
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“                                            ОБРАЗАЦ 2 

Народних хероја 12а, Нови Београд 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са упутством како да се понуди 

Јавна набавка мале вредности бр. У-16-04-  услуге- 

умрежавање објеката и приступ интернету 

Ред.бр. УСЛУГА Месечно без 

ПДВ-а 

Укупно за 3 

месеца без 

ПДВ-а 

Укупно за 3 

месеца  са 

ПДВ-ом 

1.  Повезивање 36 локација у јединствен 

систем са приступом глобалној 

мрежи и директним приступом 

интернету са обавезом извршиоца 

услуга за омогућавањем 

конфигурације система по захтеву 

корисника  

   

2.  Приступ интернету на 24 локација са 

коаксијалним интернет пакетом 

25/1,5 Мbps (24 фиксних јавних IP 

адреса),4 локације са коаксијалним 

интернет пакетом 30/5 Мbps ( 4  

фиксне јавне IP адресе) и 8 локација 

са интернет пакетом 10/1 са АДСЛ 

конекцијом ( 8  фиксних јавних IP 

адреса). 

   

3.  Обезбеђивање приступног порта за 

комуникацију са гарантованом 

брзином 50/50 Mbps 

   

Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

У колону месечно без ПДВ-а  – уписује се износ без ПДВ-а за један месец 

У колону Укупно за 3 месеца  без ПДВ-а – уписује се износ без ПДВ-а за 3 месеца 

У колону Укупно за 3 месеца  са ПДВ-ом – уписује се износ са ПДВ-ом за 3 месеца 

У реду Укупно без ПДВ-а - уписује се укупан износ без ПДВ-а (збир колоне Укупно за 3 месеца  

без ПДВ-а)  

У реду ПДВ - уписује се укупан износ ПДВ-а 

У реду Укупно са ПДВ-ом - уписује се укупан износ са ПДВ-ом (збир колоне Укупно за 3 месеца  

са ПДВ-ом)  

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ 

- Повезивање 36 локација ПУ „11.април“, од којих 8 користе АДСЛ конекцију, у јединствен систем са 

приступом глобалној мрежи – Преко кабловских мрежа за 24 локације 25/1,5 Мbps,за четири локације 

30/5 Мbps, АДСЛ интернет пакет 10/1 Мbps, 36 фиксних IP адреса;  

- Обезбеђивање приступног порта за комуникацију са гарантованом брзином од 50/50 Мbps – 

директан приступ Интернету на локацији Народних хероја 12а, 4 фиксне јавне IP адресе; 
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