
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-27/2015-12/29 
Датум: 1. април 2015. године 

Б е о г р а д 
         
 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 
- санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 

редни број 4/2015 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 31. 
марта 2015. године у 11:49 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Одговорима од 26. марта 2015. године прецизиран је тип постојеће електронске 
централе (Ericsson MB 110 са матичним телефоном Ericsson Dialog 4224) док се у 
опису наводе карактеристике које указују на Panasonic произвођача (редни број 4 у 
Е-ТК, дигитални системски телефон KX-T76xx серије). Тражи се додатна јединица 
за телефонску централу, без прецизирања за коју телефонску централу (марка, тип 
и ознака). Такође, 4 картице не могу подржати 510 линија итд. 
Молимо да јасно наведете прецизне карактеристике постојеће телефонске централе 
(марка, тип и ознака), такође коју додатну јединицу треба предвидети, односно 
колики је број додатних прикључака (проширења) потребно обезбедити. Такође је 
потребно специфицирати опрему која се планира за уградњу у склопу телефонске 
централе (Ericsson, Panasonic, ...?) или, уколико је могуће, обезбедити увид у 
пројекат телекомуникација који исто дефинише. 
 

1. Одговор Комисије: 
 
Постојећа телефонска централа је тип MD110 BC11, произвођача Ericsson, и сва 
новопредвиђена опрема би требало да буде од истог произвођача. Постојећу 
телефонску централу потребно је проширити са потребним бројем додатних 
картица појединачног капацитета 16 аналогних локалних прикључака са 
припадајућим лиценцама за проширење телефонског система. Предвидети 
минимални број картица дефинисаних предмером радова (4 ком.), односно да 
додати и постојећи број прикључака износи највише 510 линија. Проширење 
телефонске централе подразумева испоруку, монтажу, ожичење и програмирање 
картице. 
 
 
 



Комисија за јавну набавку 
- Јадранка Савић, дипломирани правник 
- Светлана Марковић, архитекта 
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 
 


