постојећим системима. 

Због потребе за ефикасним коришћењем постојеће опреме, пре свега аналогних телевизора у 

студентским собама, неопходно је да имплементирани систем у својој завршној фази обезбеди 

дистрибуцију стандардног РФ сигнала. У свим домовима постоји већ постављен систем за 

дистрибуцију класичног кабловског сигнала, заједно са физичком мрежом и потребним појачавачима. 

Зато имплементирани систем мора да на свом излазу обезбеди РФ сигнал који је компатибилан са 

постојећим системом, али да истовремено омогући каснија унапређења кроз увођење DBV-C 

стандарда. 

Осим дистрибуције стандардног РФ сигнала, систем мора да безбеди и дигитални стриминг 

видео сигнала ка појединачним корисницима. Овај сервис мора да подржава класичне као и мобилне 

платформе, односно да омогући гледање видео садржаја на свим савременим платформама. 

  

1.3.1 Стандарди за емитовање дигиталне телевизије 

Тренутно се у свету у дигиталној телевизији доминантно користи MPEG2 стандард који 

дефинише алгоритме за кодовање и декодовање аудио и видео података. За пренос видео података 

унутар ТВ сигнала путем Интернета користи се H264 алгоритам, а примена овог стандарда следи и у 

осталим областима дигиталне телевизије (нпр. HDTV). 

У свету се користе различити DTV стандарди. Основне карактеристике DVB стандарда су да 

користи MPEG-2 стандард за аудио и видео компресију, да има једносмерни пренос података на 

фиксној брзини, као и могућности проширења MPEG-2: електронски програмски водич, условни 

приступ садржају, опциони повратни информациони канал за интерактивне услуге, увођење нових 

типова пакета у транспортни протокол. DVB стандард има висок степен флексибилности јер не намеће 

ограничења по питању типа података који се могу преносити. 
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У оквиру групе DVB стандарда за земаљску радиодифузију од интереса је стандард DVB-Т2 

који дефинише земаљски DTV пренос путем UHF/VHF канала, која уводи нове шеме модулације 

сигнала и одговарајуће модове рада. 

За потребе дистрибуције дигитално кодираног сигнала са локације Студентски Град према 

осталим домовима неопходно је коришћење што мање битске брзине, односно што већа компресија 

сигнала без губитка квалитета. Л2 везе ка свим домовима су огранишеног капацитета, па је због 

потребе иствременог преношења што већег броја канала непходно коришћење напредних кодека. За 

ову имплементацију оптимална је употреба H265 стандарда. 

 

1.3.2 Дигитални пријемник и IP кодер сигнала 

За пријем DVB сигнала може се користити различита опрема, али обично се користи један од 

следећих типова уређаја: STB уређај који се одговарајућим кабловима повезује са телевизором, DVB 

декодер који може бити уграђен у телевизор - интегрисани дигитални телевизор или DVB пријемник 

на PC картици. DVB адаптери представљају додатне модуле којима се проширује функционалност 

одређених аналогних ТВ пријемника тако да они постају и DTV уређаји. 

Концепт увођења дигиталне телевизије у Установу студентски центар „Београд― подразумева 

задржавање постојеће кабловске и пријемне инфратруктуре. Зато је предвиђено да се на једној 

централној локацији постави потребан број DVB пријемника, да се на истој локацији изврши кодирање 

сигнала у потребан формат, а да се затим сигнал дистрибуира преко ИП конекција ка другим 

домовима. 

STB пријемници на свом излазу стандардно имају излазе видео сигнала у виду HDMI и / или 

SCART прикључака. Ове видео сигнале је потребно наменским кодерима пребацити у дигитални 

облик сигнала који ће бити оптимално прилагођен преносу кроз релативно ограничене капацитете веза 

до других домова. 

У овом тренутку је најбољи однос компресије постигнут са наменским H.265 кодерима сигнала, 

па је у реализацији система предвиђено њихово коришћење на централној локацији. Осим тога, 

употреба независних кодера који могу да приме стандардне HDMI улазе омогућава пренос било ког 

видео / аудио сигнала са централне локације. На оај начин биће омогућен пренос сигнала РТВ 

Студентски Град ка свим домовима у оквиру Установе. 

 

1.3.3 Дигитализација телевизије у Установи Студентски центар „Београд“ 

Проширење интегрисаног комуникациног система у Установи Студентски центар "Београд" 

ствара услове за коришћење савремених телекомуникационих система и омогућава даље усавршавање 

кроз будућа проширења и постављање нових система комуникације. 

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

имплементацију квалитетне интерне LAN мреже. Очекивано је да побољшана интерна мрежа омогући 

веће брзине протока и гарантован квалитет сервиса, као предуслове за увођење дигиталне телевизије. 
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Пошто је у оквиру Установе реализована дигитална конекција преко оптичких веза између 

локације Студентских Град и свих домова, остварени су технички предуслови за квалитетну интерну 

мрежу и могућност остваривања дистрибуције дигиталне телевизије. 

У Србији јавни сервис РТС, преко своја два ДВБ-Т предајника који покривају подручје 

Београда и Новог Сада (Авала - 27. УХФ канал и Иришки венац - 31. УХФ канал), врши емитовање 

дигиталног ТВ сигнала. Планирано је да се ови сигнали примају, кодирају и шаљу ка свим домовима 

са централне локације Студентски Град. 

На овај начин се укида потреба за постављањем антенских система и DVB пријемника на свим 

осталим локацијама. Такође, на овај начин омогућавамо пренос сигнала РТВ Студентски Град ка свим 

другим домовима. У случају потребе за проширењем броја канала, или увођењем специјалних канала 

(страни програми, програми везани за одређене догађаје, манифестације), могуће је са централне 

локације извршити истовремено прилагођење новим захтевима. 

1.4 Имплементација СИП телефоније 

У току ове године јавни оператери фиксне телефоније планирају миграцију свјих веза са 

класичне TDM на СИП технологију. У оквиру тих измена планирано је укидање постојећих ISDN PRI 

веза, и централизација конекција на локацију Студентски град. 

У оквиру миграције јавни оператер ће реализвати јединствени наменски IP линк који ће бити 

коришћен само за говорни сервис. Такође, обзиром на комплексност измена очекивана је и измена 

јавне нумерације, ради одрживог развоја планиране инеграције у јединствен комуникацини систем. 

Ова ингерација доноси бројне бенефите. Свим корисницима у објектима Установе бити 

омогућена јединствен и униформисан начин приступа платформи, уз повећање економичности 

експлоатације кроз коришћење СИП веза од свих локација до централног јединственог комуникациног 

центра. 

Посебну вредност овој платформи даје могућност будућег проширења капацитета телефонског 

система кроз активирање СИП налога за крајње кориснике, односно будућу транзицију на СИП 

комплетног система, укључујући и крајње кориснике. Ово ће омогућити активирање нових корисника 

телефонског система једноставним активирањем њихових СИП телефонских налога, као и коришћење 

савремених платформи за СИП:  смарт мобилни телефони, таблети, лаптоп и персонални рачунари. 

У својој финалној верзији проширени комуникацини систем ће омогућити корисницима приступ 

свим функцијама телефонског система кроз апликацијe na СИП платформи по избору корисника. 

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 користе све функције стандардне телефонске централе. 

Ради прошрења функционалности потребно је извршити проширење и унапређење следећих 

функционалних целина: 

 проширење и унапређење постојеће телефонске нумерације 

 проширење и унапређење постојећег телекомуникациног система 
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 набавка и инсталација опреме за прелазак са ISDN (Integrated Services Digital Network) на SIP 

(Session Initiation Protocol) протокол 

 

 

1.4.1 Унапређење постојећих програмских модула  

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. 

1.4.2 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 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 студентски центар „Београд― 

у случају прекида у IP саобраћају, те се ствара паралелан систем независан 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 СИП приступа, односно СИП повезивања на јавну 

телефонску мрежу. 
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1.4.3 Миграција 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. 

Ради формирања интегрисаног система неопходна је миграција са ISDN платформе на SIP 

протокол. 

Ова миграција захтева више операција: 

 унапређење за прихват корисника преко SIP протокола 

 адаптација система за нову јавну нумерацију 

 реализација наменских попречних веза између свих домова и централне локације Студентски 

град 

Унапређење за прихват корисника преко SIP протокола обухвата програмирање gateway уређаја 

и/или програмских модула који би омогућавали истовремени прихват већег броја корисника који 

комуницирају преко SIP протокола. 

Увођење персонализованих сервиса подразумева да ће сваки корисник добити свој посебан број 

из јавне и локалне нумерације. Проширење нумерације и транзиција са постојеће нумерације мора 

бити обављено без прекида у раду постојећег система. 

Постојећа телекомуникациона платформа је базирана на класичној TDM технологији. Будући 

интегрисани систем подразумева могућност да све централе на свим локацијама буду повезане уз 

очување 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 систем. За ово унапређење користе се SIP gateway уређаји, чиме се 

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. 
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2 ТРЕНУТНО СТАЊЕ 
 
2.1 ЛОКАЛНА РАЧУНАРСКА МРЕЖА ЗА СТУДЕНТЕ 

 

2.1.1 Реализовано стање мреже 

У претходном периоду није постојао интегрални план за увођење интернета и развој локалне 

рачунарске мреже у студентским домовима. Због тога не постоји јединствено решење на нивоу 

Установе које би обезбедило да сваки корисник има стандардизован начин приступа интернету са 

гарантованим нивоом услуга и сервиса. 

У неким домовима је уведен ADSL, а у неким домовима је постављена жична локална 

рачунарска мрежа. У сваком случају, трeнутно Установа не може да гарантује студенту да ће уласком 

у собу добити интернет по стандардом дефинисаним карактеристикама и начину приступа. 

Оптимално решење је да се сваком студенту омогући квалитетна услуга интернета која је 

униформно пружена у било којој соби у оквиру Установе, а да у зависнисти од потреба и 

финансијских могућности студент добије и додатне персонализоване сервисе (додатну брзину 

протока, избор провајдера, IPTV, ...). 

2.1.2 ADSL систем  

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 
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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+, 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. 

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 2.5.1 до 2.5.3. 

 

2.1.3 LAN систем 

2.1.3.1 Рек ормани 

Све компоненте физички су смештене у посебан орман који се назива разводни или рек орман. 

Рек ормани су израђени од метала и типично поседују стаклена врата са предње стране, метална врата 

са задње стране, простор и шине (или обујмице) за вертикално вођење каблова за преспајање, као и 

отворе за вентилацију. Са предње и задње стране ормана се налазе две перфориране вертикалне шине 

за монтирање опреме.  

Са предње стране, рек орман је затворен провидним вратима са кључем. Са горње стране, већи 

рек ормани поседују вентилаторе и отворе за издувавање ваздуха из река навише, док са доње стране 

постоји отвор за увлачење свежег ваздуха. Задња страна рек ормана треба такође да буде приступачна. 

Рек ормани су предвиђени за монтирање опреме стандардне ширине од 19 инча. Висине рек 

ормана, као и елемената који се постављају у њих се изражавају у јединицама U (поједини 

произвођачи користе и ознаку Е), која износи 44,45 мм. 

У рек орманима налазе се следећи елементи: 

 комуникациони уређаји 

 разводних (печ) панели 

 панели за хоризонтално и вертикално вођење каблова 

 панели за напајање 

 полице 

 панел-маске за попуњавање празнина 
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Разводни панели представљају завршетке каблова вертикалне и хоризонталне инсталације. Испод 

разводних панела и мрежних уређаја се поставља панел за вођење каблова са обујмицама висине 1U 

или 2U. 

Панели за напајање садрже напојне утичнице са уземљењем (за напајање на мрежи 220V/50Hz) и 

централни прекидач. На ове утичнице се повезују комуникациони уређаји, док се сам напојни панел 

повезује на оближњу утичницу постојеће нисконапонске мреже. 

Полица се поставља у доњи непопуњени део рек ормана и служи за смештање комуникационе 

опреме која није предвиђена за монтирање у рек. Додатно, полице се могу користити за смештај 

резервног материјала, алата и документације. 

Остала непопуњена места рек ормана се могу затворити маскама за попуњавање празнина. 

Будући да ће се мрежа перманентно унапређивати од стране техничке екипе корисника, маске за 

попуњавање празнина у реку орманима нису предвиђене. 

Рек ормани су уземљени на најближу шину за изједначавање потенцијала каблом P/F-Y 1x16 

mm2. Сви покретни метални делови рек ормана, као и метална кућишта свих активних уређаја који се 

напајају напоном од 220 V повезани су на шину за изједначавање потенцијала унутар рек ормана. Сви 

метални делови рек ормана су уземљени. 

 

На свакој од локација налази се стојећи рек орман са следећим особинама: 

 висина 42 У 

 предња врата са закључавањем 

 могућност отварања бочних ивица 

 панел за напајање са пет утичница 

 вентилаторски панел 

2.1.3.2 Каблови за повезивање уређаја на главну инсталацију 

Повезивање активне опреме на кабловску инсталацију извршено је помоћу одговарајућих 

каблова. Каблови са једне стане имају конекторе који се прикључују на пасивне прикључке, а са друге 

стране контектор компатибилан са улазима мрежних уређаја. 

2.1.3.3 Кабловски канали и начин полагања каблова 

За полагање каблова и њихову механичку заштиту искокришћени су: 

 ПНК регала и ребраста (бужир) црева ван објекта 

 дупли плафони и пластични канали унутар објекта 

Перфорирани носачи каблова тзв. ПНК регали димензија 150x50мм постоје монтирани на 

стубове на траси инсталације. 

За ваздушно полагање каблова између објеката, у ребрасто (бужир) црево је увучена сајла. Сајлу 

је учвршћена на носаче причвршћене на фасаду објекта на висини не мањој од 5м од тла. 
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Унутар објеката каблови су положени у дупле плафоне, где је то могуће. Сва инсталација која се 

простире кроз дупли плафон налази се у ребрастом цреву и причвршћена је обујмицама за плафон на 

сваких 30цм. 

Када у одређеном делу објекта не постоје расположиви технички канали, за полагање каблова и 

њихову механичку заштиту користе се пластични кабловски канали са поклопцем. Поклопац је за 

канал фиксиран довољно чврсто, да поднесе оптерећење тежине максималног броја каблова који могу 

да стану у канал. Канали поседују и држаче каблова у каналу, који поједностављују постављање 

каблова за бочно, а посебно за висећи постављане канале. 

Канали су постављати видно или сакривено, хоризонтално и вертикално, на зид, под или плафон 

(висећи). У случају сакривеног постављања (у дупли плафон, под итд.) канали не морају да задовоље 

естетске критеријуме. Насупрот томе, за видно постављање канала у ентеријеру, канали поседују 

високе естетске норме. Канали намењени за видно постављање поседују посебне елементе за 

настављање, гранање и завршавање. 

Канали су монтирани по предвиђеним трасама на одговарајућу подлогу (зид, под, плафон итд.), 

за коју су фиксирани шрафовима, који су уврнути у претходно постављене пластичне типлове или 

директно у подлогу. 

2.1.3.4 Технологија и протоколи 

За реализацију мреже коришћена је Gigabit Ethernet технологија у комбинацији са Layer2 и Layer 

3 свичовањем. Решење обезбеђује високе перформансе мреже и подршку за све тренутно актуелне 

мрежне сервисе. 

На дистрибуционом нивоу, тј. за међусобно повезивање мрежних уређаја у  чвориштима, користи 

се спецификација 1000Base-T, односно Gigabit Ethernet технологија на UTP кабловима категорије 5е. 

За повезивање мрежних уређаја који су физички смештени у истом чворишту, такође ће се 

користити 1000BASE-T физичка спецификација. 

Сви изабрани протоколи приступа медијуму омогућавају брзине преноса до 1 Gbps. 

Повезивање радних станица, односно корисничких PC-ева на мрежу припада тзв. приступном 

нивоу и реализовано је у Fast Ethernet, односно Ethernet технологији 100Base-TX, којима се обезбеђује 

приступ брзином 100Mbps, преко бакарне кабловске инсталације (UTP кабловима категорије 5е). 

2.1.3.5 Мрежни уређаји 

Према логичкој топологији инсталирани су следећи типови мрежних уређаја: 

 Л3 свичеви са Gigabit Ethernet портовима и 

 Л2 свичеви са 100BASE-TX приступним портовима и најмање два Gigabit Ethernet уплинк 

порта 

2.1.3.6 Виртуелни LAN-ови 

У мрежи су коришћени виртуелни LAN-ови (VLAN-ови). VLAN омогућава групи уређаја да 

комуницирају на Л2 нивоу разменом оквира (фрејмова). Сваки VLAN представља посебан broadcast 

домен, а комуникација између два уређаја који припадају различитим VLAN-овима се одвија преко 
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рутера или Л3 свича (на Л3 нивоу). На виртуелним интерфејсима рутера/Л3 свичева се могу 

постављати пакетски филтри, који омогућавају да се креира посебна сигурносна политика за сваки 

VLAN. 

Сваки приступни порт свича припада неком VLAN-у, а убацивање порта у VLAN се може 

урадити статички или динамички. Статичко постављање порта у VLAN изводи администратор у 

конфигурацији свича. Динамичко постављање VLAN-а одређује се аутоматски на основу MAC адресе, 

IP адресе, протокола или неког другог параметра повезаног уређаја. Предвиђени приступни свичеви 

омогућавају динамичко постављање порта у VLAN помоћу MAC адресе. 

VLAN не мора бити ограничен на један уређај, односно VLAN домен се може простирати кроз 

читаву локалну мрежу. Неопходан услов је да фрејмови који се шаљу другом свичу буду означени 

(tagged) идентификатором VLAN-а помоћу 802.1Q шеме. Линк између два свича на коме се примењује 

802.1Q енкапсулација се у том случају назива транк (trunk). 

За сваки VLAN, на Л3 свичевима се конфигурише виртуелни рутерски (Л3) интерфејс. IP адреса 

тог интерфејса уједно је адреса default gateway-а за рачунаре на том VLAN-у. Уколико на VLAN-у 

постоје два редундантна рутера/Л3 свича, постоји могућност да се они помоћу VRRP или HSRP 

протокола договоре о преузимању IP адресе default gateway-а. У том случају, при отказу једног 

рутера/Л3 свича други аутоматски преузима улогу default gateway-а и омогућава се несметани рад 

рачунара на том VLAN-у без промене њихове конфигурације. 

У вези виртуелних LAN-ова специфицирано је следеће: 

 сви линкови између свичева су статички постављени у транк мод, а преговарање о 

успостављању транк линка треба да буде искључено 

 дефаулт VLAN на свим транк линковима је VLAN 1 

 VLAN 1 користи се искључиво за потребе приступа самим свичевима; ниједан приступни 

порт не припада VLAN-у 1 

 приступни портови које се тренутно не користе постављени су у посебан VLAN 

Није специфициран конкретан метод постављања портова у VLAN (статички и динамички), већ 

је остављен администраторима мреже да се определе имајући у виду број VLAN-ова и постојећу 

праксу у администрирању. Предвиђени свичеви омогућују креирање до 4096 VLAN-ова. 

2.1.3.7 СТП проткол 

Начин рада Ethernet свичева подразумева да топологија повезивања уређаја не садржи петље. 

Уколико је то случај, један Етернет фрејм (типично broadcast фрејм) се може бесконачно кретати кроз 

локалну мрежу. Због спречавања оваквих појава, свичеви имплементирају посебан Spanning-Tree 

протокол (дефинисан у документу IEEE 802.1D) који од постојеће топологије постављањем одређених 

портова у блокирано стање прави топологију без петље (loop-free), тј. топологију стабла.  

Због иницијалног непостојања редундансе у физичкој топологији коришћење Spanning-Tree 

протокола је неопходно на свим портовима који представљају линкове између свичева. На портовима 

на којима су прикључени рачунари, рутери и остали клијентски уређаји (приступни портови), 

Spanning-Tree је административно искључен. 
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2.1.3.8 Квалитет сервиса (QoS) 

Квалитет сервиса у LAN мрежама се обезбеђује класификацијом улазних оквира у Л2/Л3 

свичевима, и управљањем њиховог одласка из свича, тако да се задовоље правила постављене 

политике квалитета одређених сервиса. 

Инсталирани свичеви омогућавају, између осталог, следећу подршку за имплементацију 

квалитета сервиса: 

 класификација пакета на Л2/Л3/Л4 нивоу 

 четири типа класификације оквира 

 рестрикција брзине долазећих оквира 

 ремаркирање пакета са 802.1p на DSCP и обрнуто 

 четири реда за чекање на излазу из порта 

 

2.1.3.9 Напајање 

Радно напајање активних компоненти се обезбеђује из постојеће нисконапонске мреже од 220-

230V/50Hz преко развода напајања који се уграђује у рек орман. 

За сваки рек орман предвиђен је извор непрекидног напајања (Uninterruptible Power Supply-UPS), 

минималног капацитета од 1500VA, са најмање четири IEC320 конектора, са могућношћу монтирања у 

рек. 

 

2.2 ТЕЛЕМЕТРИЈСКИ СИСТЕМ 

2.2.1 Хардверски модули телеметеријског система 

2.2.1.1 Бежични gateway уређај за повезивање бежичних сензора ISM 868 MHz 

Систем за мерење темепературе Technubis ISM 868 MHz састоји се од централног уређаја (хуб-а) 

и две удаљене јединице сензора температуре. Сензори температуре су батеријски напајани аутономни 

уређаји који се са централним уређајем повезују бежичним путем. Сензори периодично мере 

температуру амбијента и измерени податак шаљу ка централном хуб-у. Централни хуб прима податке 

од удаљених сензора температуре и прослеђује их ка интернету преко интегрисаног ethernet порта. 

Централни уређај се напаја из градске мреже и за свој рад захтева стално присуство напона. 

Пошто овај уређај стално комуницира са сензорима његова потрошња захтева стално напајање из 

мреже. 

Аутономни удаљени сензори имају веома малу потрошњу и омогућавају рад помоћу две 

стандардне АА батерије. Аутономија рада зависи од периода мерења температуре, удаљености сензора 

од хуб-а и квалитета батерија, али је генерално реда више месеци. 

Техничке карактеристике gateway-а: 

напајање                                    исправљач 220VAC - 5VDC, укључен уз хуб 

бежични модул                        868 MHz ISM опсег, штап антена 
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интернет повезивање               ethernet РЈ45 конектор 

ИП протокол                             HTTP слање података ка серверу 

максимални број сензора        100 сензора, стандардно испоручено 10 

2.2.1.2 Бежични gateway уређај за повезивање бежичних WiFi сензора 

Систем за мерење темепературе Technubis WiFi састоји се од централног уређаја (хуб-а) и до 10 

удаљених јединица сензора. Сензори температуре су батеријски напајани аутономни уређаји који се са 

централним уређајем повезују бежичним путем. Сензори периодично мере температуру амбијента и 

измерени податак шаљу ка централном хуб-у. Централни хуб прима податке од удаљених сензора 

температуре и прослеђује их ка интернету преко интегрисаног ethernet порта. 

 

Централни уређај се напаја из градске мреже и за свој рад захтева стално присуство напона. 

Пошто овај уређај стално комуницира са сензорима његова потрошња захтева стално напајање из 

мреже. 

Аутономни удаљени сензори имају веома малу потрошњу и омогућавају рад помоћу две 

стандардне АА батерије. Аутономија рада зависи од периода мерења температуре, удаљености сензора 

од хуб-а и квалитета батерија, али је генерално реда више месеци. 

 

Техничке карактеристике gateway-а: 

 

- Напајање преко исправљача 220VAC - 5VDC  

- Бежични модул 2.4GHz WiFi  

- Интернет повезивање преко ethernet RJ45 конектора  

- IP протокол HTTP слање података ка серверу  

- Максимално до 10 сензора на једну централну јединицу  

2.2.1.3 Бежични батеријски напајани сензор за мерење температуре ISM  

Систем за мерење темепературе Тецхнубис састоји се од централног уређаја (хуб-а) и до 10 

удаљених јединица сензора температуре. Сензори температуре су батеријски напајани аутономни 

уређаји који се са централним уређајем повезују бежичним путем. Сензори периодично мере 

температуру амбијента и измерени податак шаљу ка централном хуб-у. Централни хуб прима податке 

од удаљених сензора температуре и прослеђује их ка интернету преко интегрисаног ethernet порта. 

Централни уређај се напаја из градске мреже и за свој рад захтева стално присуство напона. 

Пошто овај уређај стално комуницира са сензорима његова потрошња захтева стално напајање из 

мреже. 
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Аутономни удаљени сензори имају веома малу потрошњу и омогућавају рад помоћу две 

стандардне АА батерије. Аутономија рада зависи од периода мерења температуре, удаљености сензора 

од хуб-а и квалитета батерија, али је генерално реда више месеци. 

 

Техничке карактеристике сензора: 

напајање                                 две АА алкалне батерије (укључене уз сензор) 

бежични модул                      868 MHz ISM опсег, интерна антена 

максимална удаљеност         највише до 100 метара од хуб-а 

опсег мерења температуре    -10 до +50 степени целзијуса 

димензије                                80мм x 45мм x 25мм 

 

2.2.1.4 Бежични батеријски напајани сензор за мерење температуре WiFi 

Систем за мерење темепературе Technubis састоји се од централног уређаја (хуб-а) и до 10 

удаљених јединица сензора температуре. Сензори температуре су батеријски напајани аутономни 

уређаји који се са централним уређајем повезују бежичним путем. Сензори периодично мере 

температуру амбијента и измерени податак шаљу ка централном хуб-у. Централни хуб прима податке 

од удаљених сензора температуре и прослеђује их ка интернету преко интегрисаног ethernet порта. 

Централни уређај се напаја из градске мреже и за свој рад захтева стално присуство напона. 

Пошто овај уређај стално комуницира са сензорима његова потрошња захтева стално напајање из 

мреже. 

Аутономни удаљени сензори имају веома малу потрошњу и омогућавају рад помоћу две 

стандардне АА батерије. Аутономија рада зависи од периода мерења температуре, удаљености сензора 

од хуб-а и квалитета батерија, али је генерално реда више месеци. 

Техничке карактеристике сензора: 

напајање                                 две АА алкалне батерије (укључене уз сензор) 

бежични модул                      2.4GHz WiFi, интерна антена 

максимална удаљеност         највише до 100 метара од хуб-а 

опсег мерења температуре    -20 до +60 степени целзијуса 

димензије                                100мм x 50мм x 30мм 

 

 

2.2.1.5 Бежични батеријски напајани сензор за мерење стања акумулатора WiFi 

 
Систем за мерење стања акумулатора Tehnubis TN-SEN868-ACC састоји се од централног уређаја 

(хуб-а) и до 10 удаљених јединица сензора напона акумулатора. Сензори напона су батеријски 

напајани аутономни уређаји који се са централним уређајем повезују бежичним путем. Сензори 
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периодично мере DC напон и измерени податак шаљу ка централном хуб-у. Централни хуб прима 

податке од удаљених сензора температуре и прослеђује их ка интернету преко интегрисаног ethernet 

порта. 

Централни уређај се напаја из градске мреже и за свој рад захтева стално присуство напона. 

Пошто овај уређај стално комуницира са сензорима његова потрошња захтева стално напајање из 

мреже. 

Аутономни удаљени сензори имају веома малу потрошњу и омогућавају рад помоћу две 

стандардне АА батерије. Аутономија рада зависи од периода мерења температуре, удаљености сензора 

од хуб-а и квалитета батерија, али је генерално реда више месеци. 

 

Техничке карактеристике сензора: 

напајање                                 две АА алкалне батерије (укључене уз сензор) 

бежични модул                      2.4GHz WiFi, интерна антена 

максимална удаљеност         највише до 50 метара од хуб-а 

опсег мерења напона             од 30 до 70 ВДЦ  

димензије                                100мм x 50мм x 30мм 

2.2.1.6 Бежични батеријски напајани сензор за мерење климе WiFi 

Систем за мерење ваздушног притиска и температуре Tehnubis TN-SEN868-MET састоји се од 

централног уређаја (хуб-а) и до 10 удаљених јединица сензора напона акумулатора. Сензори напона су 

батеријски напајани аутономни уређаји који се са централним уређајем повезују бежичним путем. 

Сензори периодично мере ваздушни притисак и температуру и измерене податке шаљу ка централном 

хуб-у. Централни хуб прима податке од удаљених сензора температуре и прослеђује их ка интернету 

преко интегрисаног ethernet порта. 

Аутономни удаљени сензори имају веома малу потрошњу и омогућавају рад помоћу две 

стандардне АА батерије. Аутономија рада зависи од периода мерења температуре, удаљености сензора 

од хуб-а и квалитета батерија, али је генерално реда више месеци. 

Техничке карактеристике сензора: 

напајање                                 две АА алкалне батерије (укључене уз сензор) 

бежични модул                      2.4GHz WiFi, интерна антена 

максимална удаљеност         највише до 50 метара од хуб-а 

опсег мерења притиска         од 800 до 1100 kPa 

опсег мерења температуре    од -10 до +50 степени целзијуса  

димензије                                100мм x 50мм x 30мм 
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2.2.1.7 Бежична конзола за приказ телеметеријских података 

Конзола Technubis TN-CONSLE користи се за брзи увид у стање телеметеријских података. 

Конзола је предвиђена за зидну монтажу, и преко интегрисаног екрана осетљивог на додир омогућава 

непрекидно приказивање прикупљених телеметеријских података. Конзола се са остатком система 

повезује преко бежичне WиФи везе или преко интегрисаног ethernet RJ45 конектора. Напајање конзоле 

је преко градске мреже, и за свој рад захтева стално присуство споЉног напајања. Опцино је могуће 

напајање конзоле преко ПоЕ додатних модула. 

Техничке карактеристике конзоле: 

- Напајање преко исправљача 220VAC - 5VDC  

- Интегрисан бежични модул 2.4GHz WiFi 

- Интегрисан LED графички display осетљив на додир 

- Интернет повезивање преко ethernet RJ45 конектора  

- IP протокол HTTP за размену података 

2.2.1.8 Gateway уређај за повезивање мерача утрошене електричне енергије 

Гатеwаy уређај Technubis TN-GW-RS485 користи се за повезивање удаљених мерача потрошње 

електричне енергије са центром за евиденцију података. Gateway шаље податке преко IP проткола, а за 

комуникацију користи WiFi, жичну или GSM комуникацију. 

Technubis TN-GW-RS485 за протокол комуникације са уређајима за мерење користи стандрадни 

modbus протокол за телеметерију. 

Уређај се напаја из градске мреже и за свој рад захтева стално присуство напона. Пошто овај 

уређај стално комуницира са сензорима његова потрошња захтева стално напајање из мреже. 

Техничке карактеристике gateway-а: 

- Напајање преко исправљача 220VAC - 5VDC  

- Бежични модул 2.4GHz WiFi , GSM 

- Жично повезивање преко ethernet RJ45 конектора  

- IP протокол HTTP слање података ка серверу 

2.2.1.9 Удаљени мерачи утрошене електричне енергије 

За телеметријско мерење утрошене електричне енергије и аутоматско слање података у Контакт 

центар постоје мерачи 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 
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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 

    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) 
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2.2.2 Надзорни центар 

Ради сталне контроле исправности имплементираног система, у оквиру Контакт центра су 

реализовани хардверски и програмски модули за реализацију надзорно контролног центра. Овај 

центар проверава стање све телекомуникационе опреме и аутоматски активира аларме (аутоматска 

пријава квара) у случају детекције неправилности. 

 

2.2.3 Програмски модули 

Програмски модули и софтвер надзорног система омогућавају праћење апликација, услуга, стања 

оперативних система, мрежних протокола, системских метрика и компоненти инфраструктуре са 

једним јединственим интегрисаним алатом. 
Систем омогућава централизовани приказ целокупне надгледане IT и телекомуникационе 

инфраструктуре, даје 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 пружају 

информацију о детектованим проблемима, времену детекције и нивоу алармног стања. 

 

Модули за откривање трендова и планирање капацитета омогућавају увид техничарима и особљу 

надзорног центра о постојећим трендовима у процесу експлоатације система. 

 

Систем за генерисање извештаја пружа евиденцију о упозорењима, обавештењима, одзиву 

особља, као и обавештења о детектованим алармима.  

Web интерфејс је реализован за вишекориснички приступ, тако да омогућава  појединачним 

техничарима посебан увид у одвојене целине система. Кориснички прилагођени погледи омогућавају 

клијентима да виде само њихове инфраструктурне компоненте.  

Модуларна архитектура омогућава интеграцију са другим апликацијама, а пре свега интеграцију 

са Контакт центром и системом за телеметерију. 

2.2.3 Надзорни монитори 

За потребе сталног надзора рада комплетне опреме инсталирана су два монитора. 

 

2.2.5 Програмски модули система за телеметерију 

Систем поседује реализовне програмске модуле за интеграцију Контакт центра са 

телеметријским системима за прикупљање података. Ови модули омогућавају 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 поседује потребне конекторе и конверторе који омогућавају да се примљене 

поруке пребаце у интерни формат. 

Систем за аквизицију обезбеђује периодично очитавање података. 

Период очитавања је конфигурабилан са минималним временом очитавања података са 

удаљених станица од 60 секунди, а максимално 10 минута. Систем 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 

је подесиво у интервалима од 60 секунди. 

Систем је скалабилан, тако да омогућава проширивање скупа прикупљених података. 

Модул за аквизицију података 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 подржава контролу минимално 65535 излазних активаторских тачака. 

Модул 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 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 података.  Ради брже 

претраге подаци су груписани пре уписа у базу помоћу радне табеле за приказ по дневним, месечним и 

годишњим променама. 

Истовремено са уписом у базу проверава се да ли су прикупљени подаци у оквиру задатих 

граница, односно да ли је неко мерење индиковало алармно стање. 

Ове информације се комбинују са директно примљеним алармним информацијама са објекта и 

прослеђују ка модулу за прикупљење и обраду аларма. 
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Независно од базе података сви догађаје око аквизиције података су уписани и 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 обезбеђује брз и флексибилан графички приказ прикупљених 

телеметеријских података, са приказом различитих панела. Модул омогућава визуелно дефинисање 

правила упозорења за најважније показатеље. 

2.2.6 Интеграција система за телеметерију са контакт центром 

Систем за телеметерију континуирано контролише прикупљене податке и у случају достизања 

алармног стања шаље e-mail обавештења. 

Обавештења су у форми пријаве квара, тако да могу бити директно прослеђена Контакт центру 

као нова аутоматски генерисана пријава. 

 

2.3 ТЕЛЕВИЗИЈСКИ СИСТЕМИ 

Систем за дигитални пренос телевизијског сигнала састоји се из две целине: 

- централна локација, место на коме се кодира и емитује сигнал 

- више корисничких локација, на којима се врши декодирање сигнала и слање у корисничку 

кабловску мрежу 

На централној локацији налази се опрема и програмски модули који обављају следеће функције: 

- прикупљање дигиталног DBV-T2 сигнала из етра, антенски систем 

- конверзија DBV-T2 сигнала у HDMI сигнал 

- кодирање дигиталног HDMI сигнала у одговорајући компримовани формат погодан за 

транспорт преко дигиталних веза ограниченог капацитета 

- слање кодираног сигнала ка централном серверу за стриминг дистрибуцију  

 

На свакој од корисничких локација (студентски домови) предвиђено је да се инсталира следећа 

опрема: 

- мрежна опрема потребна за IP конекцију са централном локацијом 

- вишеканални конвертори компримованог дигиталног ТВ сигнала у композитни PAL B/K сигнал 

- вишеканални RF модулатор за конверзију композитног PAL B/K сигнала у RF сигнал погодан 

за слање у систем за кабловску дистрибуцију ТВ сигнала 

- широкопојасно RF појачало за нивелацију сигнала 

- контролни ТВ уређај 

Предуслов за рад комплетног система је постојање квалитетних наменских IP веза за повезивање 

централне локације са сваком од корисничких локација. У претходним фазама реализације пројекта 

омогућена је веза оптичким влакнима ка провајдеру телеком услуга. У оквиру остваривања предуслова 

за реализацију дистрибуције ТВ сигнала од провајдера је тражено да се обезбеде наменске Л2 везе за 

повезивање централне локације са свим студентским домовима. 
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Реализована Л2 веза омогућава директну IP конекцију између централне локације и сваког 

појединачног студентског дома у оквиру Установе. Планирани проток за пренос ТВ сигнала за сваки 

од појединачних програма је 2Mb/sec. Пројектом је планирано преношење сигнала за 16 ТВ канала, 

што укупно затхтева пропусни опсег од 32Mb/sec. Реализовене Л2 везе су већег капацитета, са 

минималним кашњењм и jitter-ом сигнала, тако да је очекивано да ће пренос бити остварен у пуном 

капацитету. 

Други предуслов за реализацију овог система је имплементација најновије генерације дигиталних 

кодера ТВ сигнала, који омогућавају да пренос стандардног телевизијског сигнала у пуној резолуцији 

на протоцома мањим или једнаким 2Mb/sec. За ову намену предвиђено је коришћење кодека новије 

генерације H.265 који у потпуности омогућавају реализацију овог захтева. 

2.3.1 Систем кабловске телевизије 

У свим студентским домовима реализован је систем дистрибуције ТВ сигнала помоћу система 

кабловске телевизије. 

Кабловска телевизија представља систем којим се врши пријем, процесирање и испорука 

различитих ТВ садржаја крајњим корисницима који су повезани кабловском дистрибутивном мрежом. 

Посматрано са физичког аспекта Кабловски Дистрибутивни Систем (КДС) се састоји из 

Централног степена и дистрибутивне мреже. Централни степен КДС-а представља најважнији део 

система, где се остварује пријем и процесирање свих ТВ сигнала који се дистрибуирају до крајњег 

корисника као и и управљање системом. Направљена грешка у пријемном степену је ненадокнадива и 

као таква биће дистрибуирана до крајњег корисника. Централни степен се састоји од дела система где 

се остварује пријем ТВ сигнала и дела система где се врши процесирање ТВ сигнала и управљање 

кабловским системом.  

Пријемни антенски степен има функцију пријема свих ТВ сигнала које КДС обезбеђује 

корисницима. Поред чињенице да КДС треба корисницима да понуди гледање више ТВ програма, 

потребно је водити рачуна и о максимизацији техничког квалитета ТВ сигнала.   

Пријем ТВ сигнала, у пријемном антенском степену КДС-а, се остварује путем земаљских 

антена, сателитских антена или директном конекцијом преко наменских линкова. Земаљске ТВ антене 

се користе за пријем ТВ сигнала емитованих од стране локалних, регионалних или националних 

земаљских ТВ емитера, при чему је за квалитетан пријем сигнала најчешће потребна оптичка 

видљивост измедју пријемне антене и предајника. 

Сателитске антене се користе за пријем ТВ садржаја који се емитују преко сателита. То су 

најчешће интернеционални канали намењени дистрибуцији до  корисника, било да су то 

индивидуални корисници или кабловски оператери. 

У случајевима лошег пријема неког земаљског ТВ програма проузрокованог интерференцијама 

или другим врстама сметњи насталих у етру, а такође и непостојања сателитског емитовања, могуће је 

коришћење директних линкова у циљу преузимања неког ТВ сигнала.  

Степен за процесирање, као саставни део Централног степена, треба да обради и припреми 

примљене ТВ програме за дистрибуцију до крајњих корисника. Састоји се из опреме за обраду 
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земаљских VHF/UHF сигнала (појачавача, каналних конвертора и модулатора), затим опреме за 

демодулисање и модулисање сигнала примљених путем сателитских антена, опреме за демодулисање 

сигнала примљених путем контрибуционих линкова, опреме за мултиплексирање која се користи у 

циљу смањења укупног потребног пропусног опсега за пренос сигнала а самим тим и његовог бољег 

простирања кроз дистрибуциони систем КДС-а. Задатак степена за процесирање је да уреди ТВ 

програме у фреквентном домену, од најнижих фреквенција (VHF I band) ка вишим (S band, UHF IV 

band) по принципу канал до канала и да их изједначи по нивоу. 

Важност улоге пријемног степена проистиче из ограничавајућих фактора карактеристичних за 

пренос сигнала кроз преносни медиј односно дистрибутивну мрежу. Шум генерисан на предајној 

страни се не може смањити преносом до крајњег корисника. Такође, ниво снаге сигнала пада 

приликом његовог простирања до крајњег корисника што захтева постојање одређеног броја 

појачавачких степена у оквиру дистрибутивне мреже у циљу надокнаде генерисаних губитака нивоа.  

Појачавач појачава комплетан сигнал, заједно са генерисаним шумом који се наком одређеног 

пређеног пута и вишеструког појачавања повећа до критичне вредности изнад које шум постаје 

видљив.  

Повећање потребног пропусног опсега за пренос сигнала и повећање његове носеће фреквенције, 

узрокује потребу за снажнијим појачавачима. Комплетна палета ТВ програма који се простиру кроз 

дистрибутивну мрежу, фреквентно распоређених од најнижих ка вишим, на излазу из Централног 

степена одликује се врло високим и врло изједначеним нивоима снаге.  

Њиховим простирањем кроз проводник ка крајњим корисницима долази до пада њиховог нивоа 

снаге. Што је фреквенција ТВ програма виша то је и пад нивоа сигнала већи. Из ове чињенице 

проистиче потреба за поседовањем појачавача са еквилајзером односно финим кориговањем појачања 

на различитим фреквенцијама. Њиме се подешава да појачање појачавача на нижим фреквенцијама 

(VHF band) буде од 10 до 15 dB/uV а појачање на вишим фреквенцијама (B band) буде и до 30 dB/uV.  

Дистрибутивна мрежа КДС-а представља трасирани преносни медијум звездасте структуре код 

кога се примењује двосмерна техника преноса чији је укупно коришћени фреквентни опсег од 50-862 

MHz. Дистрибутивна мрежа се састоји из примарне и секундарне мреже. Примарна мрежа се одликује 

врло високим нивоима снаге сигнала који су потребни за њихово простирање од Централног степена 

до главне тачке дистрибуције сигнала. Као преносни медијум у овом случају се користи коаксијални 

кабл већег пресека (тип RG11).  

Секундарна мрежа повезује крајње кориснике на примарну мрежу при чему се као преносни 

медијум за међусобно повезивање користи коаксијални кабл типа RG11, а за повезивање корисника по 

спратовима коаксијални кабл типа RG6. 

2.3.2 Пренос ТВ сигнала у студентском дому „Вера Благојевић 1“ 

У студентском дому „Вера Благојевић 1― реализован је систем кабловске дистрибуције 

дигиталног ТВ сигнала. Дистрибутивна мрежа система одговара општем опису датом у поглављу 2.3.1. 

Кориснички степен је реализован као конвертор дигиталног ТВ сигнала дистрибуираног преко 

наменске Л2 IP везе са централне локације. Кориснички степен, у овом случају, састоји се од следећих 

компоненти: 
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- мрежна опрема потребна за IP конекцију са централном локацијом 

- вишеканални конвертори компримованог дигиталног ТВ сигнала у композитни PAL B/K сигнал 

- вишеканални RF модулатор за конверзију композитног PAL B/K сигнала у RF сигнал погодан 

за слање у систем за кабловску дистрибуцију ТВ сигнала 

- широкопојасно RF појачало за нивелацију сигнала 

- контролни ТВ уређај 

 

Мрежна опрема потребна за IP конекцију са централном локацијом обезбеђује квалитетну IP везу 

студентског дома „Вера Благојевић 1― са централном локацијом. Ова веза је реализована преко 

оптичких влакана до провајдера, а у логичком смислу реализована је наменска Л2 конекција довољног 

пропусног опсега. 

Вишеканални конвертори компримованог дигиталног ТВ сигнала у композитни PAL B/K сигнал 

служе за конверзију из дигиталног стриминг ТВ сигнала у композитни сигнал по PAL B/K стандарду. 

За сваки појединачни канал користи се по један наменски конвертор. Сваки од уређаја поседује 

следеће карактеристике: 

 

Подржани формати: 

 Network protocol clients: AirPlay/AirTunes, UPnP / DLNA (Digital Living Network 

Alliance), SMB/SAMBA/CIFS, AFP, DAAP, Zeroconf/Avahi/Bonjour, NFS, HTTP, HTTPS, WebDAV, 

FTP, RTSP (RTSPU, RTSPT), MMS (MMSU, 

MMST), Podcasting, TCP, UDP, SFTP, RTP and RTMP (including RTMP, RTMPT, RTMPE, RTMPTS, 

RTMPTE, RTMPS), DHCP, NTP 

 Network protocol servers: JSON-RPC server, D-Bus server, Web server, FTP Server, and UPnP AV 

media server, and a multi-protocol Event Server 

 Container formats: AVI, MPEG, WMV, ASF, FLV, MKV/MKA (Matroska), QuickTime, MP4, 

M4A, AAC,NUT, Ogg, OGM, RealMedia RAM/RM/RV/RA/RMVB, 3gp, VIVO, 

PVA, NUV, NSV, NSA, FLI, FLC, DVR-MS and WTV 

 Playlist formats: M3U 

 Video formats: MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4 SP and ASP, MPEG-4 AVC (H.264), HEVC 

(H.265), HuffYUV, Indeo, MJPEG, RealVideo, RMVB, Sorenson, VP8, VP9, WMV, Cinepak 

 Audio formats: MIDI, AIFF, WAV/WAVE, MP2, MP3, AAC, AACplus 

(AAC+), Vorbis, AC3, DTS, ALAC, AMR, FLAC, Monkey's 

Audio (APE), RealAudio, SHN, WavPack, MPC/Musepack/Mpeg+, Shorten, Speex, WMA, IT, S3M, M

OD (Amiga Module), XM, NSF (NES Sound Format), SPC (SNES), GYM (Genesis), SID (Commodore 

64), Adlib, YM (Atari ST), ADPCM (Nintendo GameCube), and CD-DA 

 Digital picture/image formats: RAW image 

formats, BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF, MNG, ICO, PCX and Targa/TGA 

 Subtitle formats: AQTitle, ASS/SSA, CC, JACOsub, MicroDVD, MPL2, MPlayer, MPsub, OGM, PJS, 

RT, SMI, SRT, SUB, RealText, VOBsub, ubViewer, VPlayer 

 Metadata tags: APEv1, APEv2, ID3 (ID3v1 and ID3v2), ID666 and Vorbis comments for audio file 

formats, Exif and IPTC (including GeoTagging) for image file formats 
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Вишеканални RF модулатор за конверзију композитног PAL B/K сигнала у RF сигнал користи се 

за претварање композитних сигнала у RF сигнал погодан за слање у систем за кабловску дистрибуцију 

ТВ сигнала. Модулатор на себи има 16 аудио и видео улаза за појединачне канале, могућност 

подешавања нивоа сигнала за сваки појединачни сигнал, и заједнички композитни излаз за РФ сигнал. 

Уређај поседује следеће карактеристике: 

 

- Фиксне фреквенције појединачних канала 

- SAW филтрирање - VSB филтрирање 

- CATV модулатор 

- Контрола фреквенције преко phase-locked петље, процесорска дуална phase-lock 

- ТВ сигнал стандарди: NTSC-M/N, PAL-B/G  

- Аудио стандард: DK/I(6.0/6.5) 

 

Широкопојасно RF појачало за нивелацију сигнала користи за за финално појачање РФ сигнала 

пре слања у дистрибутивну мрежу. Појачало има следеће карактеристике: 

- поседује фреквентно компензовану карактеристику 

- највише појачава највише UHF канале који се највише и слабе у кабловским инсталацијама 

- фреквентни опсег 47 - 865 MHz 

- појачање 15dB VHF - 22dB UHF 

- шумни број 4.3 dB 

- регулација појачања 20 dB 

- максимални излазни ниво Vo (-60dB imd) 2 x 118 dB/uV 

- максимални улазни ниво сигнала 96 dB/uV 

- уграђен исправљач 

- прикључци са "Ф" конекторима 

2.3.3 Пренос ТВ сигнала у студентском дому „Мика Митровић“ 

У студентском дому „Мика Митровић― реализован је класичан систем кабловске дистрибуције 

ТВ сигнала описан у поглављу 2.3.1. 

На спратовима се налазе инсталирани широкопојасни RF појачивачи сигнала, који обезбеђују 

квалитетну дистрибуцију сигнала. 

2.3.4 Пренос ТВ сигнала у студентском дому „Жарко Мариновић“ 

У студентском дому „Жарко Мариновић― реализован је класичан систем кабловске дистрибуције 

ТВ сигнала описан у поглављу 2.3.1. 

На спратовима се налазе инсталирани широкопојасни RF појачивачи сигнала, који обезбеђују 

квалитетну дистрибуцију сигнала. 
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2.4 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 

2.4.1 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 
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2.4.2 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) 

2.4.3 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) 

2.4.4 IFM (Interface Module - модули проширења) 
 17 слободних места за интерфејсе (корисничке и преносничке плоче) 

2.4.5 GSM (Group Switch Module - повезивање LIM-ова) 
 Модул за највише 31 x 2Mb/s системски линк. 
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2.4.6 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 

2.4.7 PBM (Power Backup Magacine - додатни батеријски магазин) 

 стандардне димензије MD110 

 додатне батерије за аутномни рад система 

2.4.8 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 2.5.1 до 2.5.3. 

 

2.5 СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНСТАЛИРАНЕ ОПРЕМЕ 

2.5.1 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 
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IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, централа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson  

Р. број Опис количина 

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 

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

Р. број Опис количина 

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 

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 

 

2.5.2 Студентски дом „Жарко Мариновић“, Цара Душана 254, Земун 

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

Ред. 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  

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

Ред. број Опис количина 

26 EXTERNAL-LINE-CAS-ANA-Производни број лиценце-FAL104461 8 

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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2.3.3 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 

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



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

       OПРЕМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА 

      У  СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА 

       БЛАГОЈЕВИЋ 1― И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, ЈН бр. Д-54/19 

 

Страна 47 од 190 

 

3 ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА ЗА СОФТВЕРСКУ И ХАРДВЕРСКУ 

НАДОГРАДЊУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА  

3.1 СВМУ уређај 

СВМУ уређај је реализован као скуп независних модула, са могућношћу имплементације 

засебних целина. За приступ корисника интернету и интранету, односно за повезиваље опреме 

корисника на IP инфраструктуру Установе користи се модул за WiFi AP приступ. 

AP се директно повезује са ожиченом локалном мрежом, обично Ethernet-ом, а AP затим 

обезбеђује бежичне везе коришћењем бежичне LAN технологије, обично WiFi, за остале уређаје који 

користе ту жичну везу. AP-ови подржавају повезивање више бежичних уређаја путем њихове жичане 

везе. 

Обично се препоручује да један IEEE 802.11 AP треба да има максимално 10-25 клијената. 

Међутим, стварни максимални број клијената који могу бити подржани може значајно варирати 

овисно о неколико фактора, као што су врста AP-ова који се користе, густина клијентског окружења, 

жељени проток клијента итд.  

Распон комуникације такође може значајно варирати, у зависности од такве променљиве као што 

су унутрашњи или спољашњи простор, висина изнад земље, препреке у близини, други електронски 

уређаји који могу активно ометати сигнал емитовањем на истој фреквенцији, врсти антене, тренутном 

времену, радној радио фреквенцији и излазу снаге уређаја. 

AP има само ограничен број фреквенција које су легално доступне за употребу. Суседни AP-ови 

користитe различите фреквенције (каналe) за комуникацију са својим клијентима како би се избегле 

сметње између два оближња система.  

Бежични приступ има посебна сигурносна решења. Сваки корисник унутар домета AP може се 

прикључити на бежичну мрежу. Најчешће решење за повећање безбедности је бежично шифровање 

саобраћаја. Имплементирани AP мора бити испоручен са уграђеном енкрипцијом. Шема енкрипције 

мора бити друге или треће генерације, VPA или VPA2. Ова енкрипција се сматра се сигурном ако се 

користи довољно јака лозинка. Обавезно је да инсталирани AP подржавају проверу аутентичности 

користећи РАДИУС протокл за проверу идентитета. 

AP мора да поседује минимално следеће карактеристике: 

 централизовано управљање 

 cloud апликацију за лако управљање системом 

 напајање преко Etherneta (802.3af) 

 практичну и приступачну инсталацију  

 дизајн монтаже за једноставно причвршћивање на зид или плафон  

 вишеструке опције аутентификације  

 подржава VLAN за управљање мрежом и уређајем 
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Бежичне карактеристике уређаја морају да буду минимално: 

Wireless Standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Frequency 2.4-2.4835GHz 

Signal Rate 

11n: Up to 300Mbps(dynamic) 

11g: Up to 54Mbps(dynamic) 

11b: Up to 11Mbps(dynamic) 

Reception 

Sensitivity 

300M: -71dBm@10% PER 

150M: -75dBm@10% PER 

54M: -78dBm@10% PER 

11M: -93dBm@8% PER 

6M: -92dBm@10% PER 

1M: -96dBm@8% PER 

Wireless Functions 

Multiple SSIDs （Up to 8 SSIDs） 

Enable/Disable Wireless Radio 

Automatic Channel Assignment 

Transmit Power Control （Adjust Transmit Power 

on dBm） 

QoS(WMM) 

Rate Limit 

Reboot Schedule 

Wireless Schedule 

Wireless Statistics based on SSID/AP/Client 

Wireless Security 

Captive Portal Authentication 

Access Control 

Wireless Mac Address Filtering 

Wireless Isolation Between Clients 

SSID to VLAN Mapping 

Rogue AP Detection 

802.1X Support 

64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-

Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK 

Transmission Power 

CE: 

≤19dBm 

FCC: 

≤26dBm 

LED ON/OFF 

Control 
Yes 
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Management MAC 

Access Control 
Yes 

SNMP v1,v2c 

System Logging 

Local/Remote 

Syslog 

Local/Remote Syslog 

Telnet Yes 

SSH Yes 

Web-based 

Management 
HTTP/HTTPS 

Management VLAN Yes 

Certification CE, FCC, RoHS 

Environment 

Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) 

Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) 

Operating Humidity: 10%~90% non-condensing 

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing 

3.1.1 СВМУ уређај за собе - AP модул 

AP модул СВМУ уређаја предвиђен за монтажу у собе мора да буде предвиђен за каснију 

интеграцију са осталим модулима СВМУ уређаја. Такође, уређај мора да подржава истовремену 

конекцију са најмање 10 корисника. 

3.1.2 СВМУ уређај за заједничке просторије - AP модул 

AP модул СВМУ уређаја предвиђен за монтажу у заједничке просторије мора да буде предвиђен 

за каснију интеграцију са осталим модулима СВМУ уређаја. Такође, уређај мора да подржава 

истовремену конекцију са најмање 25 корисника. 
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3.2 Захтеви за имплеметацију инфраструктуре за СВМУ уређај 

3.2.1 Инфраструктура за функцинисање СВМУ уређаја 

3.2.1.1 Општи услови 

Структурни кабловски систем мора бити изведен у складу са међународним стандардом ISO/IEC 

11801 Second Edition. Приликом извођења радова могу бити коришћени и други ISO/IEC, TIA/EIA и 

JUS стандарди, закони и прописи: 

Закони и прописи: 

 [1] Закон о планирању и изградњи објеката, ―Службени гласник РС― бр. 47/2003 

 [2] Закон о заштити на раду, ―Службени гласник РС― бр. 42/91, 53/93, 67/93, 48/94, 42/98 

 [3] Закон о мерним јединицама и мерилима, Службени лист СРЈ бр. 80/1994, 83/1994, 

28/1996 

 [4] Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, 

Службени лист СФРЈ 53/88 

Стандарди: 

 [5] ЈУС Н.А0.826:1986, Електричне инсталације у зградама. Термини и дефиниције 

 [6] ЈУС Н.Б2.702:1984, Електричне инсталације у зградама. Опсези напона 

 [7] ЈУС Н.Б2.730:1984, Електричне инсталације у зградама. Опште карактеристике и 

класификација 

 [8] ЈУС Н.Б2.741:1989, Електричне инсталације ниског напона. Захтеви за безбедност. 

Заштита од електричног удара 

 [9] ЈУС Н.Б2.742:1988, Електричне инсталације у зградама. Захтеви за безбедност. 

Заштита од топлотног дејства 

 [10] ЈУС Н.Б2.743:1995, Електричне инсталације у зградама. Захтеви за безбедност. 

Заштита од прекомерних струја 

 [11] ЈУС Н.Б2.752:1988, Електричне инсталације у зградама. Електрични развод. Трајно 

дозвољене струје 

 [12] ЈУС Н.Б2.754:1988, Електричне инсталације у зградама. Уземљење и заштитни 

проводници 

 [13] ЈУС Н.Б2.754/1:1988, Електричне инсталације у зградама. Уземљење и заштитни 

проводници. Измене 

ISO/IEC: 

 [14] ISO/IEC 7498-1:1994, Information technology - Open Systems Interconnection  - Basic 

Reference Model - The Basic Model 

 [15] ISO/IEC 11801 Second Edition:2002, Information technology - Generic cabling for 

customer premises 

 [16] IEC 60603-7:1996, Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards - 

Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with 

common mating features, with assessed quality 
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 [17] IEC 60793-1-1:2002, Optical fibres - Part 1-1: Measurement methods and test procedures - 

General and guidance 

 [18] IEC 60793-2:2003, Optical fibres - Part 2: Product specifications - General 

 [19] IEC 60874-14-4:1997, Connectors for optical fibres and cables - Part 14-4: Detail 

specification for fibre optic adaptor (simplex) type SC for multi-mode fibre 

 [20] IEC 60874-19:1995, Connectors for optical fibres and cables - Part 19: Sectional 

specification for fibre optic connector - Type SC-D(uplex) 

EIA/TIA 

 [21] EIA/TIA 568-B: Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 

 [22] EIA/TIA 569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces 

 [23] EIA/TIA 606: The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Buildings 

 [24] EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications 

CENELEC 

 [25] CENELEC EN50173: Performance Requirements of Generic Cabling Schemes 

IEEE 

 [26] IEEE 802.1D, 1998 Edition (ISO/IEC 15802-3:1998): IEEE Standard for Information 

technology--Telecommunications and information exchange between systems-- IEEE standard 

for local and metropolitan area networks--Common specifications-- Media access control (MAC) 

Bridges 

 [27] IEEE 802.1w-2001, IEEE Standard for Information technology--- Telecommunications and 

information exchange between systems---Local and metropolitan area networks---Common 

specifications Part 3: Media Access Control (MAC) Bridges---Amendment 2---Rapid 

Reconfiguration [Amendment to IEEE Std 802.1D, 1998 Edition (ISO/IEC 15802-3:1998) and 

IEEE Std 802.1t-2001] 

 [28] IEEE 802.1Q, 2003 Edition, IEEE Standards for Local and metropolitan area networks—

Virtual Bridged Local Area Networks 

 [29] IEEE Std 802.1s-2002 IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks Virtual 

Bridged Local Area Networks- Amendment 3: Multiple Spanning trees 

 [30] IEEE 802.1X-2001 IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks: Port-Based 

Network Access Control 

 [31] IEEE 802.3-2002 IEEE Standard for Information technology--Telecommunications and 

information exchange between systems--Local and metropolitan area networks--Specific 

requirements--Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) 

Access Method and Physical Layer Specifications 

 [32] IEEE 802.11, 1999 Edition (ISO/IEC 8802-11: 1999) IEEE Standards for Information 

Technology -- Telecommunications and Information Exchange between Systems -- Local and 

Metropolitan Area Network -- Specific Requirements -- Part 11: Wireless LAN Medium Access 

Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications 

 [33] IEEE 802.11b-1999 Supplement to 802.11-1999,Wireless LAN MAC and PHY 

specifications: Higher speed Physical Layer (PHY) extension in the 2.4 GHz band 
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 [34] 802.11b-1999/Cor1-2001, IEEE Standard for Information technology— 

Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area 

networks—Specific requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and 

Physical Layer (PHY) specifications— Amendment 2: Higher-speed Physical Layer (PHY) 

extension in the 2.4 GHz band—Corrigendum1 

 [35] IEEE 802.11g-2003 IEEE Standard for Information technology— Telecommunications and 

information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific 

requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer 

(PHY) specifications— Amendment 4: Further Higher-Speed Physical Layer Extension in the 

2.4 GHz Band 

RFC 

 [36] RFC 791: Internet Protocol 

 [37] RFC 1058: Routing Information Protocol 

 [38] RFC 2453: RIP Version 2 

 [39] RFC 2328: OSPF Version 2 

3.2.1.2 Извођење инсталације 

Пројектовану рачунарску мрежу извођач мора извести према опису датом за сваки појединачни 

објекат, и према важећим наведеним прописима. 

Сва опрема и инсталациони материјали који се користе за извођење морају бити сагласни са 

важећим стандардима. При изради инсталације Извођач је дужан да оштећења објекта сведе на 

најмању могућу меру и иста поправи по завршетку радова. 

По завршетку радова Извођач треба да изврши потребна испитивања инсталације, према 

важећим стандардима тестирања. Пријем инсталације према важећим прописима је комисијски и 

потребно је сачинити записник са прилогом у коме се могу налазити сви налази и резултати мерења. 

По завршетку радова Извођач је дужан да изради пројекат изведеног стања у електронском 

облику на ЦД-у. У пројекту изведеног стања је потребно унети детаље инсталације релевантних 

елемената и резултате мерења. 

3.2.1.3 Функционални елементи инсталаије 

Функционални елементи који чине кабловски систем, и који ће се користити у мрежи су: 

 кичмено каблирање (backbone cable) 

 чвориште зграде (building distributor – BD) 

 вертикално каблирање (building backbone cable) 

 спратно чвориште (floor distributor – FD) 

 хоризонтално каблирање (horizontal cable) 

 мрежни прикључак (telecommunication outlet) 
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Комуникациона чворишта представљају скуп компоненти који заједно чине централне тачке 

кабловског система. Спратна чворишта (FD) представљају концентрације каблова хоризонталне 

инсталације које повезују чвориште са мрежним прикључцима у радном простору. Спратна чворишта 

се вертикалном инсталацијом повезују у хијерархијску структуру на чворишта зграде (BD). 

Чвориште зграде уједно може вршити у функцију спратног чворишта, односно бити центар 

хоризонталне инсталације за прикључке у том делу зграде. Пројектом су дефинисане позиције BD 

чворишта, димензије простора за смештање активне и пасивне опреме, пасивна опрема на крајевима 

кичмене оптичке инсталације, као и активна опрема предвиђена у сваком од BD чворишта. 

Сва чвориша у мрежи демензионисана су тако да могу прихватити сву пасивну и активну опрему 

у пуној конфигурацији. 

3.2.1.4 Каблови у инсталаији 

За реализацију кичмене кабловске инсталације између чворишта предвиђено је да се користе 

синглмодни оптички каблови. Оптички каблови се завршавају у РЕК орманима у оптичким панелима, 

где се огољују, а влакна намотавају у унутрашњости панела. 

Предвиђено је да се на BD чвориштима у оптичким панелима терминише само потребан број 

влакана, без обзира на број влакана у каблу. Свако оптичко влакно треба да буде терминисано 

одговарајућим конектором и утиснуто на задњу страну утичнице у панелу, независно од тога да ли се 

користи или не. Остатак тј. резервна влакна у каблу се не терминишу већ се остављају у кутији. 

Непосредно код РЕК ормана или у самом орману препоручује се намотавање и остављање одређене 

резервне дужине од неколико метара. 

Оптички каблови су декларисани за одређени начин постављања и средину у којој се постављају. 

Генерално се разликују каблови за унутрашње постављање унутар објекта и спољно постављање 

ван објекта, као и каблови за хоризонтално постављање насупрот кабловима са могућношћу 

вертикалног постављања (на већим вертикалним растојањима). Посебно се истиче карактеристика 

кабла која се односи на проводност пламена. Каблови чија оптичка влакна у секундарној заштити 

користе гел, тзв. Loose-Tube Gel-Filed (LTGF) оптичка влакна, су запаљива и добро проводе пламен. 

Овим кабловима се не смеју повезивати различите противпожарне зоне унутар објекта, односно 

различити објекти, без одговарајуће заштите и преласка на каблове који не преносе пламен. 

У случају потребе, оптичка влакна каблова се могу настављати конекторима или заваривањем, 

тзв. сплајсовањем. Сплајсовање се препоручује због мањег слабљења и трајније везе. 

Због тога што се у реализацији инсталације јавља потреба да се на неким деловима траса каблови 

простиру ван а на неким деловима унутар објеката, пројекат предвиђа да се користе универзални тзв. 

indoor/outdoor синглмодни оптички каблови. Ови каблови се могу постављати и унутар и ван објеката 

и тиме се избегава сплајсовање каблова при уласку кабла у објекте које је потребно уколико би се 

користили outdoor ван објекта, а indoor каблови унутар објеката.  

У реализацији мреже могу се користити и каблови са истим или бољим карактеристикама од 

наведених. 
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3.2.1.5 Опрема за терминирање каблова инсталације 

Оптички каблови кичмене инсталације се завршавају на оптичким адаптерима који се пакују у 

19― оптичке кутије, које се монтирају у рек ормане. Пројектом је предвиђено да се конектори који се 

убацују у адаптер не постављају директно механички на кабл, већ да се користе кабловски наставци са 

фабрички припремљеним конекторима тзв. пигтејловима (pigtails). Пигтејл је кратак оптички кабл 

који је са једне стране завршен одговарајућим конектором, док је друга страна слободна и она се спаја 

(сплајсује) са каблом кичмене инсталације. 

Конектори се уводе у адаптере са задње стране оптичког разводног панела. За завршавање 

оптичких влакана инсталације користе се SC оптички пигтејлови, конектори и адаптери. 

У комплетној инсталацији, због могућих будућих потреба и минималне разлике у цени кабла са 

мањим и већим бројем влакана, предложено је коришћење каблова са више влакана. Све завршне 

оптичке кутије су димензионисане за већи број влакана, тј. у кутијама има места за више SC адаптера. 

Међутим, број влакана које се терминирају у кутијама битно утиче на цену реализације, па је 

предвиђено да се у овој фази развоја терминира само потребан број влакана, док преостала влакна 

служе као резерва и могу се треминирати накнадно по потреби. 

Приликом монтаже оптичког кабла, сва резервна влакна се морају заштитити тако што се 

намотавају у касету (сплајс кутију), која се потом монтира у оптичку кутију. 

Пројекат предвиђа уградњу и коришћење оптичког печ панела (оптичке кутије) са комплетном 

опремом неопходном за завршавање оптичког кабла која укључује SC дуплекс адаптере, сплајс кутије, 

држаче и заштиту.  

При реализацији мреже могу се користити и кутије са истим или бољим карактеристикама од 

наведених. 

3.2.1.6 Каблови за повезивање уређаја 

Повезивање активне опреме на кабловску инсталацију врши се помоћу одговарајућих каблова 

тзв. оптичких печ каблова. Печ каблови са једне стане морају имати конекторе који се могу 

прикључити на адаптере монтиране у оптичким кутијама, а са друге стране контектор компатибилан 

са оптичким улазима мрежних уређаја. 

У инсталацији се користе дуплеx (2 влакна) оптички печ каблови за SM (синглемодна оптичка 

влакна) типа SC-LC. Пројекат предвиђа коришћење стандардних оптичких печ каблова.  

3.2.1.7 Кабловски канали 

За полагање каблова и њихову механичку заштиту предвиђено је коришћење: 

 ПНК регала и ребрастог (бужир) црева ван објеката 

 дуплих плафона и пластичних канала унутар објеката 

Предвиђено је коришћење ПНК регала где год је то могуће. Постављење новог ПНК регала 

предвиђено је само на делу трасе од продора каблова до трасе постојећих ПНК регала на инсталацији. 
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На трасама између зграда сваки кабл оптичке инсталација мора бити заштићен у (засебном, ако је 

могуће) ребрастом цреву које треба причврстити за металну конструкцију ПНК регала. 

Када је предвиђено ваздушно полагање каблова између објеката, у ребрасто (бужир) црево мора 

бити увучена сајла. Сајлу учврстити на носаче причвршћене на фасаду објекта на висини не мањој од 

5м од тла. 

Унутар објеката каблови се полажу у дупле плафоне, где је то могуће. Сва инсталација која се 

простире кроз дупли плафон треба да буде у ребрастом цреву и причвршћена обујмицама за плафон 

највише на сваких 30цм. 

Када у одређеном делу објекта не постоје расположиви технички канали, за полагање каблова и 

њихову механичку заштиту предвиђено је коришћење пластичних кабловских канала са поклопцем. 

Поклопац би требало да је за канал фиксиран довољно чврсто да поднесе оптерећење тежине 

максималног броја каблова који могу да стану у канал. Пожељно је да канали поседују и држаче 

каблова у каналу, који поједностављују постављање каблова за бочно, а посебно за висећи постављане 

канале. При извођењу радова је обавезно коришћење halogen-free инсталације. 

Канали се могу постављати видно или сакривено, хоризонтално и вертикално, на зид, под или 

плафон (висећи). У случају сакривеног постављања (у дупли плафон, под итд.) канали не морају да 

задовољавају естетске критеријуме (сем ако се другачије не захтева). Насупрот томе, за видно 

постављање канала у ентеријеру, канали треба генерално да поседују високе естетске норме. Канали 

намењени за видно постављање треба да поседују посебне елементе за настављање, гранање и 

завршавање. 

Канали се монтирају по предвиђеним трасама на одговарајућу подлогу (зид, под, плафон итд.), за 

коју се фиксирају шрафовима, који се уврћу у претходно постављене пластичне типлове или директно 

у подлогу. 

3.2.1.8 Трасе каблова 

Физичка структура мреже представља дефинисање позиција чворишта објеката и траса оптичких 

каблова између објеката и начин њиховог повезивања у циљу успоставе линкова. Имајући у виду 

структуру простора није било потребно копати и постављати нову кабловску канализацију за 

постављање оптичких каблова већ је могуће користити постојеће техничке канале који се користе за 

постављање кабловске инсталације. Само на појединим деловима траса, где не постоје технички 

канали, предвиђено је да се кабл постави ваздушно у ребрастом цреву са сајлом. 

 

3.2.1.9 Опрема за терминирање инсталације 

Оптичка влакна хоризонталне инсталације терминирају се на назидним оптичким утичницама. 

Назидне оптичке утичнице с предње стране затварају се поклопцем, тзв. маском утичнице. На маски 

оптичке утичнице мора бити места најмање за уградњу два дуплеx SC адаптера. 

Такође, у утичници би требало бити довољно места за смештање калема за намотавање 2-12м 

оптичког влакна. Пројектом је предвиђено да се конектори који се убацују у адаптер не постављају 
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директно механички на кабл, већ да се користе кабловски наставци са фабрички припремљеним 

конекторима тзв. пигтејловима (pigtails). 

Терминација кабла на оптичким утичницама мора бити усаглашена са врстом оптичких влакана 

која се користе, односно предвиђена за синглмодну оптику, као и код кичмене инсталације. 

Пројекат предвиђа уградњу и коришћење назидних оптичких кутија са комплетном опремом 

неопходном за завршавање оптичког кабла која укључује 2 SC дуплекс адаптера, SC пигтејлове и 

калем за намотавање оптичког влакна.  

3.2.1.10 Кабловски канали 

Сви каблови се у полажу на одговарајуће постојеће и нове перфориране носаче каблова (ПНК), а 

према плановима инсталације датим у графичкој документацији. ПНК регали морају бити учвршћени 

на такав начин да могу да носе сопствену тежину и тежину каблова који се у њих полажу. 

Елементе ПНК регала међусобно треба спојити на прописан начин: спојницама, завртњима и 

зупчастим подлошкама. Унутрашње углове ПНК регала на свим кривинама (хоризонталним и 

вертикалним), односно прелазе са ПКН регала на друге вертикалне и хоризонталне канале или цеви, 

треба реализовати на такав начин да се гарантује да полупречник савијања кабла буде већи од 

минимално дозвољеног полупречника савијања кабла. Ако произвођач није другачије нагласио, за 

UTP каблове минимални полупречник савијања кабла је 4 пута већи од пречника кабла, док је за 

оптичке каблове обично од 10 до 15 пута већи од пречника оптичког кабла. 

Сваки изоловани систем ПНК регала је потребно уземљити бакарним проводником P/FY 1x16 

мм2 на шину за изједначавање потенцијала у најближој просторији са енергетским разводним 

орманима. Ови каблови нису уцртани на цртежима инсталације у графичкој документацији овог 

пројекта. 

3.2.1.11 Пластични кабловски канали 

Каблови се полажу у пластичне кабловске канале са поклопцем. Кабловски канали се постављају 

на зид, под или плафон просторија и причвршћују се завртњима и типловима, у просеку два завртња 

по једном метру канала. У дуплом плафону каблови се полажу у ребрасто PVC црево, halogen free, а 

црево се обујмицама на сваких 30цм причвршћује за плафон. 

Кабловски канали се постављају праволинијски (хоризонтално и вертикално) и неупадљиво, 

према Пројекту, да не ометају нормалне радне активности у просторији и размештај намештаја. 

За настављање под правим углом или гранање кабловских канала који се видно постављају, 

користити одговарајуће наставке који су у техничкој спецификацији паушално одређени. 

3.2.1.12 Оптичке линије 

Оптичке каблове треба полагати по предвиђеним трасама у једном комаду, без настављања. 

Приликом полагања кабл се не сме пресавијати вишеструко, при инсталацији или трајно након 

полагања, под мањим радијусом од вредности специфициране од стране произвођача. Обе стране 

кабла треба видно обележити уведеним ознакама. Оставити резерву од минимално 1м влакана 
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огољеног кабла у оптичком разводном панелу. Резерву кабла од 5м са обе стране намотати и 

фиксирати на погодном месту у рек орману. 

Предвиђене панеле за оптичке утичнице поставити при врху рек ормана. 

Тестирање оптичких линије спровести мерењем оптичког слабљења (attenuation) у оптичком 

прозору од 1300 nm и 1500 nm, са оба краја сваког оптичког влакна сваке линије, са израдом атестне 

документације. 

3.2.1.13 Инфраструктура - дом „Жарко Мариновић“ 

Ипорука материјала и израда комуникационе инсталације: 

 оптички single mode кабл са 12 влакана (60 м) 

 UTP кабл категорије минимум 5е, halogenfree (1850 м) 

 NHXHX 3 x 2,5mm2 + 1 х 16мм2 (40 м) 

 коаксијални кабл RG11 за везу са ТВ главном станицом (50 м) 

Комплет са повезивањем енергетских каблова, halogenfree пластичним каналицама одговарајућих 

димензија, пластичним и ребрастим цевима, бушењем отвора, уградњом MCB осигурача 16А у RO 

POD и израдом пројекта изведеног стања трасе каблова. 

3.2.1.14 Инфраструктура - дом „Мика Митровић“ 

Ипорука материјала и израда комуникационе инсталације: 

 UTP кабл категорије минимално 5e, halogenfree (200 м) 

 NHXHX 3 x 2,5mm2 + 1 х 16мм2 (50 м) 

 коаксијални кабл RG11 за везу са ТВ главном станицом (30 м) 

Комплет са повезивањем енергетских каблова, halogenfree пластичним каналицама одговарајућих 

димензија, пластичним и ребрастим цевима, бушењем отвора, уградњом MCB осигурача 16А у RO 

KUH и израдом пројекта изведеног стања трасе каблова. 

Извођач је обавезан до провери стање постојеће UTP инсталације, као и да обезбеди 

документацију постојећег изведеног стања рачунарске мреже. 

3.2.1.15 Инфраструктура - дом „Вера Благјевић 1“ 

Ипорука материјала и израда комуникационе инсталације: 

 оптички single mode кабл са 12 влакана (60 м) 

 UTP кабл категорије минимум 5е, halogenfree (950 м) 

 NHXHX 3 x 2,5mm2 + 1 х 16мм2 (30 м) 

Комплет са повезивањем енергетских каблова, halogenfree пластичним каналицама одговарајућих 

димензија, пластичним и ребрастим цевима, бушењем отвора, уградњом MCB осигурача 16А у RO 

POD и израдом пројекта изведеног стања трасе каблова. 
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3.2.1.16 Инфраструктура - студентски ресторан „Студентски град“ 

Ипорука материјала и израда комуникационе инсталације: 

 оптички single mode кабл са 8 влакана (100 м) 

 UTP кабл категорије минимално 5e, halogenfree (1800 м) 

 NHXHX 3 x 2,5mm2 + 1 х 16мм2 (50 м) 

Комплет са повезивањем енергетских каблова, halogenfree пластичним каналицама одговарајућих 

димензија, пластичним и ребрастим цевима, бушењем отвора, уградњом MCB осигурача 16А у RO 

POD и израдом пројекта изведеног стања трасе каблова. 

 

3.2.2 Мрежни уређај за повезивање и напајање СВМУ - AP модула 

3.2.2.1 Логичка топологија мреже 

Логичка топологија прати физичку топологију реализоване мрежне инфраструктуре. Унутар 

сваког појединог објекта, везе уређаја у FD чвориштима на уређаје у BD чворишту чине 

дистрибутивни ниво мреже. Повезивање радних станица, односно корисничких PC рачунара на мрежу 

припада приступном нивоу мреже. 

Пројектом је предвиђено да се у CD чворишту мреже налази централни L2 или L3 свич, а да се у 

свим осталим чвориштима користе L2 свичеви. Дистрибутивни ниво мреже чине свичеви и везе 

између свичева у BD чвориштима зграда са приступним свичевима у спратним чвориштима тих 

зграда. 

Приступни ниво мреже чине L2 свичеви смештени у свим спратним чвориштима. 

3.2.2.2 Технологијe и протоколи мрежних уређаја 

За реализацију кичме мреже предвиђено је коришћење Gigabit Ethernet технологије у 

комбинацији са Layer 2 и Layer 3 свичовањем. Решење обезбеђује високе перформансе мреже и 

подршку за све тренутно актуелне мрежне сервисе. 

С обзиром на растојања, између објеката ће бити положени синглмодни оптички каблови, па ће 

се на кичми мреже користити 1000BASE-LX физичка спецификација Gigabit Ethernet технологије. Ова 

спецификација, преко синглмодних оптичких влакана, омогућава повезивање уређаја на максималном 

растојању од 10 км. 

На дистрибуционом нивоу, тј. за међусобно повезивање мрежних уређаја у FD чвориштима на 

мрежне уређаје у BD чвориштима, предвиђено је коришћење спецификације 1000Base-T, односно 

Gigabit Ethernet технологије на UTP кабловима категорије 5е. 

За повезивање мрежних уређаја који су физички смештени у истом чворишту, такође ће се 

користити 1000BASE-T физичка спецификација. Сви изабрани протоколи приступа медијуму 

омогућавају брзине преноса до 1 Gbps. 

Повезивање радних станица, односно корисничких PC рачунара на мрежу припада тзв. 

приступном нивоу и треба да буде реализовано минимално у Fast Ethernet технологији 100Base-TX, 
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којима се обезбеђује приступ брзином 100Mbps преко бакарне кабловске инсталације UTP кабловима 

категорије 5е. 

3.2.2.3 Мрежни уређаји 

Према описаној логичкој топологији у мрежи је могуће коришћење следећих типова мрежних 

уређаја: 

 L2 свичеви са свим Gigabit Ethernet портовима, или 

 L2 свичеви са 10BASE-T/100BASE-TX приступним портовима и најмање два Gigabit 

Ethernet uplink порта 

 

Најважније карактеристике свичева су следеће: 

 Подржава  24 802.3at/af компатибилне PoE+ портове са укупним напајањем од 192 W  

 L2+ Статичко рутирање за унутрашњи саобраћај, ради ефикасније употребе мрежних 

ресурса  

 IP-MAC-Port повезивање, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 

802.1X и Radius Authentication сигурносне стратегије  

 L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping оптимизовани за гласовне и видео апликације  

 IPv6  подршка са двоструким IPv4/IPv6 стеком, MLD snooping, IPv6  откривање  

 WEB/CLI управљање, SNMP, и RMON као функције управљања 

 

Минималне мрежне карактеристике свичева су следеће: 

Standards and Protocols 

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 

802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 

802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 

802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 

802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 

802.1p, IEEE 802.1x 

Interface 

24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 

(Auto Negotiation/Auto 

MDI/MDIX) 

2 Gigabit SFP Slots 

Network Media 

10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 

cable (maximum 100m) 

100BASE-TX/1000Base-T: UTP 

category 5, 5e or above cable 

(maximum 100m) 

1000BASE-X: MMF, SMF 

Power Supply 100~240VAC, 50/60Hz 
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PoE+ Ports(RJ45) 

Standard: 802.3at/af compliant 

PoE+ Ports: 24 Ports 

Power Supply: 192W 

Mounting 19" 1U rack mountable 

Bandwidth/Backplane 56Gbps 

Packet Forwarding Rate 41.7Mpps 

MAC Address Table 8 K 

Jumbo Frame 9KB 

Quality of Service 

Support 802.1p CoS/DSCP 

priority 

Support 8 priority queues 

Queue scheduling: SP, WRR, 

SP+WRR 

Port/Flow- based Rate Limiting 

IPv6 QoS 

Voice VLAN 

L2 and L2+ Features 

Static Routing 

DHCP Relay 

DHCP Server 

IGMP Snooping V1/V2/V3 

802.3ad LACP (Up to 8 

aggregation groups, containing 8 

ports per group) 

Spanning Tree STP/RSTP/MSTP 

BPDU Filtering/Guard 

TC/Root Protect 

Loopback detection 

802.3x Flow Control 

LLDP, LLDP-MED 

VLAN 

Supports up to 4K VLANs 

simultaneously (out of 4K VLAN 

IDs) 

MAC/Protocol-based VLAN 

Access Control List 

L2~L4 package filtering 

MAC ACL 

IP ACL 

Combined ACL 
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IPv6 ACL 

Security 

AAA 

Port Security 

DHCP Snooping 

IP-MAC-Port Binding 

IPv6-MAC-Port Binding 

ARP Inspection 

802.1x and Radius 

Authentication 

SSH v1/v2 

SSL v3/TLSv1 

Broadcast/Multicast/Unknown-

unicast Storm Control 

Dos Defend 

 

IPv6 

Dual IPv4/IPv6 stack 

Multicast Listener Discovery 

(MLD) Snooping 

IPv6 neighbor discovery (ND) 

Path maximum transmission unit 

(MTU) discovery 

Internet Control Message 

Protocol (ICMP) version 6 

TCPv6/UDPv6 

 

IPv6 Applications 

DHCPv6 Client 

Ping6 

Tracert6 

Telnet (v6) 

IPv6 SNMP 

IPv6 SSH 

IPv6 SSL 

Http/Https 

IPv6 TFTP 
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Management 

Web-based GUI and CLI 

management 

SNMP v1/v2c/v3, compatible 

with public MIBs and 

TP-LINK private MIBs 

RMON (1, 2, 3, 9 groups) 

CPU Monitoring 

Port Mirroring 

Firmware Upgrade: TFTP & 

Web 

System Diagnose: VCT 

SYSLOG & Public MIBS 

Dual Image 

EEE 

 

Certification CE, FCC, RoHS 

Environment 

Operating Temperature: 

0℃~40℃ (32℉~104℉); 

Storage Temperature: -

40℃~70℃ (-40℉~158℉) 

Operating Humidity: 

10%~90%RH non-condensing 

Storage Humidity: 5%~90%RH 

non-condensing 

3.2.2.4 Виртуелни VLAN 

У мрежи је планирано коришћење виртуелних LAN-ова (VLAN-ова). VLAN омогућава групи 

уређаја да комуницирају на L2 нивоу разменом оквира (фрејмова). Сваки VLAN представља посебан 

broadcast домен, а комуникација између два уређаја који припадају различитим VLAN-овима се одвија 

преко рутера или L3 свича (на L3 нивоу). На виртуелним интерфејсима рутера/L3 свичева се могу 

постављати пакетски филтри, који омогућавају да се креира посебна сигурносна политика за сваки 

VLAN. 

Сваки приступни порт свича припада неком VLAN-у, а убацивање порта у VLAN се може 

урадити статички или динамички. Статичко постављање порта у VLAN изводи администратор у 

конфигурацији свича. Динамичко постављање VLAN-а одређује се аутоматски на основу MAC адресе, 

IP адресе, протокола или неког другог параметра повезаног уређаја. Предвиђени приступни свичеви 

омогућавају динамичко постављање порта у VLAN помоћу MAC адресе. 

Предходно је, на једном од свичева или на посебном серверу, потребно поставити VPMS сервер 

који чува мапирање између MAC адреса и идентификатора VLAN-а (VLAN ID). 
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VLAN не мора бити ограничен на један уређај, односно VLAN домен се може простирати кроз 

читаву локалну мрежу. Неопходан услов је да фрејмови који се шаљу другом свичу буду означени 

(tagged) идентификатором VLAN-а помоћу 802.1Q шеме. Линк између два свича на коме се примењује 

802.1Q енкапсулација се у том случају назива транк (trunk). Порт свича се поставља у транк мод 

статички. 

У вези виртуелних LAN-ова у мрежи, пројекат специфицира следеће: 

 сви линкови између свичева требало би да буду статички постављени у транк мод, а 

преговарање о успостављању транк линка треба да буде искључено 

 default VLAN на свим транк линковима треба да буде VLAN 1 

 VLAN 1 треба користити искључиво за потребе приступа самим свичевима; ниједан 

приступни порт не би требало да припада VLAN-у 1 

 приступне портове које се тренутно не користе треба поставити у посебан VLAN; 

забранити сваки приступ осталим VLAN-овима из тог VLAN-а 

 у случају успостављања редундантних линкова у мрежи, на оба L3 свича у централом 

чворишту требало би подићи L3 интерфејс за сваки креирани VLAN 

 

Пројекат не специфицира конкретан метод постављања портова у VLAN већ оставља 

администраторима мреже да се определе имајући у виду број VLAN-ова и постојећу праксу у 

администрирању. Предвиђени свичеви омогућују креирање до 4096 VLAN-ова. 

3.2.2.5 Spanning tree протокол 

Начин рада Ethernet свичева подразумева да топологија повезивања уређаја не садржи петље. 

Уколико је то случај, један Ethernet фрејм (типично broadcast фрејм) се може бесконачно кретати кроз 

локалну мрежу. Због спречавања оваквих појава, свичеви имплементирају посебан Spanning-Tree 

протокол (дефинисан у документу IEEE 802.1D) који од постојеће топологије постављањем одређених 

портова у блокирано стање прави топологију без петље (loop-free), тј. топологију стабла. Уређај на 

врху стабла се назива root bridge и одређује се према приоритету односно према MAC адреси. 

Оригинални Spanning-Tree алгоритам је омогућавао да после промене топологије (нпр. пад 

линка) мрежа конвергира за око 50 секунди. Нова варијанта протокола и алгоритма названа Rapid 

Spanning-Tree (дефинисан у документу IEEE 802.1w) помоћу непрестане комуникације између свичева 

омогућава конвергенцију за мање од једне секунде. 

Због иницијалног непостојања редундансе у физичкој топологији мреже, коришћење Spanning-

Tree протокола ће бити неопходно на свим портовима који представљају линкове између свичева тек 

ако се она обезбеди. На портовима на којима су прикључени рачунари, рутери и остали клијентски 

уређаји (приступни портови), Spanning-Tree треба да буде административно искључен. 

Испоручени свичеви морају да омогуће креирање посебне топологије стабла за сваки VLAN. 

Пажљивим одабиром root bridge-а се омогућује да линк буде примарни за један број VLAN-ова, док се 

за остале VLAN-ове налази у backup режиму, чиме се постиже ефикасно искоришћење свих линкова. 
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У вези Spanning Tree протокола у мрежи, пројекат специфицира следеће: 

 у мрежи се користи варијанта протокола per-VLAN Rapid Spanning-Tree 

 размена BPDU оквира треба да се одвија само на линковима између свичева; приступни 

портови треба да имају искључен Spanning-Tree, односно да раде у стандардном режиму 

 L3 свичеви у CD чворишту треба да буде примарни и секундарни root bridge, док остали 

свичеви треба да имају подразумевани приоритет 32768 

3.2.2.6 Аутентификација и енкрипција 

Аутентификација у LAN мрежама је процес провере идентитета корисничког рачунара и/или 

корисника, и генерално се изводи путем 802.1x модела и конкретних EAP метода. 

Пројекат не обавезује коришћење аутентификације, али предвиђа да сва мрежна опрема (L3 и L2 

свичеви и accss point опрема) мора подржавати 802.1x модел у случају да се иста касније успостави. 

Додатно, препорука за успостављање LAN аутентификације: као 802.11 аутентификација при 

асоцијацији се може користити или open или shared метод. 

3.2.2.7 Квалитет сервиса (QoS) 

Квалитет сервиса у LAN мрежама се обезбеђује класификацијом улазних оквира у L2/L3 

свичевима, и управљањем њиховог одласка из свича, тако да се задовоље правила постављене 

политике квалитета одређених сервиса. 

Пројекат не обавезује коришћење квалитета сервиса, али предвиђа да L3 и L2 свичеви морају 

подржавати IEEE 802.1D спецификацију везано за приоритет оквира (некадашњу IEEE 802.1P) у 

случају да се исти касније успостави. Предвиђени свичеви треба да омогуће, између осталог, следећу 

подршку за имплементацију квалитета сервиса: 

 класификација пакета на L2/L3/L4 нивоу 

 четири типа класификације оквира 

 рестрикција брзине долазећих оквира 

 ремаркирање пакета са 802.1p на DSCP и обрнуто 

 четири реда за чекање на излазу из порта 

3.2.2.8 Рутирање 

Због већег броја објеката који ће бити укључени, као и величине појединих објеката, предложено 

је коришћење подмрежа које се имплементирају као VLAN-ови. 

По потребни, одређени VLAN се може простирати на целој мрежи, уколико је такво решење 

потребно или оправдано (нпр. management VLAN). У осталим случајевима такво решење се не 

препоручује. Уобичајено, VLAN-ови ће се локализовати у чвориштима једне зграде. 

Прослеђивање саобраћаја између појединих VLAN-ова биће могуће само успостављањем 

интерног протокола рутирања. 
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Kао интерни протокол рутирања треба користи RIPv2, који се налази у свим основним верзијама 

софтвера свичева. Алтернативно, да се интерни и екстерни протокол рутирање не би разликовали, то 

може бити и OSPFv2. 

У случају употребе OSPFv2 протокола свич у CD чворишту, као и по бар један свич у свим 

BDчвориштима морао би имати одговарајуће верзије софтвера, са подршком за ове протоколе. 

3.2.3 Рек орман за смештај опреме са припадајућим ЗОК 

Све компоненте у чворишту се физички смештају у посебан орман који се назива разводни или 

рек орман. Рек ормани су израђени од метала и типично поседују стаклена врата са предње стране, 

метална врата са задње стране, простор и шине (или обујмице) за вертикално вођење каблова за 

преспајање, као и отворе за вентилацију. Са предње и задње стране ормана се налазе две перфориране 

вертикалне шине за монтирање опреме. Са предње стране, рек орман је затворен провидним вратима 

са кључем. Са горње стране, већи рек ормани поседују вентилаторе и отворе за издувавање ваздуха из 

река навише, док са доње стране постоји отвор за увлачење свежег ваздуха. Задња страна рек ормана 

треба такође да буде приступачна. 

Рек ормани су предвиђени за монтирање опреме стандардне ширине од 19 инча. Висине рек 

ормана, као и елемената који се постављају у њих се изражавају у јединицама U (поједини 

произвођачи користе и ознаку Е), која износи 44,45 мм. 

У рек орманима се генерално налазе следећи елементи: 

 комуникациони уређаји 

 разводних (печ) панели 

 панели за хоризонтално и вертикално вођење каблова 

 панели за напајање 

 полице 

 панел-маске за попуњавање празнина 

Разводни панели представљају завршетке каблова, вертикалне и хоризонталне инсталације, и 

биће описани у каснијим поглављима. Испод разводних панела и мрежних уређаја се поставља панел 

за вођење каблова са обујмицама висине 1U или 2U. 

Панели за напајање треба да садрже напојне утичнице са уземљењем (за напајање на мрежи 

220V/50Hz) и централни прекидач. На ове утичнице се повезују комуникациони уређаји, док се сам 

напојни панел повезује на оближњу утичницу постојеће нисконапонске мреже. 

Полица се поставља у доњи непопуњени део рек ормана и служи смештање комуникационе 

опреме која није предвиђена за монтирање у рек. Додатно, полице се могу користити за смештај 

резервног материјала, алата и документације. 

Остала непопуњена места рек ормана се могу затворити маскама за попуњавање празнина. 

Будући да ће се мрежа перманентно унапређивати од стране техничке екипе корисника, маске за 

попуњавање празнина у реку орманима нису предвиђене овим пројектом. 
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Рек ормане треба уземљити на најближу шину за изједначавање потенцијала каблом P/F-Y 1x16 

мм2. Сви покретни метални делови рек ормана, као и метална кућишта свих активних уређаја који се 

напајају напоном од 220 V обавезно треба да буду повезани на шину за изједначавање потенцијала 

унутар рек ормана. Сви метални делови рек ормана треба да буду уземљени. 

У сваком од чворишта предвиђен је стојећи рек орман са следећим особинама: 

 висина 42 U 

 предња врата са закључавањем 

 могућност отварања бочних ивица 

 панел за напајање са пет утичница 

 вентилаторски панел 

У реализацији мреже могу се користити рек ормани свих произвођача са истим или бољим 

карактеристикама: 

 Рек орман треба да је стандардне ширине од 19 инча 

 Са предње и задње стране ормана треба да има две перфориране вертикалне шине за 

монтирање опреме 

 Рек орман треба да је са предње стране затворен стакленим вратима са кључем, са горње 

стране мора постојати отвор са вентилаторима за издувавање ваздуха из река навише (или 

уградити вентилаторе као посебне панеле), док са доње стране мора постојати отвор за 

увлачење свежег ваздуха и улазак каблова 

Рек ормане поставити на местима означеним у графичкој документацији. Сва метална кућишта 

опреме у реку треба да буду повезана на шасију рек ормана преко тачке за изједначавање потенцијала. 

Повезивање остварити на начин описан у техничком упутству произвођача уређаја или каблом P/F-Y 

1x2,5 мм2 одговарајуће дужине на чијим крајевима су монтиране одговарајуће папучице. 

Сви покретни метални делови рек ормана (нпр. врата) морају међусобно да буду повезани 

проводницима за изједначавање потенцијала. Тачку за изједначавање потенцијала у рек орману 

повезати са шином за изједначавање потенцијала у разводном орману за напајање, који се налази у 

ходнику. Повезивање остварити каблом P/F-Y 1x16 мм2, на чијим крајевима су монтиране 

одговарајуће папучице. 

Каблове за преспајање спроводити панелима за хоризонтално вођење каблова. Они се не смеју 

натезати нити висити са предње стране рек ормана. 

Рек ормани, утичнице и каблови морају бити видно обележени налепницама са одштампаним 

ознакама у наведеној номенклатури, а према техничкој документацији. У пројекту изведеног стања и 

касније у бази података за потребе одржавања, потребно је наводити пуне ознаке елемената. Каблове 

је потребно обележити на оба краја ознаком линије. 

3.2.4 Уређај за обезбеђивање аутономије напајања СВМУ - AP модула 

Радно напајање активних компоненти се обезбеђује из постојеће нисконапонске мреже од 220-

230V/50Hz преко развода напајања који се уграђује у рек орман. За сваки рек орман предвиђен је извор 
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непрекидног напајања (Uninterruptible Power Supply-UPS), минималног капацитета од 1500VA, са 

најмање четири IEC320 конектора, са могућношћу монтирања у рек. 

Најважније карактеристике наведеног уређаја су: 

Output power capacity:    1.0kWatts / 1.5kVA 

Max Configurable Power (Watts):  1.0kWatts / 1.5kVA 

Nominal Output Voltage:   230V 

Output Voltage Note:  Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage 

Output Voltage Distortion   Less than 5% at full load 

Output Frequency (sync to mains)  47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz 

nominal 

Other Output Voltages    220, 240 

Topology     Line Interactive 

Waveform type     Sine wave 

Output Connections    (4) IEC 320 C13 (Battery Backup) 

(2) IEC Jumpers (Battery Backup) 

Transfer Time     2ms typical 

Nominal Input Voltage    230V 

Input frequency     50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 

Input Connections    IEC-320 C14 

Input voltage range for main operations 160 - 286V 

Battery type  Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with 

suspended electrolyte : leakproof 

Expected Battery Life (years)   4 - 6 

Interface Port(s)     RJ-45 Serial, SmartSlot, USB 

Operating Temperature    0 - 40 °C 

Operating Relative Humidity   0 - 95 % 

 

Напајање се у рек орману дистрибуира преко напојног разводног панела са главним прекидачем. 

Ови разводи се монтирају у дну река, али алтернативно рек-ормани могу поседовати интегралне 

утичнице. 

Напојни разводни панел прикључити на непрекидни извор напајања (UPS), ако постоје, односно 

на одговарајућу спољну прикључницу за напајање напона 220-230V/50Hz у непосредној близини рек 

ормана. Прикључница и каблови морају да поседују уземљење и да буду у технички исправном стању. 

Сваки прикључак напајања, као и саме каблове за напајање уређаја, обележити називом уређаја 

који је на то место прикључен. 
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Ради потреба хитног искључивања напајања, главни прекидач напојног панела треба да буде 

видно уочљив, а приступ до њега да буде једноставан након отварања рек ормана. 

3.2.5 Софтвер и програмски модули СВМУ уређаја 

Ради сталне контроле исправности имплементираног СВМУ система, потребно реализовати све 

хардверске и програмске модуле за реализацију надзорно контролне функције. Ови одули треба да 

стално проверавају стање СВМУ система и аутоматски активирају аларме (аутоматска пријава квара) у 

случају детекције неправилности. 

Програмски модули и софтвер надзорног система морају да омогуће праћење апликација, услуга, 

стања система, мрежних протокола, системских метрика и компоненти СВМУ уређаја са једним 

јединственим интегрисаним алатом. 

Систем треба да омогући централизовани приказ целокупне надгледане 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. 

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 софтвер мења и прилагођава својим потребама уз 

сагласност понуђача. 

3.3 Захтеви за имплеметацију телеметерије 

Проширење система обухвата 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. 
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3.3.1 Уређај за повезивање сензора за телеметрију - gateway 

Систем за телеметерију састоји се од више централних уређаја (gateway-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 

gateway -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. За реализацију система препоручено је коришћење технике модулације раширеног 

спектра. 

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 

 

3.3.2 Индустријски сензор температуре са аутономним напајањем 

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 шест месеци 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 gateway 

-у. Сензори морају да имају минимално следеће карактеристике: 

- Напајање преко стандардних алкалних батерија 

- Бежични модул 868 MHz ISM опсег 

- максимална удаљеност највише до 500 метара од gateway -а 

- опсег мерења температуре од -20 до +50 степени целзијуса 

- тачност мерења боља од 1 степена целзијуса 
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3.3.3 Софтвер и програмски модули за подршку телеметерији 

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: 

 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 података.  Податке је 
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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.  

3.3.3.1 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. 

 

3.4 Захтеви за имплеметацију дигиталног преноса ТВ сигнала 

3.4.1 Конверзија дигиталног сигнала у композитни РФ антенски сигнал 

На локацијама у студентским домовима неопходна је инсталација опреме потребне за конверзију 

дигиталног стриминг сигнала са централне локације. Ова опрема састоји се од корисничког степена и 

постојеће кабловске инфраструктуре. 

Кориснички степен треба да буде реализован као конвертор дигиталног ТВ сигнала 

дистрибуираног преко наменске L2 IP везе са централне локације. Кориснички степен треба да се 

састоји се од следећих компоненти: 

- мрежна опрема потребна за IP конекцију са централном локацијом 

- вишеканални конвертори компримованог дигиталног ТВ сигнала у композитни PAL B/K сигнал 

- вишеканални RF модулатор за конверзију композитног PAL B/K сигнала у RF сигнал погодан 

за слање у систем за кабловску дистрибуцију ТВ сигнала 

- широкопојасно RF појачало за нивелацију сигнала 

- контролни ТВ уређај 

Мрежна опрема потребна за IP конекцију са централном локацијом обезбеђује IP везу 

студентског дома са централном локацијом. Ова веза треба да буде реализована преко оптичких 

влакана до провајдера, а у логичком смислу реализована као наменска L2 конекција довољног 

пропусног опсега. 
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Вишеканални конвертори компримованог дигиталног ТВ сигнала у композитни PAL B/K сигнал 

служе за конверзију из дигиталног стриминг ТВ сигнала у композитни сигнал по PAL B/K стандарду. 

За сваки појединачни канал потребан је по један наменски конвертор. Сваки од уређаја треба да 

поседује следеће карактеристике: 

Подржани формати: 

 Network protocol clients: AirPlay/AirTunes, UPnP / DLNA (Digital Living Network Alliance), 

SMB/SAMBA/CIFS, AFP, DAAP, Zeroconf/Avahi/Bonjour, NFS, HTTP, HTTPS, WebDAV, FTP, 

RTSP (RTSPU, RTSPT), MMS (MMSU, MMST), Podcasting, TCP, UDP, SFTP, RTP and RTMP 

(including RTMP, RTMPT, RTMPE, RTMPTS, RTMPTE, RTMPS), DHCP, NTP 

 Network protocol servers: JSON-RPC server, D-Bus server, Web server, FTP Server, and UPnP AV 

media server, and a multi-protocol Event Server 

 Container formats: AVI, MPEG, WMV, ASF, FLV, MKV/MKA (Matroska), QuickTime, MP4, M4A, 

AAC, NUT, Ogg, OGM, RealMedia RAM/RM/RV/RA/RMVB, 3gp, VIVO, PVA, NUV, NSV, NSA, 

FLI, FLC, DVR-MS and WTV 

 Playlist formats: M3U 

 Video formats: MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4 SP and ASP, MPEG-4 AVC (H.264), HEVC 

(H.265), HuffYUV, Indeo, MJPEG, RealVideo, RMVB, Sorenson, VP8, VP9, WMV, Cinepak 

 Audio formats: MIDI, AIFF, WAV/WAVE, MP2, MP3, AAC, AACplus (AAC+), Vorbis, AC3, DTS, 

ALAC, AMR, FLAC, Monkey's Audio (APE), RealAudio, SHN, WavPack, MPC/Musepack/Mpeg+, 

Shorten, Speex, WMA, IT, S3M, MOD (Amiga Module), XM, NSF (NES Sound Format), SPC 

(SNES), GYM (Genesis), SID (Commodore 64), Adlib, YM (Atari ST), ADPCM (Nintendo 

GameCube), and CD-DA 

 Digital picture/image formats: RAW image formats, BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF, MNG, ICO, PCX 

and Targa/TGA 

 Subtitle formats: AQTitle, ASS/SSA, CC, JACOsub, MicroDVD, MPL2, MPlayer, MPsub, OGM, 

PJS, RT, SMI, SRT, SUB, RealText, VOBsub, ubViewer, VPlayer 

 Metadata tags: APEv1, APEv2, ID3 (ID3v1 and ID3v2), ID666 and Vorbis comments for audio file 

formats, Exif and IPTC (including GeoTagging) for image file formats 

 

Вишеканални RF модулатор за конверзију композитног PAL B/K сигнала у RF сигнал користи се 

за претварање композитних сигнала у RF сигнал погодан за слање у систем за кабловску дистрибуцију 

ТВ сигнала. Модулатор на себи треба да има 16 аудио и видео улаза за појединачне канале, могућност 

подешавања нивоа сигнала за сваки појединачни сигнал, и заједнички композитни излаз за РФ сигнал. 

Уређај треба да поседује следеће карактеристике: 

- Фиксне фреквенције појединачних канала 

- SAW филтрирање - VSB филтрирање 

- CATV модулатор 

- Контрола фреквенције преко phase-locked петље, процесорска дуална phase-lock 

- ТВ сигнал стандарди: NTSC-M/N, PAL-B/G  

- Аудио стандард: DK/I(6.0/6.5) 
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Широкопојасно RF појачало за нивелацију сигнала користи за за финално појачање РФ сигнала 

пре слања у дистрибутивну мрежу. Појачало треба има следеће карактеристике: 

- поседује фреквентно компензовану карактеристику 

- највише појачава највише UHF канале који се највише и слабе у кабловским инсталацијама 

- фреквентни опсег 47 - 865 MHz 

- појачање 15dB VHF - 22dB UHF 

- шумни број 4.3 dB 

- регулација појачања 20 dB 

- максимални излазни ниво Vo (-60dB imd) 2 x 118 dB/uV 

- максимални улазни ниво сигнала 96 dB/uV 

- уграђен исправљач 

- прикључци са "Ф" конекторима 

 

 

3.4.2 L2 везе за пренос видео сигнала са централном локацијом 

Предуслов за рад комплетног система је постојање квалитетних наменских IP веза за повезивање 

централне локације са сваком од корисничких локација. У претходним фазама реализације пројекта 

омогућена је веза оптичким влакнима ка провајдеру телеком услуга. У оквиру остваривања предуслова 

за реализацију дистрибуције ТВ сигнала од провајдера је тражено да се обезбеде наменске L2 везе за 

повезивање централне локације са свим студентским домовима. 

Реализована L2 веза омогућава директну IP конекцију између централне локације и сваког 

појединачног студентског дома у оквиру Установе. Планирани проток за пренос ТВ сигнала за сваки 

од појединачних програма је 2Mb/sec. Пројектом је планирано преношење сигнала за 16 ТВ канала, 

што укупно затхтева пропусни опсег од 32Mb/sec. Реализовене L2 везе су већег капацитета, са 

минималним кашњењм и jitter-ом сигнала, тако да је очекивано да ће пренос бити остварен у пуном 

капацитету. 

Испоручиц треба да обезбеди сву птребну опрему и изврши услугу програмирања и подешавања 

неопходну за пуну имплементацију потребних L2 веза. 

 

3.5 Захтеви за имплеметацију SIP проткола 

3.5.1 Миграција постојеће DTM платформе на SIP комуникацију 

За потребе интеграције постојеће DTM платформе на SIP платформу на свакој од локација 

студентских домова налази се инсталиран IP VоIP SIP gateway са капацитетом од најмање 128 

истовремених разговора за комуникацију између корисника. Техничке карактеристике media gateway 

уређаја су следеће: 

 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 омогућава једноставно рутирање позива између VoIP канала и класичне 

TDM телефоније. За комуникацију преко VoIP  протокола систем подржава наведене протоколе, а за 

повезивање на TDM канале примарно подржава PRI ISDN преко Е1 канала. 

Уређај обезбеђује флексибилно рутирање позива, лаку интеграцију и проширење постојеће 

нумерације корисника, као и додавање нових бројева без прекида рада постојећег система. 

Испоручиоц је обавезан да изврши подешавање постојеће TDM опреме, као и инсталираних IP 

VоIP SIP gateway-а тако да формирају јединствен систем са интегрисаном нумерацијом. 

Реализован систем мора да обезбеди повезивање са провајдерима који за своју конекцију 

омогућавају везу преко VoIP протокола, и то путем конверзије SIP протокла у TDM протокол за 

пстојећу опрему, односно да обезбеди сопствени несметан директан рад са SIP протоколом у случају 

аутономних функција. 

3.5.2 Транзиција система јавне нумерације на SIP платформу 

У Републици Србији је у употреби отворени План нумерације. Национални број садржи 

национални одредишни кôд (NDC–National Destination Code) иза кога следи претплатнички број (SN–

Subscriber Number). Зависно од примене, национални одредишни кôд може да има географско или 

негеографско значење. 

Приликом позивања претплатника из другог географског подручја или јавне мобилне 

комуникационе мреже, или приликом позивања броја који означава остале негеографске услуге, 

потребно је прво бирати национални префикс „0‖, затим национални одредишни кôд и претплатнички 

број. Приликом иницирања позива са одредиштем унутар истог географског подручја (тзв. локални 

позив) бира се само претплатнички број. 

Национални префикс није део националног броја. Национални број за јавно доступне телефонске 

услуге на фиксној локацији има географско значење. Национални одредишни кôд (NDC), у овом 

случају, одређује географско подручје и означава се као географски кôд (TC–Trunk Code). После 

географског кôда следи претплатнички број (SN–Subscriber Number). 

Национални број за јавно доступне телефонске услуге на фиксној локацији може да садржи 

максимално 12 цифара. Географски кôд садржи највише две, а изузетно три цифре. За прву цифру 

претплатничког броја не могу се користити цифре „0‖ и „1‖. 
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Национални број за услуге јавне мобилне комуникационе мреже има негеографско значење и 

састоји се од националног одредишног кôда (NDC–National Destination Code) и претплатничког броја 

(SN – Subscriber Number). Национални одредишни кôд се алтернативно означава и као приступни код 

(SDN code – Service or Destination Network code). 

Национални одредишни кôд садржи најмање две цифре и почиње цифром „6‖. Дужина 

претплатничког броја у јавној мобилној комуникационој мрежи износи шест или седам цифара. 

Дужина осталих бројева у јавној мобилној комуникационој мрежи који не припадају претплатницима 

може да буде краћа. 

Приликом остваривања позива из јавне мобилне комуникационе мреже, осим за позиве упућене 

службама за хитне интервенције и службама помоћи, важи prethodno opisani поступак бирања. 

Национални број за остале негеографске услуге се састоји од националног одредишног кôда 

(NDC–National Destination Code) и претплатничког броја (SN–Subscriber Number). Национални 

одредишни кôд се алтернативно означава и као сервисни кôд (SDN code – Service or Destination 

Network code). 

Национални одредишни кôд за остале негеографске услуге садржи највише три цифре и почиње 

цифрама „7‖, „8‖ и „9‖. Национални одредишни кôд који почиње цифром „7‖ користи се за услугу 

универзалног приступног броја, услугу за комуникацију између уређаја, номадску телефонску услугу, 

услугу гласања телефоном, као и за друге врсте услуга у складу са овим планом. Национални 

одредишни кôд који почиње цифром „8‖ користи се за услугу бесплатног позива, као и за друге врсте 

услуга у складу са овим планом. Национални одредишни кôд који почиње цифром „9‖ користи се за 

услугу са додатом вредношћу. Национални број за остале негеографске услуге може да садржи 

максимално 9 цифара. 

Кратки кôдови се употребљавају за приступ службама за хитне интервенције и службама помоћи, 

службама за пружање услуга од јавног интереса, комерцијалним службама, као и за услугу избора 

оператора. Кратак кôд по правилу има негеографско значење и састоји се само од ознаке услуге или, 

опционо, од ознаке услуге и кôда оператора, 

Кратки кôдови садрже најмање три, а највише пет цифара и почињу цифром „1‖. Изузетно, 

кратак кôд може да садржи и шест цифара. 

Приступ службама за хитне интервенције и службама помоћи се обезбеђује из свих јавних 

комуникационих мрежа поступком локалног бирања. Приликом иницирања позива према осталим 

кратким кôдовима може се бирати само кратак кôд без бирања префикса. 

 За потребе преласка на SIP  платформу провајдер је обезбедио посебан опсег нумерације, са 

секвенцијално ддедлјених 15.000 бројева. Такође, Установа на располагању има и посебан 

секвенцијални део додељњнњ нумерације од 20.000 бројева из опсега намењених мобилној 

телефонији. 

 Испоручиоц је дужан да обезбеди програмирање и подешавање постојеће и нове 

телекомуникационе опреме тако да у оквиру телекомуникационог система предвиди две посебне 

целине: 

 опсег јавне нумерације намењен крајњим корисницима у оквиру Установе 

 опсег јавне нумерације предвиђен за коришћење интерних служби Установе 
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У прелазном периоду Установа ће задржати и постојећи опсег јавне нумерације. Испоручиоц је дужан 

да у прелазном периоду обезбеди подршку за рад оба система нумерације. 

3.5.3  Програмирање говорних аутомата за транзицију на SIP платформу 

У прелазном периоду реализације овог пројекта Установа ће задржати постојећи опсег јавне 

нумерације уз истовремено пуштање у рад нових опсега нумерације. Испоручиоц је дужан да у 

прелазном периоду обезбеди подршку за рад оба система нумерације. 

Ради ефикасније експлоатације система у прелазном периоду испоручиоц је дужан да обезбеди 

опрему, програмирање и подешавање уређаја који ће обезбедити функцију говорних аутомата за 

пружање обавештења о промени нумерације. 

Предвиђено је да корисници који позивају стари опсег нумерације буду аутоматски, а 

искључиво коришћењем опреме Установе, пребачени на говорни аутомат који ће им пружити 

потребна гласовна обавештења о будућој промени нумерације. Након тога потребно ја да долазни 

позив буде аутоматски трансферован на кориснике, односно услуге у складу са претходним системом 

нумерације. 

3.5.4 Терминални кориснички уређаји за имплементацију SIP протокола 

Терминални кориснички уређаји за имплементацију SIP протокола су наменски уређаји који 

користе рачунарску мрежу за успостављање и преношење телефонских позива, као што је Интернет 

или Интранет, уместо традиционалне јавне комутационе телефонске мреже (PSTN). 

Дигитална IP телефонска услуга користи протоколе за контролу попут SIP протокола (Session 

Initiation Protocol), IAX протокола или других наменских протокола. SIP телефони могу бити 

једноставнe софтверскe апликације, или наменски хардверски уређаји који изгледају попут обичног 

телефона или бежичног телефона.  

SIP телефон може имати бројне функције које аналогни телефон не подржава, као што су ID-ови 

у облику е-поште за контакте које је лакше памтити од имена корисника или директних телефонских 

бројева. Kарактеристике SIP телефона прате карактеристике телефонских сервиса који се баве 

рачунарима, а који имају богатије скупове функција. 

Испоручени SIP телефони морају имати минимално следеће карактеристике: 

Карактеристике    Опис 

Data networking 

• MAC address (IEEE 802.3) 

• IPv4 (RFC 791) 

• Address Resolution Protocol (ARP) 

• DNS: A record (RFC 1706), SRV record (RFC 2782) 

• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client (RFC 2131) 

• Internet Control Message Protocol (ICMP) (RFC 792) 
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• TCP (RFC793) 

• User Datagram Protocol (UDP) (RFC 768) 

• Real-Time Transport Protocol (RTP) (RFC 1889, 1890) 

• Real-Time Control Protocol (RTCP) (RFC 1889) 

• Differentiated Services (DiffServ) (RFC 2475) 

• Type of service (ToS) (RFC 791, 1349) 

• VLAN tagging 802.1p/Q: Layer 2 quality of service (QoS) 

• Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 2030) 

Voice gateway 

• SIP version 2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264) 

• SIP proxy redundancy: dynamic via DNS SRV, A records 

• Reregistration with primary SIP proxy server 

• SIP support in NAT networks (including STUN) 

• SIPFrag (RFC 3420) 

• Secure (encrypted) calling via SRTP 

• Codec name assignment 

• Voice algorithms: 

• G.711 (A-law and μ-law) 

• G.726 (16/24/32/40 kbps) 

• G.729 A 

• G.722 

• Dynamic payload support 

• Adjustable audio frames per packet 

• Dual-tone multifrequency (DTMF), in-band and out-of-band (RFC 2833) 

(SIP INFO) 

• Flexible dial plan support with interdigit timers 

• IP address/URI dialing support 

• Call progress tone generation 

• Jitter buffer: adaptive 

• Frame loss concealment 

• Comfort Noise Generation (CNG) 

• Voice activity detection (VAD) with silence suppression 

• Attenuation/gain adjustments 

• Message waiting indicator (MWI) tones 

• VMWI via NOTIFY, SUBSCRIBE 

• Caller ID support (name and number) 

• Third-party call control (RFC 3725) 

Provisioning, administration, 

and maintenance 

• Integrated web server provides web-based administration and 

configuration 
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• Telephone keypad configuration via display menu/navigation 

• Automated provisioning and upgrade via HTTPS, HTTP, TFTP 

• Asynchronous notification of upgrade availability via NOTIFY 

• Nonintrusive in-service upgrades 

• Report generation and event logging 

• Statistics transmitted in BYE message 

• Syslog and debug server records: configurable per line 

Power supply • PoE 801.af 

Physical interfaces 

• Two 10/100BASE-T RJ-45 Ethernet ports (IEEE 802.3) 

• Handset: RJ-9 connector 

• Built-in speakerphone and microphone 

• Headset port 

Indicator lights/LEDs 

• Speakerphone on/off button with LED 

• Headset on/off button with LED 

• Mute button with LED 

• Message waiting LED 

 

3.5.5 Терминални уређаји за конверзију SIP протокола на FXS 

За повезивање стандардних PSTN телефона, FAX уређаја, модема и читача картица испоручиоц 

је дужан да обезбеди наменске терминалне уређаје за конверзију SIP протокола на FXS стандард 

(аналогним телефонски адаптер- АТА). 

Испоручени уређај мора да има минималне следеће техничке карактеристике: 

 

Карактеристике Опис 

Data networking 

MAC address (IEEE 802.3) 

IPv4 (RFC 791) upgradeable to IPv6 (RFC 1883) 

Address Resolution Protocol (ARP) 

Domain Name System (DNS) A record (RFC 1706) and SRV record 

(RFC 2782) 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client (RFC 2131) 

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPoE) client (RFC 2516) 

Internet Control Message Protocol (ICMP) (RFC 792) 

TCP (RFC 793) 

User Datagram Protocol (UDP) (RFC 768) 
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Карактеристике Опис 

Real Time Protocol (RTP) (RFC 1889) (RFC 1890) 

Real Time Control Protocol (RTCP) (RFC 1889) 

VLAN tagging (IEEE 802.1p) 

Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 2030) 

SIP channels support for both UDP and TCP transport 

Voice gateway 

SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, and 3264) 

SIP proxy redundancy: Dynamic through use of DNS SRV A records 

Reregistration with primary SIP proxy server 

SIP support in network address translation (NAT) networks (including 

Serial Tunnel [STUN]) 

Highly secure (encrypted) calling using Secure RTP (SRTP) 

Codec name assignment 

G.711 (A-law and μ-law) 

G.726 (32 kbps) 

G.729 A 

Dynamic payload 

Adjustable audio frames per packet 

Dual-tone multifrequency (DTMF): In-band and out-of-band (RFC 2833) 

(SIP information) 

Voice features 

Independent configurable dial plans with interdigit timers and IP dialing 

(1 per port) 

Call progress tone generation 

Jitter buffer: Adaptive 

Frame loss concealment 

Full-duplex audio 

Echo cancellation (G.165 and G.168) 

Voice activity detection (VAD) 

Silence suppression 

Comfort noise generation (CNG) 

Attenuation and gain adjustments 

Flash hook timer 

Message waiting indicator (MWI) tones 

Visual messaging waiting indicator (VMWI) using frequency shift 

keying (FSK) 

Polarity control 

Hook flash event signaling 

Caller ID generation (name and number): Bellcore, DTMF, and 

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 

Streaming audio server: Up to 4 sessions 
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Карактеристике Опис 

Music on hold 

Call waiting, call waiting and caller ID 

Caller ID with name and number 

Caller ID blocking 

Selective and anonymous call rejection 

Call forwarding: No answer, busy, and all 

Do not disturb 

Call transfer, call return, and call back on busy 

Three-way conference calling with local mixing 

Per-call authentication and associated routing 

Call blocking with toll restriction 

Distinctive ringing: Calling and called number 

Off-hook warning tone 

Advanced inbound and outbound call routing 

Hotline and warmline calling 

Long silence (configurable time setting) silence threshold 

Disconnect tone (for example, reorder tone) 

Configurable ring frequency 

Ring validation time setting 

Tip and ring voltage adjustment setting 

Ring indication delay setting 

Fax capability 

Fax tone detection pass-through 

Fax pass-through using G.711 

Real-time fax over IP using T.38 fax relay (T.38 support is dependent on 

fax machine and network and transport resilience) 

Security 

Password-protected system reset to factory default 

Password-protected administrator and user access authority 

Provisioning, configuration, and authentication 

HTTPS with factory-installed client certificate 

HTTP digest: Encrypted authentication using MD5 (RFC 1321) 

Up to 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) encryption 

SIP Transport Layer Security (TLS) 

Provisioning, administration, 

and maintenance 

Web browser administration and configuration using integral web server 

Telephone keypad configuration with interactive voice prompts 

Automated provisioning and upgrade using HTTPS, HTTP, and Trivial 

File Transfer Protocol (TFTP) 

TR-069 

Asynchronous notification of upgrade availability using Notify 
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Карактеристике Опис 

Nonintrusive, in-service upgrades 

Report generation and event logging 

Statistics in Bye message 

Debug server records and syslog: Per-line configurable web browser 

Ping and traceroute diagnostics 

Configuration management: Backup and restore 

Support for Bonjour 

Physical interfaces 

1 WAN 100BASE-T RJ-45 Ethernet Port (IEEE 802.3) 

2 RJ-11 FXS phone ports for analog circuit telephone device (tip and 

ring) 

Reset button 

Subscriber line interface circuit 

(SLIC) 

Ring voltage: 40–90 Vpk configurable 

Ring frequency: 20–25 Hz 

Ring waveform: trapezoidal 

Maximum ringer load: 5 ringer equivalence numbers (RENs) 

On-hook voltage (tip and ring): –46 to –56V 

Off-hook current: 18–25 mA 

Terminating impedance: 600 ohm resistive or 270 ohm + 750 ohm 

150 nF complex impedance 

Frequency response: 300–3400 Hz 

Return loss (600 ohm, 300–3400 Hz): up to 20 dB 

Insertion loss (1 Vrms at 1 kHz): 3–4 dB 

Total harmonic distortion (THD) (350 mV peak at 300 Hz): up to 3% 

Idle channel noise: 72 dB (typical) 

Longitudinal balance: 55 dB (typical) 

Off-hook threshold (line seizure): Rdc < 1000 ohm 

On-hook threshold (line release): Rdc >10000 ohm 

Rdc DC supervisory range: Rdc > 450 ohm 

 

3.5.6 Израда инфраструктуре за функционисање SIP проткола 

3.5.6.1 Израда инфраструктуре - дом „Жарко Мариновић“ 

Испорука материјала и израда телекомуникационе инсталације у складу са тачком 3.2.1: 

 UTP кабл категорије минимум 5е, halogenfree (750 м) 

 NHXHX 3 x 2,5mm2 + 1 х 16мм2 (30 м) 

 мрежни уређај у складу са тачком 3.2.2 
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Комплет са повезивањем енергетских каблова, halogenfree пластичним каналицама одговарајућих 

димензија, пластичним и ребрастим цевима, бушењем отвора, уградњом MCB осигурача 16А у RO 

POD и израдом пројекта изведеног стања трасе каблова. 

3.5.6.2 Израда инфраструктуре - дом „Мика Митровић“ 

Испорука материјала и израда телекомуникационе инсталације у складу са тачком 3.2.1: 

 UTP кабл категорије минимум 5е, halogenfree (250 м) 

 NHXHX 3 x 2,5mm2 + 1 х 16мм2 (20 м) 

 мрежни уређај у складу са тачком 3.2.2 

Комплет са повезивањем енергетских каблова, halogenfree пластичним каналицама одговарајућих 

димензија, пластичним и ребрастим цевима, бушењем отвора, уградњом MCB осигурача 16А у RO 

POD и израдом пројекта изведеног стања трасе каблова. 

3.5.6.3 Израда инфраструктуре - дом „Вера Благјевић 1“ 

Испорука материјала и израда телекомуникационе инсталације у складу са тачком 3.2.1: 

 UTP кабл категорије минимум 5е, halogenfree (350 м) 

 NHXHX 3 x 2,5mm2 + 1 х 16мм2 (20 м) 

 мрежни уређај у складу са тачком 3.2.2 

Комплет са повезивањем енергетских каблова, halogenfree пластичним каналицама одговарајућих 

димензија, пластичним и ребрастим цевима, бушењем отвора, уградњом MCB осигурача 16А у RO 

POD и израдом пројекта изведеног стања трасе каблова. 

3.5.6.4 Израда инфраструктуре - студентски ресторан „Студентски град“ 

Испорука материјала и израда телекомуникационе инсталације у складу са тачком 3.2.1: 

 UTP кабл категорије минимум 5е, halogenfree (550 м) 

 NHXHX 3 x 2,5mm2 + 1 х 16мм2 (30 м) 

 мрежни уређај у складу са тачком 3.2.2 

Комплет са повезивањем енергетских каблова, halogenfree пластичним каналицама одговарајућих 

димензија, пластичним и ребрастим цевима, бушењем отвора, уградњом MCB осигурача 16А у RO 

POD и израдом пројекта изведеног стања трасе каблова. 

3.5.7 SIP програмски модули за апликације на корисничким платфорама 

За потребе SIP телефоније потребно је обезбедити софтверскe апликације које врше функцију SIP 

телефона на рачунарским и мобилним платформама. 

Минималне техничке карактеристике апликације су: 
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Protocols SIP 

  IAX 

Desktop platforms MS Windows 

  macOS 

  Linux 

General Features Voice calls 

  Video calls (SIP) 

  IM (SIP) 

  Presence (SIP) 

Telephony features Automatic account registration 

  Showing DNIS/DNID number 

  Ignore call function 

  Call forwarding 

  Unattended transfer 

  Attended transfer 

  Auto-answer 

  Auto-answer (server side) 

  Call recordings 

  Conference host (SIP) 

  Callto ://URL protocol 

  Auto-opening of incoming URL (IAX) 

  Opening of a URL on pre-set call events 

  Command-line dialing 

  Voice mail 

Contact management features Outlook integration plug-in(Windows 32bit,64bit) 

  LDAP contact service 

  CSV contact list import 

  Instant contact search 
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  Instant adding of contacts 

Video features (SIP) Video codec H.264 

IM Features (SIP) Incoming IM notification 

  SMS 

Interface features Multilanguage support 

  Optional auto-pop-up-window on incoming call 

  Always on top 

  Minimize on start up 

  Minimize to tray 

Security features TLS support with SIP 

  TLS with SRTP support (SIP) 

  Custom path to TLS certificate 

  Account password encryption 

  HTTPS/SFTP configuration 

Network features STUN support (SIP) 

  STUN server per account (SIP) 

  TCP support with SIP 

  Network-change detection 

Engine features Echo cancellation 

  Adaptive Jitter Buffer 

  Packet Loss Concealment 

  Auto Gain Control 

  Noise reduction 

  Audio codecs: GSM, Speex, iLBC, G.711 (ulaw, alaw) 

  Support for G.729 audio codec 

  Codec priority settings 

  Codec settings per account 

  Outband DTMF tones sending 
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  Inband DTMF 

  Unlimited accounts 

Integration tools API 

  Auto-provisioning (HTTP, HTTPS, SFTP and FTP) 

 

3.5.8 SIP програмски модули за имплементацију на системском нивоу 

За потребе имплементације SIP телефоније на системском нивоу потребно је обезбедити 

софтверскe апликације које врше функцију SIP сервера. 

Минималне техничке карактеристике програмских модула су: 

Call Features ADSI On-Screen Menu System 

  Alarm Receiver 

  Append Message 

  Authentication 

  Automated Attendant 

  Blacklists 

  Blind Transfer 

  Call Detail Records 

  Call Forward on Busy 

  Call Forward on No Answer 

  Call Forward Variable 

  Call Monitoring 

  Call Parking 

  Call Queuing 

  Call Recording 

  Call Retrieval 

  Call Routing (DID & ANI) 

  Call Snooping 

  Call Transfer 

  Call Waiting 

  Caller ID 

  Caller ID Blocking 

  Caller ID on Call Waiting 

  Calling Cards 

  Conference Bridging 

  Database Store / Retrieve 

  Database Integration 

  Dial by Name 

  Direct Inward System Access 

  Distinctive Ring 
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  Do Not Disturb 

  Fax Transmit and Receive 

  Flexible Extension Logic 

  Interactive Directory Listing 

  Interactive Voice Response (IVR) 

  Local and Remote Call Agents 

  Macros 

  Music On Hold 

  Music On Transfer: 

  Privacy 

  Open Settlement Protocol (OSP) 

  Overhead Paging 

  Protocol Conversion 

  Remote Call Pickup 

  Remote Office Support 

  Roaming Extensions 

  Route by Caller ID 

Call Features SMS Messaging 

  Streaming Hold Music 

  Supervised Transfer 

  Talk Detection 

  Three-way Calling 

  Time and Date 

  Transcoding 

  Trunking 

  VoIP Gateways 

  Voicemail 

Scalability TDMoE (Time Division Multiplex over Ethernet) 

  Zero latency 

  Uses commodity Ethernet hardware 

  Voice-over IP 

Speech ADPCM 

  CELT (pass through) 

  G.711 (A-Law & μ-Law) 

  G.719 (pass through) 

  G.722 

  G.722.1 licensed from Polycom® 

  G.722.1 Annex C licensed from Polycom® 

  G.723.1 (pass through) 

  G.726 

  G.729a  

  GSM 

https://www.digium.com/products/software/fax-for-asterisk
https://www.digium.com/products/software/g729-codec
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  iLBC 

  Linear 

VoIP Protocols H.323 

  IAX 

  SCCP 

  SIP 

Traditional Telephony 

Protocols 
E&M 

  E&M Wink 

  FXS 

  FXO 

  Loopstart 

  Groundstart 

  MF and DTMF support 

ISDN Protocols EuroISDN PRI and BRI 

  National ISDN 1 

  National ISDN 2 

  Q.SIG 

 

3.5.9 Имплеметација L2 везе за SIP повезивање са централном локацијом 

Предуслов за рад комплетног система је постојање квалитетних наменских IP веза за повезивање 

централне локације са сваким од студентских домова. У претходним фазама реализације пројекта 

омогућена је веза оптичким влакнима ка провајдеру телеком услуга. У оквиру остваривања предуслова 

за реализацију дистрибуције SIP сигнала од провајдера је тражено да се обезбеде наменске L2 везе за 

повезивање централне локације са свим студентским домовима. 

Реализована L2 веза омогућава директну IP конекцију између централне локације и сваког 

појединачног студентског дома у оквиру Установе. Планирани проток за пренос SIP сигнала за сваки 

govorni kanal је 0.1Mb/sec. Пројектом је планирано преношење сигнала за 30 SIP канала, што укупно 

затхтева пропусни опсег од 3Mb/sec. Реализовене L2 везе су већег капацитета, са минималним 

кашњењм и jitter-ом сигнала, тако да је очекивано да ће пренос бити остварен у пуном капацитету. 

Испоручиц треба да обезбеди сву птребну опрему и изврши услугу програмирања и подешавања 

неопходну за пуну имплементацију потребних L2 веза. 

4 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ 

4.1 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―. 
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4.2 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 

 

4.3 Обука особља 

Понуђач треба да обезбеди Наручиоцу свеобухватну обуку за запослене задужене за 

експолоатацију, одржавање, сервисирање и управљање системом. Обука треба да садржи 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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4.4 Заштита на раду 

Приликом радова на инсталацији и монтажи опреме Извођач је дужан да се придржава мера 

заштите на раду. 

Инвеститор је дужан: 

 да Извођача упозна са нормативним актима о заштити на раду, 

 да Извођачу пружи нормалне услове за рад, у складу са овим прилогом, Законом у 

заштити на раду и нормативним актима о заштити на раду, 

 да редовно контролише спровођење свих одредби о заштити на раду из овог прилога, из 

Закона о заштити на раду и одредби нормативних аката. 

Извођач је дужан: 

 да се у свему придржава овог прилога, Закона о заштити на раду и одредби нормативних 

акта инвеститора о заштити на раду (правилник о заштити на раду, програм за обучавања 

радника из области заштите на раду итд.), као и да о томе упозна радно особље, 

 да пре почетка радова обавести надлежан орган инспекције рада о почетку и врсти радова 

(минимум осам дана раније), 

 да на месту спровођења радова обезбеди технички исправан алат, материјал, комплет за 

пружање прве помоћи и апарат за гашење пожара угљендиоксидом, 

 да обезбеди нормалне услове за рад, у погледу алата, заштитне радне опреме, потребних 

информација, простора за рад итд., 

 да редовно контролише спровођење свих одредби о заштити на раду из овог прилога, из 

Закона о заштити на раду и одредби нормативних аката инвеститора. 

Радно особље мора да задовољава следеће опште услове при извођења радова: 

 да буде упознато са овим прилогом, са Законом о заштити на раду и нормативним актима 

Инвеститора, 

 да буде радно и здравствено способно за послове на којима ради, 

 да буде оспособљено за пружање прве помоћи, 

 да носи прописану адекватну заштитну радну опрему (одело, рукавице, итд.), 

 да користи исправни радни алат и материјал, 

 да се придржава прописаних метода спровођења радова и да својим поступцима не 

угрожава свој нити туђе животе, здравље и материјално техничка средства. 

 

Превоз потребног материјала и алата обављати у приколицама или камионима одговарајуће 

носивости. Возило мора бити технички исправно и прописно обележено у складу са одредбама Закона 

о безбедности саобраћаја на јавним путевима. Брзина возила мора бити прилагођена терету који се 

превози и условима пута. 

При утовару и истовару користити заштитну опрему (рукавице, шлемове и заштитну обућу) и 

омогућити неометан простор за рад. 

Приликом рада у непосредној близини саобраћајнице посебно се скреће пажња на опасност од 

саобраћајних несрећа, како радника, тако и осталих учесника у саобраћају (пролазника, возача и 
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путника). Тада је потребно место извођења радова видно обележити одговарајућим саобраћајним 

знаковима и/или светлосном сигнализацијом. 

Постављање кабловских канала и каблова се изводи на висини од 2 до 5 м од пода, па се радно 

особље излаже опасностима од пада и механичких повреда. Такође се спроводи бушење зидова или 

плафона, па се јављају опасности од електричног дејства, која може бити изазвана продором бургије у 

постојећу електричну инсталацију под напоном или неисправним алатом за бушење. 

Заштита од пада се обезбеђује постављањем стабилних конструкција за извођење радова (нпр. 

мердевина), ношењем заштитних шлемова и обезбеђивањем простора за несметани рад и пролаз. 

Заштита од продора бургије у постојећу електричну инсталацију под напоном се спроводи 

упознавањем радника са електричном инсталацијом на том делу објекта и ношењем заштитних 

гумених рукавица. 

Заштита од електричног удара на алату се спроводи коришћењем технички исправног алата и 

напајања са уземљење. Посебно се скреће пажња на типично остваривање продора у зидовима између 

ходника и просторија, код магистралног одвајања каблова у просторије. У одређеном броју случајева 

је зид за бушење приступачнији из просторије него из ходника. У том случају се мора проверити и 

прецизно установити да се са друге стране зида не налази енергетска или нека друга инсталација. 

У току радова постоје следеће опасности: 

1. опасност од преоптерећења система за напајање 

2. опасност од напона индиректног додира рек ормана 

3. опасност од напона индиректног додира комуникационих уређаја 

Опасност од преоптерећења је отклоњена прорачуном максималне потрошње комуникационих 

уређаја у рек орману и увидом у карактеристике каблова и осигурача прикључног места за напајање, 

које ће се користити за напајање комуникационе опреме. 

Опасност од напона индиректног додира рек ормана отклоњена је додатним изједначавањем 

потенцијала рек ормана повезивањем тачке за изједначавања потенцијала рек ормана са шином за 

изједначавање потенцијала у разводном орману за напајање. 

Опасност од напона индиректног додира комуникационих уређаја отклоњена је додатним 

изједначавањем потенцијала металних кућишта уређаја њиховим повезивањем за тачку изједначавања 

потенцијала у рек орману. 
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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. 

 

5.1 Студентски дом „Жарко Мариновић“, Цара Душана 254, Земун 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
СВМУ - AP модул, за инсталацију 

по собама 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.1.1 техничке 

документације 

46 комада 

2 
СВМУ - AP модул, за инсталацију 

у заједничке просторије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.1.2 техничке 

документације 

8 комада 

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 - 3 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 

1 комплет 

5 
Израда инфраструктуре за 

функционисање СВМУ уређаја 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.1 и 3.2.1.13 техничке 

документације 

1 комплет 

6 
Мрежни уређај за повезивање и 

напајање СВМУ - AP модула 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.2 техничке 

документације 

4 комада 

7 
Рек орман за смештај опреме са 

припадајућим ЗОК 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.3 техничке 

документације 

4 комплета 

8 

Уређај за обезбеђивање 

аутономије напајања СВМУ - AP 

модула 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.4 техничке 

документације 

1 комад 

9 
Софтвер и програмски модули 

СВМУ модула 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.5 техничке 

документације 

1 комад 

10 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 5 - 8 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

11 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 5 - 9 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 

1 комплет 
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12 
Уређај за повезивање сензора за 

телеметрију 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.1 техничке 

документације 

6 комада 

13 
Индустријски сензор температуре 

са аутономним напајањем 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.2 техничке 

документације 

30 комада 

14 
Софтвер и програмски модули 

телеметерије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.3 техничке 

документације 

1 комад 

15 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 11 - 13 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

16 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 11 - 

14 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

17 

Уређај за конверзију стриминг 

дигиталног сигнала у композитни 

РФ антенски сигнал 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.4.1 техничке 

документације 

1 комад 

18 

Услуге програмирања за 

имплеметацију Л2 везе за 

повезивање видео преноса са 

централном локацијом 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.4.2 техничке 

документације 
1 комплет 

19 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 16 - 17 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

20 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 16 - 

18 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

21 
Миграција постојеће ДТМ 

платформе на СИП комуникацију 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.1 техничке 

документације 

1 комад 

22 

Унапређење и проширење система 

јавне нумерације, подршка и 

транзиција на СИП платформу 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.2 техничке 

документације 

1 комад 

23 

Услуга програмирања горних 

аутомата за транзицију ТДМ на 

СИП платформу 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.3 техничке 

документације 

1 комад 

24 

Терминални кориснички уређаји 

за имплементацију СИП 

протокола за канцеларије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.4 техничке 

документације 

14 комада 
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25 
Терминални уређаји за конверзију 

СИП протокола на FXS 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.5 техничке 

документације 

2 комада 

26 

Израда инфраструктуре за 

функционисање СИП проткола, 

терминалних уређаја и конвертора 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.6. и 3.5.6.1 техничке 

документације 

1 комплет 

27 

Програмски модули за СИП 

протокола за апликације на 

крисничким платфорама 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.7 техничке 

документације 

1 комплет 

28 

Софтвер и програмски модули за 

имплементацију СИП проткола на 

системском нивоу 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.8 техничке 

документације 

1 комплет 

29 

Услуге програмирања за 

имплеметацију Л2 везе за СИП 

повезивање са централном 

локацијом 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.9 техничке 

документације 
1 комплет 

30 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 20 - 28 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

31 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 20 - 

29 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

32 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

 

5.2 Студенски дом „Мика Митровић“, Краља Владимира 33, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
СВМУ - AP модул, за инсталацију 

по собама 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.1.1 техничке 

документације 

79 комада 

2 
СВМУ - AP модул, за инсталацију 

у заједничке просторије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.1.2 техничке 

документације 
10 комада 
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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 - 3 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

5 
Израда инфраструктуре за 

функционисање СВМУ уређаја 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.1 и 3.2.1.14 техничке 

документације 

1 комплет 

6 
Мрежни уређај за повезивање и 

напајање СВМУ - AP модула 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.2 техничке 

документације 

6 комада 

7 

Уређај за обезбеђивање 

аутономије напајања СВМУ - AP 

модула 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.4 техничке 

документације 

1 комад 

8 
Софтвер и програмски модули 

СВМУ модула 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.5 техничке 

документације 

1 комад 

9 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 5 - 8 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

10 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 5 - 9 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 

1 комплет 

11 
Уређај за повезивање сензора за 

телеметрију 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.1 техничке 

документације 

6 комада 

12 
Индустријски сензор температуре 

са аутономним напајањем 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.2 техничке 

документације 

30 комада 

13 
Софтвер и програмски модули 

телеметерије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.3 техничке 

документације 

1 комад 

14 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 11 - 13 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 
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15 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 11 - 

14 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

16 

Уређај за конверзију стриминг 

дигиталног сигнала у композитни 

РФ антенски сигнал 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.4.1 техничке 

документације 

1 комад 

17 

Услуге програмирања за 

имплеметацију Л2 везе за 

повезивање видео преноса са 

централном локацијом 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.4.2 техничке 

документације 
1 комплет 

18 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 16 - 17 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

19 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 16 - 

18 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

20 
Миграција постојеће ДТМ 

платформе на СИП комуникацију 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.1 техничке 

документације 

1 комад 

21 

Унапређење и проширење система 

јавне нумерације, подршка и 

транзиција на СИП платформу 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.2 техничке 

документације 

1 комад 

22 

Услуга програмирања горних 

аутомата за транзицију ТДМ на 

СИП платформу 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.3 техничке 

документације 

1 комад 

23 

Терминални кориснички уређаји 

за имплементацију СИП 

протокола за канцеларије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.4 техничке 

документације 

18 комада 

24 
Терминални уређаји за конверзију 

СИП протокола на FXS 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.5 техничке 

документације 

2 комада 

25 

Израда инфраструктуре за 

функционисање СИП проткола, 

терминалних уређаја и конвертора 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.6 и 3.5.6.2 техничке 

документације 

1 комплет 

26 

Програмски модули за СИП 

протокола за апликације на 

крисничким платфорама 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.7 техничке 

документације 

1 комплет 
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27 

Софтвер и програмски модули за 

имплементацију СИП проткола на 

системском нивоу 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.8 техничке 

документације 

1 комплет 

28 

Услуге програмирања за 

имплеметацију Л2 везе за СИП 

повезивање са централном 

локацијом 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.9 техничке 

документације 
1 комплет 

29 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 20 - 28 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

30 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 20 - 

29 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

31 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

 

5.3 Студентски дом „Вера Благојевић I“, Краљице Марије 48, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
СВМУ - AP модул, за инсталацију 

по собама 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.1.1 техничке 

документације 

45 комада 

2 
СВМУ - AP модул, за инсталацију 

у заједничке просторије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.1.2 техничке 

документације 

8 комада 

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 - 3 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 

1 комплет 

5 
Израда инфраструктуре за 

функционисање СВМУ уређаја 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.1 и 3.2.1.15  техничке 

документације 

1 комплет 

6 
Мрежни уређај за повезивање и 

напајање СВМУ - AP модула 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.2 техничке 

документације 

6 комада 
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7 
Рек орман за смештај опреме са 

припадајућим ЗОК 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.3 техничке 

документације 

5 комплета 

8 

Уређај за обезбеђивање 

аутономије напајања СВМУ - AP 

модула 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.4 техничке 

документације 

1 комад 

9 
Софтвер и програмски модули 

СВМУ модула 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.5 техничке 

документације 

1 комад 

10 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 5 - 9 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

11 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 5 - 

10 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

12 
Уређај за повезивање сензора за 

телеметрију 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.1 техничке 

документације 

6 комада 

13 
Индустријски сензор температуре 

са аутономним напајањем 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.2 техничке 

документације 

30 комада 

14 
Софтвер и програмски модули 

телеметерије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.3 техничке 

документације 

1 комад 

15 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 12 - 14 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

16 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 12 - 

15 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

17 
Миграција постојеће ДТМ 

платформе на СИП комуникацију 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.1 техничке 

документације 

1 комад 

18 

Унапређење и проширење система 

јавне нумерације, подршка и 

транзиција на СИП платформу 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.2 техничке 

документације 

1 комад 

19 

Услуга програмирања горних 

аутомата за транзицију ТДМ на 

СИП платформу 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.3 техничке 

документације 

1 комад 
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20 

Терминални кориснички уређаји 

за имплементацију СИП 

протокола за канцеларије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.4 техничке 

документације 

6 комада 

21 
Терминални уређаји за конверзију 

СИП протокола на FXS 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.5 техничке 

документације 

2 комада 

22 

Израда инфраструктуре за 

функционисање СИП проткола, 

терминалних уређаја и конвертора 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.6 и 3.5.6.3 техничке 

документације 

1 комплет 

23 

Програмски модули за СИП 

протокола за апликације на 

крисничким платфорама 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.7 техничке 

документације 

1 комплет 

24 

Софтвер и програмски модули за 

имплементацију СИП проткола на 

системском нивоу 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.8 техничке 

документације 

1 комплет 

25 

Услуге програмирања за 

имплеметацију Л2 везе за СИП 

повезивање са централном 

локацијом 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.9 техничке 

документације 
1 комплет 

26 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 17 - 25 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

27 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 17 - 

26 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

28 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

 

5.4 Студентски ресторан „Студетски град“, Тошин бунар 143-145, Београд 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 
СВМУ - AP модул, за инсталацију 

у заједничке просторије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.1.2 техничке 

документације 

8 комада 

2 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставку 1 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

3 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 1 и 2 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 

1 комплет 
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4 
Израда инфраструктуре за 

функционисање СВМУ уређаја 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.1 и 3.2.1.16 техничке 

документације 

1 комплет 

5 
Мрежни уређај за повезивање и 

напајање СВМУ - AP модула 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.2 техничке 

документације 

4 комада 

6 
Рек орман за смештај опреме са 

припадајућим ЗОК 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.3 техничке 

документације 

5 комплета 

7 

Уређај за обезбеђивање 

аутономије напајања СВМУ - AP 

модула 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.2.4 техничке 

документације 

1 комад 

8 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 5 - 7 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

9 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 5 - 8 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 

1 комплет 

10 
Уређај за повезивање сензора за 

телеметрију 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.1 техничке 

документације 

20 комада 

11 
Индустријски сензор температуре 

са аутономним напајањем 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.2 техничке 

документације 

50 комада 

12 
Софтвер и програмски модули 

телеметерије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.3.3 техничке 

документације 

1 комад 

13 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 10 - 12 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

14 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 10 - 

13 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

15 

Терминални кориснички уређаји 

за имплементацију СИП 

протокола за канцеларије 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.4 техничке 

документације 

10 комада 

16 
Терминални уређаји за конверзију 

СИП протокола на FXS 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.5 техничке 

документације 

2 комада 
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17 

Израда инфраструктуре за 

функционисање СИП проткола, 

терминалних уређаја и конвертора 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.6 и 3.5.6.4 техничке 

документације 

1 комплет 

18 

Софтвер и програмски модули за 

имплементацију СИП проткола на 

системском нивоу 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 3.5.8 техничке 

документације 

1 комплет 

19 
Монтажни и инсталациони 

материјал за ставке 15 - 18 

Потребна опрема неопходна да би 

понуђено решење у потпуности 

функционисало 

1 комплет 

20 

Монтажа, програмирање, 

тестирање и пуштање у рад 

испоручене опреме за ставке 15 - 

19 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.1 техничке 

документације 
1 комплет 

21 

Монтажни пројекат и Пројекат 

изведеног стања у штампаној и 

електронској форми 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.2 техничке 

документације 

1 комплет 

5.5 Обука корисника 

Р.бр. Назив Опис Количина 

1 

Обука корисника за 

администрацију и корисничко 

одржавање система 

Детаљна спецификација дата у 

поглављу 4.3 техничке 

документације 

1 комплет 
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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 14/15 и бр. 68/15 - 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. Зaкона и то: 

Ред. 

број 
УСЛОВ ДОКАЗ 

1. Да jе регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(Чл. 75, став 1, тачка 1) Закона) 

 

 

 

 

 

  

 

-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) 

Закона) 

 

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 

против заштите животне средине, кривично дело 
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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) 

Закона) 

 

 

 

- 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 
 У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за сваког 

учесника из групе 
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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 2019. 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 2019. 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 Call Centre система, минимално 1 систем. 

 
1.3. Да је понуђач у периоду од 2016. до 2019. 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 система преноса ТВ сигнала / ИП видео стриминг за лаптоп и 

мобилне платформе 

 
1.4. Да је понуђач у периоду од 2016. до 2019. 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 система за даљинско очитавање мерених података 

температуре (телеметерија) 

 

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 2019. закључно са даном 

 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. 

Закона) 

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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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-П2: попуњен и оверен од стране референтних наручилаца за испоруку, уградњу и 

пуштање Call Centre sistema, 

Прилог уз образац П-П3: попуњен и оверен од стране референтних наручилаца за испоруку, уградњу и 

пуштање система преноса ТВ сигнала / ИП видео стриминг за лаптоп и мобилне платформе, 

Прилог уз образац П-П4: попуњен и оверен од стране референтних наручилаца за испоруку, уградњу и 

пуштање система за даљинско очитавање мерених података температуре (телеметерија), 

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  понуђена добра, наведена у конкурсној документацији у делу „Технички захтеви― поглавља 3 

одговарају описима и испуњавају све захтеве у погледу квалитета 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, 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. Техничка документација може бити 

достављена и на ЦД-у. 

 

2.2. Да понуђач има уведен систем квалитета ISO 9001  

 

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.  
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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. 

 

2.3. Да понуђач располаже (као власник или корисник по другом основу) са довољним техничким 

капацитетом, тј. са најмање 3 сервисна возила 

 

Доказ:  

1. Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача (власништво или лизинг). У случају 

постојања лизинга доставити и копију уговора о лизингу. За друге основе коришћења поред копија 

важећих саобраћајних дозвола и доказ о правном основу коришћења (важеће овлашћење, уговор и сл).  

Уколико транспорт врши друго правно или физичко лице, а не понуђач доставити и уговор између 

понуђача и лица које врше транпсорт или други адекватан доказ из кога се ова околност може 

утврдити на несумњив начин   

2. Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе, за возило којим се 

доказује  технички капацитет. 

3. Фотографија регистрационе налепнице  

 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

2.4. 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 једног запосленог или радно ангажованог лице мора 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 

 

Доказ: Попуњен, потписан и печатира образац кадровског капацитета (Образац K), 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. 

 

Напомена: Чланом 199. Закона о раду („Службени гласник РС―, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 

и 75/2014), прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради 

обављања послова који су ван делатности послодавца, тако да уговори о делу неће бити прихваћени 

као доказ о испуњености овог услова, у случају да су закључени за обављање послова из делатности 

послодавца, односно понуђача или подизвођача.  
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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. 

 
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. Закона - 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 – Изјава орсаоложивости сервиса 

- Образац П 

- Прилог уз образац П - Образац  П-П1 

-     Прилог уз образац П - Образац  П-П2 

-     Прилог уз образац П - Образац  П-П3 

- Прилог уз образац П - Образац  П-П4 

- Образац К 

- Образац 9 – изјава о техничком капацитету 

- 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. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказе из члана 75. став 

1. тачка 1), 2) и 4) Закона („Сл.гласник РС―, број 124/12, 14/15 и 68/15 - 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. 

 

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 07.11.2019. године до 13.00 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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―Б(број)Ј(јавне)Н(набавке) Д-54/19―. 

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 07.11.2019. године до 

13.00 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, сматраће се неблаговременом и 

биће неотворена враћена понуђачу након поступка отварања понуда. 
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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 

07.11.2019. године у 13.30 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. 

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:  
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„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку набавку добара: OПРЕМА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, број набавке Д-54/19 - НЕ ОТВАРАТИ.‖ 

„Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку набавку добара: OПРЕМА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, број набавке Д-54/19 - НЕ ОТВАРАТИ.‖ 

 „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку набавку добара: OПРЕМА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, број набавке Д-54/19 - НЕ ОТВАРАТИ.‖ 

или „Измена и допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку добара: OПРЕМА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, јавна набавка број Д-54/19 – 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 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. 
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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. 

 

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. 
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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. Закона.  

 

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 10 % 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 овлашћењу - писму. Менично 

овлашћење - писмо које је достављено уз меницу мора бити са  унетом  клаузуом „без протеста―, роком 

доспећа „по виђењу―, са назначеним износом од 10% 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 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 
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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. 

 

-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 
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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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ 

КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ“, 

„МИКА МИТРОВИЋ“, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1“ И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ 

„СТУДЕНТСКИ ГРАД“, број набавке Д-54/19. 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. Закона, 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 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 најниже понуђене цене.  

 

Резервни критеријум: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност ће 

имати понуда која има краћи рок реализације уговора, од дана обостраног потписивања уговора. 

 

 

mailto:nabavke@sc.rs
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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. 

 

КОРИШЋЕЊЕ ПЕЧАТА 

У складу са чланом 9. тачка 18) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС―, број 

86/15 и 41/19) приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

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. 

 

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. 

 

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 14/15 и 68/15 - 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. 
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, 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. Закона 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 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 
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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 - 54/19) 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 

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 
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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 

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 ПОНУДЕ 

Понуда број ____________ од _________________. године, за набавку добара: OПРЕМА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, број јавне набавке Д-54/19. 

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 

 

Понуђач је разврстан као (велико, микро… 

итд) привредно друштво-навести 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

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 заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача) 
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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: 

 

 Понуђач је разврстан као (велико, микро… 

итд) привредно друштво-навести 
 

 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: 

 

 Понуђач је разврстан као (велико, микро… 

итд) привредно друштво-навести 
 

 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  

 Понуђач је разврстан као (велико, микро… 

итд) привредно друштво-навести 
 

 Име особе за контакт:  

2)  

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

 Регистарски број ПДВ-а  

 Понуђач је разврстан као (велико, микро… 

итд) привредно друштво-навести 
 

 Име особе за контакт:   

3)  

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

 Регистарски број ПДВ-а  

 Понуђач је разврстан као (велико, микро… 

итд) привредно друштво-навести 
 

 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 „Жарко Мариновић―, Цара Душана 254, Земун 

Студентски дом „Жарко Мариновић“, Цара Душана 254, Земун 

Р
.б

р
. 

Н
а
зи

в
 

О
п

и
с 

Н
у
м

ер
а
ц

и
ја

 

т
ех

н
и

ч
к

е 

д
о
к

у
м
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т
а
ц

и
ј

е 

К
о
л

и
ч

и
н

а
 Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

СВМУ - AP модул, 

за инсталацију по 

собама 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.1.1 

техничке 

документације 

 46 комада 

  

2 

СВМУ - AP модул, 

за инсталацију у 

заједничке 

просторије 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.1.2 

техничке 

документације 

 

8  комада 

  

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 - 3 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.1 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

5 

Израда 

инфраструктуре за 

функционисање 

СВМУ уређаја 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.2.1 и 

3.2.1.13 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

6 

Мрежни уређај за 

повезивање и 

напајање СВМУ - 

AP модула 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.2.2 

техничке 

документације 

 

4   комада 

  

7 

Рек орман за 

смештај опреме са 

припадајућим ЗОК 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.2.3 

техничке 

документације 

 

4 

комплета 
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Студентски дом „Жарко Мариновић“, Цара Душана 254, Земун 

Р
.б

р
. 
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а
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п

и
с 
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у
м

ер
а
ц

и
ја

 

т
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н
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е 

д
о
к

у
м
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т
а
ц

и
ј

е 

К
о
л

и
ч

и
н

а
 Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

8 

Уређај за 

обезбеђивање 

аутономије 

напајања СВМУ - 

AP модула 

 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.2.4 

техничке 

документације 

 

1    комад 

  

9 

Софтвер и 

програмски 

модули СВМУ 

модула 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.2.5 

техничке 

документације 

 

1    комад 

  

10 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 

5 - 9 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење у 

потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

11 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене опреме 

за ставке 5 - 10 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.1 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

12 

Уређај за 

повезивање 

сензора за 

телеметрију 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.3.1 

техничке 

документације 

 

6   комада 

  

13 

Индустријски 

сензор 

температуре са 

аутономним 

напајањем 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.3.2 

техничке 

документације 

 

30 комада 

  

14 

Софтвер и 

програмски 

модули 

телеметерије 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.3.3 

техничке 

документације 

 

 

1 комад 
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Студентски дом „Жарко Мариновић“, Цара Душана 254, Земун 

Р
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 Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

15 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 

12 - 14 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење у 

потпуности 

функционисало 

 

 

1 комплет 

  

16 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене опреме 

за ставке 12 - 15 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.1 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

17 

Уређај за 

конверзију 

стриминг 

дигиталног 

сигнала у 

композитни РФ 

антенски сигнал 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.4.1 

техничке 

документације 

 

1 комад 

  

18 

Услуге 

програмирања за 

имплеметацију Л2 

везе за повезивање 

видео преноса са 

централном 

локацијом 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.4.2 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

19 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 

17 - 18 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење у 

потпуности 

функционисало 

 

 

1 комплет 

  

20 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене опреме 

за ставке 17 - 19 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.1 

техничке 

документације 

 

1 комплет 
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цена 
Укупна цена 

21 

Миграција 

постојеће ДТМ 

платформе на СИП 

комуникацију 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.1 

техничке 

документације 

 

1 комад 

  

22 

Унапређење и 

проширење 

система јавне 

нумерације, 

подршка и 

транзиција на СИП 

платформу 

 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.2 

техничке 

документације 

 

1 комад 

  

23 

Услуга 

програмирања 

горних аутомата за 

транзицију ТДМ 

на СИП платформу 

 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.3 

техничке 

документације 

 

1 комад 

  

24 

Терминални 

кориснички 

уређаји за 

имплементацију 

СИП протокола за 

канцеларије 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.4 

техничке 

документације 

 

14 комада 

  

25 

Терминални 

уређаји за 

конверзију СИП 

протокола на FXS 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.5 

техничке 

документације 

 

2  комада 

  

26 

Израда 

инфраструктуре за 

функционисање 

СИП проткола, 

терминалних 

уређаја и 

конвертора 

 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.6. и 

3.5.6.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 
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Укупна цена 

27 

 

Програмски 

модули за СИП 

протокола за 

апликације на 

крисничким 

платфорама 

 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.7 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

28 

 

Софтвер и 

програмски 

модули за 

имплементацију 

СИП проткола на 

системском нивоу 

 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.8 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

29 

 

Услуге 

програмирања за 

имплеметацију Л2 

везе за СИП 

повезивање са 

централном 

локацијом 

 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.9 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

30 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 

21 - 29 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење у 

потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

31 

 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене опреме 

за ставке 21 – 30 

 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.1 

техничке 

документације 

 

1 комплет 
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Укупна цена 

32 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној 

 и електронској 

форми 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.2 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

 

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  „Жарко Мариновић“ 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

СВМУ - AP 

модул, за 

инсталацију по 

собама 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.1.1 техничке 

документације 

 

79 комада 

  

2 

СВМУ - AP 

модул, за 

инсталацију у 

заједничке 

просторије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.1.2 техничке 

документације 

 

10 комада 

  

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

1 - 3 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

5 

Израда 

инфраструктуре 

за 

функционисање 

СВМУ уређаја 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.1 и 3.2.1.14 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

6 

Мрежни уређај 

за повезивање и 

напајање СВМУ 

- AP модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.2 техничке 

документације 

 

6 комада 

  

7 

Уређај за 

обезбеђивање 

аутономије 

напајања СВМУ 

- AP модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.4 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

8 

Софтвер и 

програмски 

модули СВМУ 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.5 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

9 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 5 - 8 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

10 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

5 - 9 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

11 

Уређај за 

повезивање 

сензора за 

телеметрију 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.1 техничке 

документације 

 

6 комада 

  

12 

Индустријски 

сензор 

температуре са 

аутономним 

напајањем 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.2 техничке 

документације 

 

30 комада 

  

13 

Софтвер и 

програмски 

модули 

телеметерије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.3 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

14 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 11 - 13 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

15 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

11 - 14 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

16 

Уређај за 

конверзију 

стриминг 

дигиталног 

сигнала у 

композитни РФ 

антенски сигнал 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.4.1 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

17 

Услуге 

програмирања 

за 

имплеметацију 

Л2 везе за 

повезивање 

видео преноса 

са централном 

локацијом 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.4.2 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

18 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 16 - 17 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

19 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

16 - 18 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

20 

Миграција 

постојеће ДТМ 

платформе на 

СИП 

комуникацију 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.1 техничке 

документације 

 

1 комад 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

21 

Унапређење и 

проширење 

система јавне 

нумерације, 

подршка и 

транзиција на 

СИП платформу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.2 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

22 

Услуга 

програмирања 

горних аутомата 

за транзицију 

ТДМ на СИП 

платформу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.3 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

23 

Терминални 

кориснички 

уређаји за 

имплементацију 

СИП протокола 

за канцеларије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.4 техничке 

документације 

 

18 комада 

  

24 

Терминални 

уређаји за 

конверзију СИП 

протокола на 

FXS 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.5 техничке 

документације 

 

2 комада 

  

25 

Израда 

инфраструктуре 

за 

функционисање 

СИП проткола, 

терминалних 

уређаја и 

конвертора 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.6 и 3.5.6.2 

техничке 

документације 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

26 

Програмски 

модули за СИП 

протокола за 

апликације на 

крисничким 

платфорама 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.7 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

27 

Софтвер и 

програмски 

модули за 

имплементацију 

СИП проткола 

на системском 

нивоу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.8 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

28 

Услуге 

програмирања 

за 

имплеметацију 

Л2 везе за СИП 

повезивање са 

централном 

локацијом 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.9 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

29 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 20 - 28 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

30 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

20 - 29 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

31 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног стања 

у штампаној и 

електронској 

форми 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.2 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

Укупна цена без ПДВ-а за „Мика Митровић“ 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

СВМУ - AP 

модул, за 

инсталацију 

по собама 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.1.1 техничке 

документације 

 45 комада  

 

2 

СВМУ - AP 

модул, за 

инсталацију у 

заједничке 

просторије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.1.2 техничке 

документације 

 8 комада  

 

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 1 и 2 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 1 комплет  
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

4 

Монтажа, 

програмирање

, тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 - 3 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

5 

Израда 

инфраструкту

ре за 

функциониса

ње СВМУ 

уређаја 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.1 и 3.2.1.15  

техничке 

документације 

 1 комплет  

 

6 

Мрежни 

уређај за 

повезивање и 

напајање 

СВМУ - AP 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.2 техничке 

документације 

 6 комада  

 

7 

Рек орман за 

смештај 

опреме са 

припадајућим 

ЗОК 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.3 техничке 

документације 

 

5 

комплета 

  

8 

Уређај за 

обезбеђивање 

аутономије 

напајања 

СВМУ - AP 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.4 техничке 

документације 

 1   комад  

 

9 

Софтвер и 

програмски 

модули СВМУ 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.5 техничке 

документације 

 1   комад  
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

10 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 5 - 9 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 1 комплет  

 

11 

Монтажа, 

програмирање

, тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 5 - 10 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

12 

Уређај за 

повезивање 

сензора за 

телеметрију 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.1 техничке 

документације 

 6 комада  

 

13 

Индустријски 

сензор 

температуре 

са аутономним 

напајањем 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.2 техничке 

документације 

 30 комада  

 

14 

Софтвер и 

програмски 

модули 

телеметерије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.3 техничке 

документације 

 1   комад  

 

15 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 12 - 14 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 1 комплет  
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

16 

Монтажа, 

програмирање

, тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 12 - 15 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

17 

Миграција 

постојеће 

ДТМ 

платформе на 

СИП 

комуникацију 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.1 техничке 

документације 

 1   комад  

 

18 

Унапређење и 

проширење 

система јавне 

нумерације, 

подршка и 

транзиција на 

СИП 

платформу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.2 техничке 

документације 

 1   комад  

 

19 

Услуга 

програмирања 

горних 

аутомата за 

транзицију 

ТДМ на СИП 

платформу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.3 техничке 

документације 

 1   комад  

 

20 

Терминални 

кориснички 

уређаји за 

имплементаци

ју СИП 

протокола за 

канцеларије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.4 техничке 

документације 

 6 комада  
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

21 

Терминални 

уређаји за 

конверзију 

СИП 

протокола на 

FXS 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.5 техничке 

документације 

 2 комада  

 

22 

Израда 

инфраструкту

ре за 

функциониса

ње СИП 

проткола, 

терминалних 

уређаја и 

конвертора 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.6 и 3.5.6.3 

техничке 

документације 

 1 комплет  

 

23 

Програмски 

модули за 

СИП 

протокола за 

апликације на 

крисничким 

платфорама 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.7 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

24 

Софтвер и 

програмски 

модули за 

имплементаци

ју СИП 

проткола на 

системском 

нивоу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.8 техничке 

документације 

 1 комплет  
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

25 

Услуге 

програмирања 

за 

имплеметациј

у Л2 везе за 

СИП 

повезивање са 

централном 

локацијом 

 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.9 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

26 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 17 – 25 

 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 1 комплет  

 

27 

Монтажа, 

програмирање

, тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 17 – 26 

 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

28 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.2 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом „Вера Благојевић I“, 
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Студентски ресторан „Студентски град“, Тошин бунар 143-145, Београд 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Јединична 

цена 

1 

СВМУ - AP 

модул, за 

инсталацију у 

заједничке 

просторије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.1.2 техничке 

документације 

 

8 комада 

  

2 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставку 1 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

3 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 и 2 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

4 

Израда 

инфраструктур

е за 

функционисањ

е СВМУ 

уређаја 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.1 и 3.2.1.16 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

5 

Мрежни уређај 

за повезивање 

и напајање 

СВМУ - AP 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.2 техничке 

документације 

 

4 комада 

  

6 

Рек орман за 

смештај 

опреме са 

припадајућим 

ЗОК 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.3 техничке 

документације 

 

5 комплета 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Јединична 

цена 

7 

Уређај за 

обезбеђивање 

аутономије 

напајања 

СВМУ - AP 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.4 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

8 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 5 - 7 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

9 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 5 - 8 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

10 

Уређај за 

повезивање 

сензора за 

телеметрију 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.1 техничке 

документације 

 

20 комада 

  

11 

Индустријски 

сензор 

температуре са 

аутономним 

напајањем 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.2 техничке 

документације 

 

50 комада 

  

12 

Софтвер и 

програмски 

модули 

телеметерије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.3 техничке 

документације 

 

1 комад 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Јединична 

цена 

13 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 10 - 12 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1  комплет 

  

14 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 10 - 13 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

15 

Терминални 

кориснички 

уређаји за 

имплементациј

у СИП 

протокола за 

канцеларије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.4 техничке 

документације 

 

10 комада 

  

16 

Терминални 

уређаји за 

конверзију 

СИП 

протокола на 

FXS 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.5 техничке 

документације 

 

2 комада 

  

17 

Израда 

инфраструктур

е за 

функционисањ

е СИП 

проткола, 

терминалних 

уређаја и 

конвертора 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.6 и 3.5.6.4 

техничке 

документације 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Јединична 

цена 

18 

Софтвер и 

програмски 

модули за 

имплементациј

у СИП 

проткола на 

системском 

нивоу 

 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.8 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

19 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 15 – 18 

 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

20 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 15 – 19 

 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

21 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.2 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски ресторан  "Студентски град“ 
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 Обука корисника 

Обука корисника и техничка документација 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Јединична 

цена 

1 

Обука корисника за 

администрацију и 

корисничко 

одржавање система 

и техничка 

документација 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.3 

техничке 

документације 

1 комплет 

  

Укупна цена без ПДВ-а обуку корисника и техничка документација 
 

 

 

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 „Жарко Мариновић“  

2 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски до „Мика Митровић“,  

3 
Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом                                          

„Вера Благојевић I“, 
 

4 
Укупна цена без ПДВ-а за Студентски ресторан                              

„Студентски град“, 
 

5 Укупна цена без ПДВ-а обуку корисника и техничка документација  

 

Укупна цена без ПДВ-а за све локације   

Стопа ПДВ-а  

 

Износ ПДВ-а (обрачунат на основицу)  

 

Укупна цена са ПДВ-ом за све локације   

 

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)  
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Датум                        Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

                    М. П.                            Подизвођач  

  

                              ________________________________ 

Напомена:  
-  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. 

 

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 

 

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. 

 

Напомена: Ослобођен ПДВ на оснву_______________________________________________ 

 

 Износ зависних трошкова набавке:   
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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-54/19 
 

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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ 

СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА 

БЛАГОЈЕВИЋ 1― И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД― ЈН број Д-54/19, 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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ 

СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА 

БЛАГОЈЕВИЋ 1― И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, број набавке Д-54/19, 

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. Закона 

 

 

 

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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО 

МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ 

„СТУДЕНТСКИ ГРАД― број набавке Д-54/19, 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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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 понуде без ПДВ-а), као инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције за 

озбиљност понуде  у отвореном поступку јавне набавке за прибављање добара: OПРЕМА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―ЈН бр. Д-54/19. 

 

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  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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ 

КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА 

МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, број 

набавке Д-54/19 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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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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ 

КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА 

МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, ЈН бр. 

Д-54/19. 

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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ 

КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА 

МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, број 

набавке Д-54/19, 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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Образац: МГ 

 

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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО 

МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ 

„СТУДЕНТСКИ ГРАД― број јавне набавке Д-54/19. 

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 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 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД― број набавке Д-54/19, сагласно условима из 

конкурсне документације, обезбедити сервис понуђене опреме у гарантном року од 2 године, од дана  

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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО 

МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ 

„СТУДЕНТСКИ ГРАД―, у периоду од 2016. до 2019. год. 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  П-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 привредно  друштво / 

предузетник:__________________________________________________________________________    
                                                                                                                       (пословно име и адреса)  

 из ____________________________________ у периоду од 2016. до 2019. год., закључно са даном објаве 

позива за подношење понуде (или у предходне три године посматрано од датума објаве позива за 

подношење понуде), остварио са нама промет од продаје предмета набавке и то : 

 
-_________________________, по уговору/фактури бр.________од_________. год. у износу од____________дин. 
/навести врсту испоручених добара/ 

-_________________________, по уговору/фактури бр.________од_________. год. у износу од____________дин. 
/навести врсту испоручених добара/ 

-_________________________, по уговору/фактури бр.________од_________. год. у износу од____________дин. 
/навести врсту испоручених добара/ 

-_________________________, по уговору/фактури бр.________од_________. год. у износу од____________дин. 
/навести врсту испоручених добара/ 

II 

Истовремено изјављујемо да нам је привредно  друштво / предузетник по наведеним уговорима/фактурама 

испоручио предмет набавке у укупном износу од __________________________ динара, без ПДВ-а, збирно 

за све три наведене године, односно је вредност набавке износила за: 2016. годину _______________ 

динара,без ПДВ-а за 2017. годину ________________ динара без ПДВ-а и за 2018. годину 

________________ динара, без ПДВ-а. 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа именованог у отвореном поступку јавне набавке добара: OПРЕМА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД― број ЈН Д-54/19, у Установи Студентски центар 

„Београд― и у друге се сврхе не може користити.     

У_____________________  

Дана: _________________                                                        РЕФЕРЕНТНИ КУПАЦ  

                                                               __________________________  

МП          (потпис овлашћеног лица)  
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Прилог уз образац: П 

Образац  П-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   ____________________________________испоручилo, уградило и пустило у рад Call Centre  

систем (минимално 1 систем)  у укупној вредности од ________________________ динара без ПДВ-а, 

у периоду од 2016. до 2019. год. закључно са даном објаве позива за подношење понуде (или у 

предходне три године посматрано од датума објаве позива за подношење понуде), 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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД― број ЈН Д-54/19, 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 П-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   ___________________________________________извршио испоруку, уградњу и пустио у рад    

      систем преноса ТВ сигнала / ИП видео стриминг за лаптоп и мобилне платформе, у укупној  

вредности     од ________________________ динара без ПДВ-а, у периоду од 2016. до 2019. године 

      закључно са даном објаве позива за подношење понуде (или у предходне три године посматрано од  

датума објаве позива за подношење понуде), 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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД― број ЈН Д-54/19, 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 П-П4 

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   ______________________________________извршио испоруку, уградњу и пуштање у рад  

      система за даљинско очитавање мерених података температуре (телеметерија), у периоду од 2016. до 

2019. године, закључно са даном објаве позива за подношење понуде (или у предходне три године 

посматрано од датума објаве позива за подношење понуде), 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 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД― број ЈН Д-54/19, 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 ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

 

(навести назив и адресу привредног субјекта, навести својство учесника пр. понуђач, подизвођач или члан групе понуђача ) 

 

са седиштем у_____________________улица_______________број_______, под пуном кривичном и  

 

материјалном одговорношћу  

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМО 

 

 

         Да располажемо са следећим техничким капацитетом: 

 

а) минимум 3 сервисна возила 

 

            _____________________________________________________________ 

 (уписати расположиво сервисно возило и регистарске таблице возила) 

_____________________________________________________________ 

             (уписати расположиво сервисно возило и регистарске таблице возила)             

____________________________________________________________ 

 (уписати расположиво сервисно возило и регистарске таблице возила) 

_____________________________________________________________ 

             (уписати расположиво сервисно возило и регистарске таблице возила) 

 

Место и датум:     Потпис овлашћеног лица 

_____________________                м.п.                 _________________________ 

 

 

Доказ: 

- Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача. Уколико понуђач није власник возила 

осим оверене фотокопије саобраћајне дозволе неопходно је доставити и доказ о основу коришћења (уговор 

о лизингу, закупу, најму или ангажовању). 

- Одшампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе у тренутку отварања 

понуда, са копијом важеће полисе осигурања. 

- Фотографија регистрационе налепнице 
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Образац  К 

 

 

 

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: минимум 15 запослених или радно ангажованих лица по било ком основу, 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 једно запослено или радно ангажовано лице мора 

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 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, јавна набавка број Д-54/19. 

-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-54/19. 
 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је испорука и инсталација OПРЕМE ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА, јавна набавка број Д-54/19 (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-54/19 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-54/19. 

 

 

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-54/19 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-54/19 OПРЕМА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И 

СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД― 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 „Жарко Мариновић“, Цара Душана 254, Земун 

Р
.б

р
. 

Н
а
зи

в
 

О
п

и
с 

Н
у
м

ер
а
ц

и
ја

 

т
ех

н
и

ч
к

е 

д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
је

 

К
о
л

и
ч

и
н

а
 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

СВМУ - AP модул, 

за инсталацију по 

собама 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.1.1 

техничке 

документације 

 46 комада 

  

2 

СВМУ - AP модул, 

за инсталацију у 

заједничке 

просторије 

 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.1.2 

техничке 

документације 

 

8  комада 

  

3 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 

1 и 2 

 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење у 

потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

4 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене опреме 

за ставке 1 - 3 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.1 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

5 

Израда 

инфраструктуре за 

функционисање 

СВМУ уређаја 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.2.1 и 

3.2.1.13 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

6 

Мрежни уређај за 

повезивање и 

напајање СВМУ - 

AP модула 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.2.2 

техничке 

документације 

 

4   комада 

  

7 

Рек орман за 

смештај опреме са 

припадајућим ЗОК 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.2.3 

техничке 

документације 

 

4 

комплета 

  

8 

Уређај за 

обезбеђивање 

аутономије 

напајања СВМУ - 

AP модула 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.2.4 

техничке 

документације 

 

1    комад 

  

9 

Софтвер и 

програмски 

модули СВМУ 

модула 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.2.5 

техничке 

документације 

 

1    комад 

  

10 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 

5 - 9 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење у 

потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

11 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене опреме 

за ставке 5 - 10 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.1 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

12 

Уређај за 

повезивање 

сензора за 

телеметрију 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.3.1 

техничке 

документације 

 

6   комада 

  

13 

Индустријски 

сензор 

температуре са 

аутономним 

напајањем 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.3.2 

техничке 

документације 

 

30 комада 

  

14 

Софтвер и 

програмски 

модули 

телеметерије 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.3.3 

техничке 

документације 

 

1 комад 

  

15 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 

12 - 14 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење у 

потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

16 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене опреме 

за ставке 12 - 15 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.1 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

17 

Уређај за 

конверзију 

стриминг 

дигиталног 

сигнала у 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.4.1 

техничке 

документације 

 

1 комад 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

композитни РФ 

антенски сигнал 

18 

Услуге 

програмирања за 

имплеметацију Л2 

везе за повезивање 

видео преноса са 

централном 

локацијом 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.4.2 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

19 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 

17 - 18 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење у 

потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

20 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене опреме 

за ставке 17 - 19 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.1 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

21 

Миграција 

постојеће ДТМ 

платформе на СИП 

комуникацију 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.1 

техничке 

документације 

 

1 комад 

  

22 

Унапређење и 

проширење 

система јавне 

нумерације, 

подршка и 

транзиција на СИП 

платформу 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.2 

техничке 

документације 

 

1 комад 

  

23 

Услуга 

програмирања 

горних аутомата за 

транзицију ТДМ 

на СИП платформу 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.3 

техничке 

документације 

 

1 комад 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

24 

Терминални 

кориснички 

уређаји за 

имплементацију 

СИП протокола за 

канцеларије 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.4 

техничке 

документације 

 

14 комада 

  

25 

Терминални 

уређаји за 

конверзију СИП 

протокола на FXS 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.5 

техничке 

документације 

 

2  комада 

  

26 

Израда 

инфраструктуре за 

функционисање 

СИП проткола, 

терминалних 

уређаја и 

конвертора 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.6. и 

3.5.6.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

27 

Програмски 

модули за СИП 

протокола за 

апликације на 

крисничким 

платфорама 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.7 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

28 

Софтвер и 

програмски 

модули за 

имплементацију 

СИП проткола на 

системском нивоу 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.8 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

29 

Услуге 

програмирања за 

имплеметацију Л2 

везе за СИП 

повезивање са 

централном 

локацијом 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 3.5.9 

техничке 

документације 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

30 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за ставке 

21 – 29 

 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење у 

потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

31 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене опреме 

за ставке 21 – 30 

Детаљна 

пецификација дата у 

поглављу 4.1 

техничке  

 

 

 

1 комплет 

  

32 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат изведеног 

стања у штампаној 

и електронској 

форми 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.2 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

 

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом  „Жарко Мариновић“ 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1 

СВМУ - AP 

модул, за 

инсталацију по 

собама 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.1.1 техничке 

документације 

 

79 комада 

  

2 

СВМУ - AP 

модул, за 

инсталацију у 

заједничке 

просторије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.1.2 техничке 

документације 

 

10 комада 

  

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 - 3 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

5 

Израда 

инфраструктуре 

за 

функционисање 

СВМУ уређаја 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.1 и 3.2.1.14 

техничке 

документације 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

6 

Мрежни уређај 

за повезивање и 

напајање СВМУ 

- AP модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.2 техничке 

документације 

 

6 комада 

  

7 

Уређај за 

обезбеђивање 

аутономије 

напајања СВМУ 

- AP модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.4 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

8 

Софтвер и 

програмски 

модули СВМУ 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.5 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

9 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 5 - 8 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

10 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

5 - 9 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

11 

Уређај за 

повезивање 

сензора за 

телеметрију 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.1 техничке 

документације 

 

6 комада 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

12 

Индустријски 

сензор 

температуре са 

аутономним 

напајањем 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.2 техничке 

документације 

 

30 комада 

  

13 

Софтвер и 

програмски 

модули 

телеметерије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.3 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

14 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 11 - 13 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

15 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

11 - 14 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

16 

Уређај за 

конверзију 

стриминг 

дигиталног 

сигнала у 

композитни РФ 

антенски сигнал 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.4.1 техничке 

документације 

 

1 комад 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

17 

Услуге 

програмирања 

за 

имплеметацију 

Л2 везе за 

повезивање 

видео преноса 

са централном 

локацијом 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.4.2 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

18 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 16 - 17 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

19 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

16 - 18 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

20 

Миграција 

постојеће ДТМ 

платформе на 

СИП 

комуникацију 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.1 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

21 

Унапређење и 

проширење 

система јавне 

нумерације, 

подршка и 

транзиција на 

СИП платформу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.2 техничке 

документације 

 

1 комад 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

22 

Услуга 

програмирања 

горних аутомата 

за транзицију 

ТДМ на СИП 

платформу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.3 техничке 

документације 

 

1 комад 

  

23 

Терминални 

кориснички 

уређаји за 

имплементацију 

СИП протокола 

за канцеларије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.4 техничке 

документације 

 

18 комада 

  

24 

Терминални 

уређаји за 

конверзију СИП 

протокола на 

FXS 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.5 техничке 

документације 

 

2 комада 

  

25 

Израда 

инфраструктуре 

за 

функционисање 

СИП проткола, 

терминалних 

уређаја и 

конвертора 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.6 и 3.5.6.2 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

26 

Програмски 

модули за СИП 

протокола за 

апликације на 

крисничким 

платфорама 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.7 техничке 

документације 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

27 

Софтвер и 

програмски 

модули за 

имплементацију 

СИП проткола 

на системском 

нивоу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.8 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

28 

Услуге 

програмирања 

за 

имплеметацију 

Л2 везе за СИП 

повезивање са 

централном 

локацијом 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.9 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

29 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 20 - 28 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

30 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за ставке 

20 - 29 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

31 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног стања 

у штампаној и 

електронској 

форми 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.2 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

Укупна цена без ПДВ-а за „Мика Митровић“,  

 

 Студентски дом „Вера Благојевић I“, Краљице Марије 48, Београд 
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 

СВМУ - AP 

модул, за 

инсталацију 

по собама 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.1.1 техничке 

документације 

 45 комада  

 

2 

СВМУ - AP 

модул, за 

инсталацију у 

заједничке 

просторије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.1.2 техничке 

документације 

 8 комада  

 

3 
Монтажни и 

инсталациони 

Потребна опрема 

неопходна да би 
 1 комплет  
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

материјал за 

ставке 1 и 2 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

4 

Монтажа, 

програмирање

, тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 - 3 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

5 

Израда 

инфраструкту

ре за 

функциониса

ње СВМУ 

уређаја 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.1 и 3.2.1.15  

техничке 

документације 

 1 комплет  

 

6 

Мрежни 

уређај за 

повезивање и 

напајање 

СВМУ - AP 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.2 техничке 

документације 

 6 комада  

 

7 

Рек орман за 

смештај 

опреме са 

припадајућим 

ЗОК 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.3 техничке 

документације 

 

5 комплета 

  

8 

Уређај за 

обезбеђивање 

аутономије 

напајања 

СВМУ - AP 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.4 техничке 

документације 

 1   комад  
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

9 

Софтвер и 

програмски 

модули СВМУ 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.5 техничке 

документације 

 1   комад  

 

10 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 5 - 9 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 1 комплет  

 

11 

Монтажа, 

програмирање

, тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 5 - 10 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

12 

Уређај за 

повезивање 

сензора за 

телеметрију 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.1 техничке 

документације 

 6 комада  

 

13 

Индустријски 

сензор 

температуре 

са аутономним 

напајањем 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.2 техничке 

документације 

 30 комада  

 

14 

Софтвер и 

програмски 

модули 

телеметерије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.3 техничке 

документације 

 1   комад  
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

15 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 11 - 13 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 1 комплет  

 

16 

Монтажа, 

програмирање

, тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 12 - 15 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

17 

Миграција 

постојеће 

ДТМ 

платформе на 

СИП 

комуникацију 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.1 техничке 

документације 

 1   комад  

 

18 

Унапређење и 

проширење 

система јавне 

нумерације, 

подршка и 

транзиција на 

СИП 

платформу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.2 техничке 

документације 

 1   комад  

 

19 

Услуга 

програмирања 

горних 

аутомата за 

транзицију 

ТДМ на СИП 

платформу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.3 техничке 

документације 

 1   комад  
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Јединична 

цена 
Укупна цена 

20 

Терминални 

кориснички 

уређаји за 

имплементаци

ју СИП 

протокола за 

канцеларије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.4 техничке 

документације 

 6 комада  

 

21 

Терминални 

уређаји за 

конверзију 

СИП 

протокола на 

FXS 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.5 техничке 

документације 

 2 комада  

 

22 

Израда 

инфраструкту

ре за 

функциониса

ње СИП 

проткола, 

терминалних 

уређаја и 

конвертора 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.6 и 3.5.6.3 

техничке 

документације 

 1 комплет  

 

23 

Програмски 

модули за 

СИП 

протокола за 

апликације на 

крисничким 

платфорама 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.7 техничке 

документације 

 1 комплет  
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Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

24 

Софтвер и 

програмски 

модули за 

имплементаци

ју СИП 

проткола на 

системском 

нивоу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.8 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

25 

Услуге 

програмирања 

за 

имплеметациј

у Л2 везе за 

СИП 

повезивање са 

централном 

локацијом 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.9 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

26 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 17 - 25 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 1 комплет  

 

27 

Монтажа, 

програмирање

, тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 17 - 26 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 1 комплет  
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Јединична 

цена 
Укупна цена 

28 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.2 техничке 

документације 

 1 комплет  

 

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом „Вера Благојевић I“,  
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Јединична 

цена 

Јединична 

цена 

1 

СВМУ - AP 

модул, за 

инсталацију у 

заједничке 

просторије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.1.2 техничке 

документације 

 

8   комада 

  

2 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставку 1 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 

  

3 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

 

1 комплет 
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 Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Јединична 

цена 

испоручене 

опреме за 

ставке 1 и 2 

документације 

4 

Израда 

инфраструктур

е за 

функционисањ

е СВМУ 

уређаја 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.1 и 3.2.1.16 

техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

5 

Мрежни уређај 

за повезивање 

и напајање 

СВМУ - AP 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.2 техничке 

документације 

 

4   комада 

  

6 

Рек орман за 

смештај 

опреме са 

припадајућим 

ЗОК 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.3 техничке 

документације 

 

5 комплета 

  

7 

Уређај за 

обезбеђивање 

аутономије 

напајања 

СВМУ - AP 

модула 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.2.4 техничке 

документације 

 

1      комад 

  

8 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 5 - 7 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1   комплет 
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цена 

Јединична 

цена 

9 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 5 - 8 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1   комплет 

  

10 

Уређај за 

повезивање 

сензора за 

телеметрију 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.1 техничке 

документације 

 

20   комада 

  

11 

Индустријски 

сензор 

температуре са 

аутономним 

напајањем 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.2 техничке 

документације 

 

50   комада 

  

12 

Софтвер и 

програмски 

модули 

телеметерије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.3.3 техничке 

документације 

 

1      комад 

  

13 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 10 - 12 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1   комплет 

  

14 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 10 - 13 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1  комплет 
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Јединична 

цена 

Јединична 

цена 

15 

Терминални 

кориснички 

уређаји за 

имплементациј

у СИП 

протокола за 

канцеларије 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.4 техничке 

документације 

 

10   комада 

  

16 

Терминални 

уређаји за 

конверзију 

СИП 

протокола на 

FXS 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.5 техничке 

документације 

 

2    комада 

  

17 

Израда 

инфраструктур

е за 

функционисањ

е СИП 

проткола, 

терминалних 

уређаја и 

конвертора 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.6 и 3.5.6.4 

техничке 

документације 

 

1   комплет 

  

18 

Софтвер и 

програмски 

модули за 

имплементациј

у СИП 

проткола на 

системском 

нивоу 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

3.5.8 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

19 

Монтажни и 

инсталациони 

материјал за 

ставке 15 - 18 

Потребна опрема 

неопходна да би 

понуђено решење 

у потпуности 

функционисало 

 

1 комплет 
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Студентски ресторан „Студентски град“, Тошин бунар 143-145, Београд 

Р
.б

р
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 Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Јединична 

цена 

20 

Монтажа, 

програмирање, 

тестирање и 

пуштање у рад 

испоручене 

опреме за 

ставке 15 - 19 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.1 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

21 

Монтажни 

пројекат и 

Пројекат 

изведеног 

стања у 

штампаној и 

електронској 

форми 

Детаљна 

спецификација 

дата у поглављу 

4.2 техничке 

документације 

 

1 комплет 

  

Укупна цена без ПДВ-а за Студентски ресторан  "Студентски град“, 

 

 

 

 Обука корисника 

Обука корисника и техничка документација 

Р.бр. Назив Опис Количина 

Без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

Јединична 

цена 

1 

Обука корисника за 

администрацију и 

корисничко 

одржавање система 

и техничка 

документација 

Детаљна 

спецификација дата 

у поглављу 4.3 

техничке 

документације 

1      комплет 

  

Укупна цена без ПДВ-а обуку корисника и техничка документација 

 

 

 

 

Збирна табела за све локације 
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Р.бр. Укупна цена без ПДВ-а по  локацијама Укупна цена 

1 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом „Жарко Мариновић“  

2 Укупна цена без ПДВ-а за Студентски до „Мика Митровић“,  

3 
Укупна цена без ПДВ-а за Студентски дом                                          

„Вера Благојевић I“, 
 

4 
Укупна цена без ПДВ-а за Студентски ресторан                              

„Студентски град“, 
 

5 Укупна цена без ПДВ-а обуку корисника и техничка документација  

 

Укупна цена без ПДВ-а за све локације   

Стопа ПДВ-а  

 

Износ ПДВ-а (обрачунат на основицу)  

 

Укупна цена са ПДВ-ом за све локације   

 

 

 

Укупна вредност уговора  износи ______________ динара без ПДВ-а, односно  _____________ динара са 

ПДВ-ом. 

 

Јединична цене,   из  става 1. овог члана су фиксне-непроменљиве.  

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 

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 
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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-54/19 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 

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:  
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- 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. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

Саставни део овог уговора чине: 

- Конкурсна документација Наручиоца број Д-54/19, OПРЕМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНТЕГРИСАНОГ 

КОМУНИКАЦИНОГ СИСТЕМА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА „ЖАРКО МАРИНОВИЋ―, „МИКА 

МИТРОВИЋ―, „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ 1― И СТУДЕНТСКОМ РЕСТОРАНУ „СТУДЕНТСКИ ГРАД―, 

 

- Понуда Добављача «___________________________________» бр.__________ од _____________. године. 
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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   

          ВД ДИРЕКТОРА      

 

_________________________        ____________________ 

            /Горан Минић/ 


