
Република Србија  
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ  
01 бр.404-64/2017 
Дана: 25.09.2017. године 
Власотинце 
 
Предмет:  Позив  за  подношење  понуда 
 

На основу члана 39. став 2.. 3.  и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник  РС“, 124/12,... и 68/15),  позивам да у 
поступку  „Израда рачунарске и телефонске мреже“, доставите  понуду: 

 

Рок за достављање  понуде: 
 

05.10.2017. године до 09,00 часова 

Начин достављања понуде: Лично  реализатору  или  на  адресу Општина 
Власотинце, Трг ослобођења 12, 16210 
Власотинце 

Обавезни елементи понуде: Према обрасцу понуде и техничким 
спецификацијама 

Критеријум за избор најповољније понуде: 
 

Најниже  понуђена  цена 

Особа за контакт: 
 

Владимир Коцић, 063/416-985 

 
ТЕХНИЧКЕ   СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

1 INSTALACIJA VIDEO OBEZBEĐENJA 

 

        

       1.1. 

Isporuka i montaža HD-TVI turret kamere 4 u 1 u prostoriji ispred 
kancelarije predsednika opštine (TVI, CVI, AHD, analogna), 
Rezolucija 2Mpix (HD 1080p@25 fps); 1/2.8'' Progressive Scan 
CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.1 Lux (0 IR 
on); Fiksni objektiv 2.8 mm; Inteligentna IR rasveta dometa do 20 
m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; 
Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač 
za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS kom 1.00 

     

       1.2. 

Isporuka i montaža napajanja 12V, 2A za napajanje kamere kom 1.00 
     

       1.3 Isporuka i montaža sitnog nespecidiciranog materijala (BNC i DC 
konektori, OG kutija) kpl 1.00 

     

       1.4 

Povezivanje sa televizorim u kabinetu predsednika, funkcionalno 
ispitivanje i puštanje sistema u rad kpl 1.00 

     

        

  

Ukupno bez PDV-
a: 

   

        Napomena:  
       Za obavljanje radova neophodna je Licenca MUP-a Srbije L3 na pravno lice kao i Licenca L3 za 

montere i odgovarajuće Legitimacije izdate od strane MUP-a Srbije po Zakonu o privatnom 
obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015) kao i Pravilniku o načinu vršenja 
poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 19 od 20. 
februara 2015) 

 

 

 

 

  



        2 TK INSTALACIJE 

 

        

        

Isporuka, motaža u postojećem RACK ormanu i povezivanje 
PATCH panela tipa Digitus PP STP C6 24p kom 1.00 

     

        Isporuka, monaža i povezivanje switch-a tipa Allied Telesis AT-
GS910/24 kom 1.00 

     

        Isporuka i montaža ranžirnog panela kom 1.00 
     

        

Isporuka i montaža UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 0,5m ta 
prespajanje u RACK ormaru kom 18.00 

     

        

Isporuka i polaganje S/FTP kabla cat. 6 delimično ispod knaufa u 
spuštenom plafonu a delom u već postavljenim gibljivim crevima m 580.00 

     

        Isporuka, montaža i povezivanje uzidne utičnice u kompletu sa 2 
RJ45 modula cat. 6 kom 14.00 

     

        

Isporuka i montaža telefona tipa Panasonic KX-TS500 RMW kom 7.00 
     

        Isporuka, montaža i programiranje telefonske centrale tipa 
Panasonic KX-TES824CE  

 
1.00 

     

        

Isporuka i montaža kartice tipa Panasonic KX-TE82483 kom 1.00 
     

        Isporuka i montaža sistemskog telefona tipa Panasonic KX-
TE7730 kom 1.00 

     

        

Merenje linija mreže i izdavanje stručnog nalaza kpl 1.00 
    

 

 
  

  
Плаћање ће  се  извршити 45 дана од дана уредно испостављене фактуре. 

 
Попуњен, потписан и оверен  Образац  понуде  са  техничком  спецификацијама  се  доставља лично  или  
преко  поште  на  адресу  Општина Власотинце, Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце – “Израда рачунарске 
и телефонске мреже“     
 
 
                                                                                                                                                         
                                                                                                       
                                                                                                      РЕАЛИЗАТОР 
                                                                                                    ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
                                                                                       ____________________________  


