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На основу члана 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019) и 

Налога  за спровођење поступка набавке I Брoј: 404-105-1/2021  од 16.11.2021. године, лице 

за јавне набавке Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује 

 

                                      П О З И В 

за прикупљање понуда за  набавку добара-  Набавка дигиталне телефонске централе 

 

Овај позив упућује се непосредно привредним субјектима и објављује на интернет страни 

наручиоца. 

Предмет набавке је набавка дигиталне телефонске централе. 

Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће закључити уговор 

са најповољнијим понуђачем. 

Понуђач је дужан да попуни спецификацију као и да наведе остале податке који су саставни 

део спецификације. 

 

Привредни субјект је дужан да добра испоручи и монтира  добра у року од најдуже 20 дана 

од дана закључења уговора и достављања менице за добро извршење посла. 

 

Дигитална централа се испоручује, монтира и ставља у функцију у објекту  Општинске 

управе општине Сокобаља, Светог Саве 23,  Сокобања. 

У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове које има укључујући и трошкове 

доставе, монтаже и стављања у функцију. 

У понуди се исказује јединична цена, цена  без и са  ПДВ-ом у  динарима. 

Наручилац ће вредновати  укупно исказану цену без ПДВ-а.  

Наручилац ће изабрати привредни субјект применом критеријума „цена без ПДВ“.  

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 

 

Плаћање за испоручена и уграђена  добра извршиће се уплатом на рачун привредног субјекта 

у року до максимално 45 дана од дана испостављања рачуна који мора бити регистрован у 

складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева 

за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени 

гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), и достављен заједно са отпремницом коју 

потписује представник наручиоца чиме потврђује да су добра испоручена и уграђена, 

односно да је централа у функцији.   

Привредни субјекти  достављају понуде до 19.11.2021 године до 11,00 часова  факсом на број 

018/830-253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца 

улица Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком  Понуда за набавку дигиталне 

телефонске централе. Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је 

неблаговремена и неће бити разматрана. 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене 

податке. 

Након потписивања уговора привредни субјекат је дужан да општини Сокобања преда 

средство обезбеђења – меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, која ће 

бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Општине Сокобања, у 

висини од 5% (пет процената) од укупне вредности понуђених добара без ПДВ-а, са роком 

трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека рока испоруке. 
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Меница мoра бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, 

а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично писмо – овлашћење за 

корисника бланко менице, са назначеним износом у висини од 5% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који мора бити  5 (пет) дана дужи од уговореног рока 

испоруке. 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и 

оверена  потписом овлашћеног лица понуђача.  

 

За праћење  реализације набавке наручилац ће обезбедити лице.  

 

Саставни део овог позива је спецификација Дигиталне телефонске централе и образац 

понуде. 

 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 16.11.2021. године 

    

IV Брoј: 404-105-2/2021 

                                                                                 

                    Лице за ЈН 

              Душица Станковић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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СПЕЦИФИКАЦИЈA -  ДИГИТАЛНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ 

Р.БР ПРОИЗВОД КОЛ. 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА (без 

ПДВ-а) 

УКУПНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ 

(Количина  

х јед. Цена  

без ПДВ-а) 

КОЛИЧИНА 

х ЦЕНА (СА 

ПДВ-ОМ) 

1. 

 

ИП Централа: 

 

Спецификација: 

    Korisnika: 100 (proširivo do 200 

uzpomoć D30 DSP Card) 

    Istovremnih poziva: 30 (proširivo do 

60 uz pomoć D30 DSP Card) 

    Maksimalno FXS/FXO portova: 16 

    Maksimalno BRI portova: 16 

    Maksimalno GSM/CDMA/3G 

kanala: 6 

    Maksimalno E1/T1/PRI portova: 2  

    LAN 10/100/1000Mbps: 1 

    WAN 10/100/1000Mbps: 1 

    Napajanje: AC 100-240V 50/60HZ 

1.8A maks. 

    Dimenzije: (D x Š x V): 440 x 252 x 

44 mm 

    Neto težina: 2.5 kg 

    Potrošnja: 5.5 - 41.2W 

    Okruženje: Radna temperatura 0°C 

do 40°C, vlažnost 10-90% bez 

kondenzacije 

    Montaža: Rek montažno kućište  
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2. 

ИП Кориснички телефони 

(са струјним адаптером)  

Спецификација: 

• 2 SIP linije 

• 3-way konferencijska veza, SIP 

hotspot 

• Lokalni telefonski imenik sa 

1000 unosa, Caller ID, Call 

hold, Call transfer 

• 128x48 Dot-matrix ekran 

• HD audio za "speakerphone" 

(spikerfon) i za MTK 

(slušalicu) 

• Podržava EHS za bežične 

naglavne slušalice 

56    
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• Dva brza LAN porta, PoE 

kompatibilan (isporučuje se sa 

adapterom) 

• Postolje sa dva podesiva 

ugla 45 i 50 stepeni 

Kompatibilan sa najznačajnijim 

platformama: Asterisk, Broadsoft, 

3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya i dr.  

3. 

ИП Телефон за секретарицу 

 (са струјним адаптером) 

 

Спецификација: 

• HD audio sa Harman 

zvučnicima i široko pojasnim 

codec-om G.722 i Opus-om 

• 4.3 inča (480x272 pixel) glavni 

kolor ekran 

• 2.4 inča (320x240 pixel) 2 

dodatna kolor ekrana 

• 20 SIP linija 

• 60 DSS tastera u 

5 redatasterasa LED svetlom 

• Dva gigabitna LAN porta, PoE 

kompatibilan (isporučuje se sa 

adapterom) 

• Ugrađen Bluetooth interfejs 

• Podržava EHS za bežične 

naglavne slušalice 

• PodržavaWiFikomunikaciju 

(opciono uz USB dongle) 

• Podržava IPv4, IPv6 protokol 

 

1    

4. 

Бежични ИП Телефон 

(са додатном слушалицом) 

 

Спецификација: 

 

• SIP DECT sistem visokih 

performansi 

• 1.8" 128 x 160 TFT ekran u 

boji s intuitivnim korisničkim 

interfejsom 

• Do 8 istovremenih poziva 

• Do 8 DECT bežičnih slušalica 

• Do 8 SIP korisničkih naloga 

1    

https://www.impulst.net/srp/proizvod/143/5112/40/telefoni/sip-ip-telefoni/fanvil-wf20/
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• Podrška za Opus codec 

• Do 18 sati razgovora (u 

idealnim uslovima) 

• Do 20 sati na čekanju (u 

idealnim uslovima) 

• Brzo punjenje: 10 minuta 

punjenja omogućuje 2 sata 

razgovora 

• TLS / SRTP enkripcija 

• Sistem smanjenja pozadinske 

buke 

• Spajanjen aglavnih slušalica 

putem 3,5mm konektora 

• Mogućnost montaže punjača na 

zid 

Opcionalno dodatno zaštitno kućište  
 

Укупна цена без ПДВ-а___________________ 

                              ПДВ ____________________ 

Укупна цена са ПДВ-ом________________________ 

 

 

Рок испоруке и монтаже ___________календарских  дана (најдуже 20) од дана закључења 

уговора и достављања менице за добро извршење посла. 

 

       

Место испоруке и монтаже је објекат  Општинске управе општине Сокобаља, Светог 

Саве 23,  Сокобања. 

 

 

Датум: 

 

 
Потпис понуђача 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 
 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 

 


