
PRILOG C.                                                                                    

TROŠKOVNIK 
za pružanje telekomunikacijske usluge POKRETNA TELEFONIJA–VPN i MOBILNI INTERNET  

za razdoblje trajanja Okvirnog sporazuma od 01.09.2016. do 31.08.2018. (2 godine) 

   

 

Troškovnik br. 1.1.  za pružanje telekom. usluge POKRETNA TELEFONIJA-VPN* tijekom 1. godine trajanja Okvirnog sporazuma (2016/2017)                           
*Navedenu telekomunikacijsku uslugu Naručitelju trenutno pruža tvrtka VIPnet d.o.o. Zagreb   
                                

                                                                                                Prilikom obračuna uzeti vrijeme pozivanja: od 07-17 sati              u kunama 

119  priključaka unutar telekominikacijske usluge POKRETNA TELEFONIJA - VPN 
 

1. Priključna pristojba za uključenje u mrežu Jedin. cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna cijena 

 

 Priključna pristojba za uključenje u mrežu – jednokratno  119  

UKUPNO Ad1. kn 

 

2. Pozivi Broj 

poziva 

Trajanje 

poziva 

[s]  

Mj. cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 
Broj mjeseci 

Ukupna cijena 

 

 Prema VPN korisnicima Plovputa 56 129  119  12  

 Prema T-Mobile mreži 60 55  119  12  

 Prema Vipnet mreži 150 150  119  12  

 Prema Tele2 mreži 32 542  119  12  

 Prema nepokretnim mrežama 10 78  119  12  

 Roaming 10 60  119  12  

 Međunarodni  1 180  119  12  

UKUPNO Ad2.  

 

3. Poruke  
Broj 

poruka 
Mj. cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 
Broj mjeseci 

Ukupna cijena 

 

 SMS 25  119  12  

 MMS 1  119  12  

UKUPNO Ad3.  

 



4. Mobilni Internet 
Količina 

prometa 

(MB) 

Mj. cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 
Broj mjeseci 

Ukupna cijena 

 

 Internet promet 4096  119  12  

UKUPNO Ad4.  

 

5. Naknada Mj. cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečni cijena 

 
Broj mjeseci 

Ukupna cijena 

 

 Mjesečna naknada za tarifni model  119  12  

 Mjesečna naknada za pristup mreži  119  12  

 Mjesečna naknada za aktiviranu uslugu besplatnih minuta prema 

korisnicima uključenim u mrežu operatera/ponuditelja 
 119  12  

 Mjesečna  naknada za aktiviranu uslugu sa više SIM-ova na istom 

broju 
 1  12  

 Mjesečna  naknada za LTE opciju  119  12  

 Mjesečna  naknada za prijenos podatkovnog  prometa putem LTE 

tehnologije 
 119  12  

UKUPNO Ad5.  
 

6. Popusti 
Mj. popust/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupni mjesečni popust 

 
Broj mjeseci 

Ukupni popust 

 

 Popust za cijenu poziva iz stavke Ad2.  119  12  

 Popust za cijenu poruka iz stavke Ad3.  119  12  

 Popust na cijenu mobilnog Interneta iz stavke Ad4.  119  12  

 Popust za cijenu naknada iz stavke Ad5.  119  12  

 Ušteda ostvarena temeljem besplatnih poziva  119  12  

 Ušteda ostvarena temeljem besplatnih poruka  119  12  

 Ušteda ostvarena temeljem besplatne količine Internet prometa  119  12  

 Ostali popusti i uštede  119  12  

UKUPNO Ad6.  

 

7. Usluge koje ne podliježu plaćanju PDV-a 
Mj. cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 
Broj mjeseci 

Ukupna cijena 

[kn] 

 Naknada za uporabu radijske frekvencije  119  12  

UKUPNO Ad7.  



 

UKUPNO UK1. za stavke koje podliježu plaćanju PDV-a bez popusta (Ad1. + Ad2. + Ad3. + Ad4. + Ad5.)  

 

UKUPNO UK2. za stavku popusta koja podliježe plaćanju PDV-a (Ad6.)  

 

UKUPNO UK3. za stavke usluga koje ne podliježu plaćanju PDV-a (Ad7.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Troškovnik br. 1.2.  za pružanje telekom. usluge POKRETNA TELEFONIJA-VPN*  tijekom 2. godine trajanja Okvirnog sporazuma (2017/2018) 
*Navedenu telekomunikacijsku uslugu Naručitelju trenutno pruža tvrtka VIPnet d.o.o. Zagreb     

                              
                                                                                         Prilikom obračuna uzeti vrijeme pozivanja: od 07-17 sati                                          u kunama 

119  priključaka unutar telekominikacijske usluge POKRETNA TELEFONIJA - VPN 
 

1. Priključna pristojba za uključenje u mrežu Jedin. cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna cijena 

 

 Priključna pristojba za uključenje u mrežu – jednokratno  119  

UKUPNO Ad1.  

 

2. Pozivi 
Broj 

poziva 

Trajanje 

poziva 

[s]  

Mj. cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 
Broj mjeseci 

Ukupna cijena 

 

 Prema VPN korisnicima Plovputa 56 129  119  12  

 Prema T-Mobile mreži 60 55  119  12  

 Prema Vipnet mreži 150 150  119  12  

 Prema Tele2 mreži 32 542  119  12  

 Prema nepokretnim mrežama 10 78  119  12  

 Roaming 10 60  119  12  

 Međunarodni  1 180  119  12  

UKUPNO Ad2.  

 

3. Poruke  Broj 

poruka 
Mj. cijena/priključak 

[kn] 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

[kn] 
Broj mjeseci 

Ukupna cijena 

[kn] 

 SMS 25  119  12  

 MMS 1  119  12  

UKUPNO Ad3.  

 

 

 

 

4. Mobilni Internet 
Količina 

prometa 

(MB) 

Mj. cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 
Broj mjeseci 

Ukupna cijena 

 



 Internet promet 4096  119  12  

UKUPNO Ad4.  

 

5. Naknada Mj. cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 
Broj mjeseci 

Ukupna cijena 

 

 Mjesečna naknada za tarifni model  119  12  

 Mjesečna naknada za pristup mreži  119  12  

 Mjesečna naknada za aktiviranu uslugu besplatnih minuta prema 

korisnicima uključenim u mrežu operatera/ponuditelja 
 119  12  

 Mjesečna  naknada za aktiviranu uslugu sa više SIM-ova na istom 

broju 
 1  12  

 Mjesečna naknada za LTE opciju  119  12  

 Mjesečna  naknada za prijenos podatkovnog  prometa putem LTE 

tehnologije 
 119  12  

UKUPNO Ad5.  

 

6. Popusti Mj. popust/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupni mjesečni popust 

 
Broj mjeseci 

Ukupni popust 

 

 Popust za cijenu poziva iz stavke Ad2.  119  12  

 Popust za cijenu poruka iz stavke Ad3.  119  12  

 Popust na cijenu mobilnog Interneta iz stavke Ad4.  119  12  

 Popust za cijenu naknada iz stavke Ad5.  119  12  

 Ušteda ostvarena temeljem besplatnih poziva  119  12  

 Ušteda ostvarena temeljem besplatnih poruka  119  12  

 Ušteda ostvarena temeljem besplatne količine Internet prometa  119  12  

 Ostali popusti i uštede  119  12  

UKUPNO Ad6.  
 

7. Usluge koje ne podliježu plaćanju PDV-a 
Mj. cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 
Broj mjeseci 

Ukupna cijena 

 

 Naknada za uporabu radijske frekvencije  119  12  

UKUPNO Ad7.  

 



UKUPNO UK1. za stavke koje podliježu plaćanju PDV-a bez popusta (Ad1. + Ad2. + Ad3. + Ad4. + Ad5.)  

 

UKUPNO UK2. za stavku popusta koja podliježe plaćanju PDV-a (Ad6.)  

 

UKUPNO UK3. za stavke usluga koje ne podliježu plaćanju PDV-a (Ad7.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Troškovnik br. 2.1.  za pružanje telekom. usluge MOBILNOG INTERNETA* tijekom 1. godine trajanja Okvirnog sporazuma (2016/2017)   
*Navedenu telekomunikacijsku uslugu Naručitelju  trenutno pruža tvrtka VIPnet d.o.o. Zagreb  

u kunama 

32 priključaka unutar telekomunikacijske usluge MOBILNOG INTERNETA uz korištenje USB uređaja i prometom od min. 25GB 
 

1. Priključna pristojba za uključenje u mrežu 
Jedinična cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna cijena 

 

 Priključna pristojba za uključenje u mrežu – jednokratno  32  

UKUPNO Ad1.  

 

2. Naknada 
Mjesečna cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 

Broj  

mjeseci 

Ukupna cijena 

 

 Mjesečna naknada za tarifni model  32  12  

 Mj. naknada za aktiv. uslugu sa više SIM-ova na istom broju  2  12  

 Mjesečna naknada za LTE opciju  32  12  

UKUPNO Ad2.  

 

3. Popusti 
Mjesečni popust/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupni mjesečni popust 

 
Broj  

mjeseci 

Ukupni popust 

 

 Popust za cijenu naknade iz stavke Ad2.  32  12  

 Ostali popusti i uštede  32  12  

UKUPNO Ad3.  

 

4. Usluge koje ne podliježu plaćanju PDV-a 
Mjesečna cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 

Broj  

mjeseci 

Ukupna cijena 

 

 Naknada za uporabu radijske frekvencije  32  12  

UKUPNO Ad4.  

 

UKUPNO UK1. za stavke koje podliježu plaćanju PDV-a bez popusta (Ad1. + Ad2.)  

 

UKUPNO UK2. za stavke popusta koje podliježu plaćanju PDV-a (Ad3.)  

 

UKUPNO UK3. za stavke usluga koje ne podliježu plaćanju PDV-a (Ad4.)  

Troškovnik br. 2.2.  za pružanje telekom. usluge MOBILNOG INTERNETA*  tijekom 2. godine trajanja Okvirnog sporazuma (2017/2018)                             
*Navedenu telekomunikacijsku uslugu Naručitelju trenutno pruža tvrtka VIPnet d.o.o. Zagreb 



u kunama 

32 (tridesetdva) priključaka unutar telekomunikacijske usluge MOBILNOG INTERNETA uz korištenje USB uređaja i prometom od min. 25GB 
 

1. Priključna pristojba za uključenje u mrežu 
Jedinična cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna cijena 

 

 Priključna pristojba za uključenje u mrežu – jednokratno  32  

UKUPNO Ad1.  

 

2. Naknada 
Mjesečna cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 

Broj  

mjeseci 

Ukupna cijena 

 

 Mjesečna naknada za tarifni model  32  12  

 Mj. naknada za aktiv. uslugu sa više SIM-ova na istom broju  2  12  

 Mjesečna naknada za LTE opciju  32  12  

UKUPNO Ad2.  

 

3. Popusti 
Mjesečni popust/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupni mjesečni popust 

 
Broj  

mjeseci 

Ukupni popust 

 

 Popust za cijenu naknade iz stavke Ad2.  32  12  

 Ostali popusti i uštede  32  12  

UKUPNO Ad3.  

 

4. Usluge koje ne podliježu plaćanju PDV-a 
Mjesečna cijena/priključak 

 

Broj 

priključaka 

Ukupna mjesečna cijena 

 

Broj  

mjeseci 

Ukupna cijena 

 

 Naknada za uporabu radijske frekvencije  32  12  

UKUPNO Ad4.  

 

UKUPNO UK1. za stavke koje podliježu plaćanju PDV-a bez popusta (Ad1. + Ad2.)  

 

UKUPNO UK2. za stavke popusta koje podliježu plaćanju PDV-a (Ad3.)  

 

UKUPNO UK3. za stavke usluga koje ne podliježu plaćanju PDV-a (Ad4.)  

 



PRILOG C. 

UKUPNI TROŠKOVNIK 

  
za pružanje telekomunikacijske usluge POKRETNA TELEFONIJA–VPN i MOBILNI INTERNET  

za razdoblje trajanja Okvirnog sporazuma od 01.09.2016. do 31.08.2018. (2 godine) 
u kunama 

 

1. godina  

Okvirnog sporazuma 

(2016/2017) 

X=1 

2. godina  

Okvirnog sporazuma 

(2017/2018) 

X=2 

 UKUPNO 

za 2 godine    
Σ(1.g.-2.g)                                

 

1. Ukupna cijena za stavke koje podliježu plaćanju PDV-a bez popusta (UK1.) 
Ukupna cijena 

 

Ukupna cijena 

 

  Ukupna cijena 

 

 Pokretna telefonija – VPN                              Troškovnik br. 1.X.  (stavka UK1.)     

 Mobilni internet - USB                                   Troškovnik br. 2.X.  (stavka UK1.)     

                                                                              UKUPNO BEZ POPUSTA (PUK1.)     

 

2. Ukupni popust za stavke popusta koje podliježu plaćanju PDV-a (UK2.) 
Ukupni popust 

           

Ukupni popust 

 

  Ukupni popust 

 

 Pokretna telefonija – VPN                             Troškovnik br. 1.X.  (stavka UK2.)     

 Mobilni internet - USB                                   Troškovnik br. 2.X.  (stavka UK2.)     

                                                                                         UKUPNO POPUST (PUK2.)     

 

                                                                      UKUPNO BEZ PDV-a (PUK1. - PUK2.)     

                                         PDV (25%)     

 

                                                                                                   SVEUKUPNO SUK1.     

 
 

 

 
 

 



 

1. godina  

Okvirnog sporazuma 

(2016/2017) 

X=1 

2. godina  

Okvirnog sporazuma 

(2017/2018) 

X=2 

 UKUPNO 

za 2 godine 

Σ(1.g.-2.g) 

 

3. Ukupna cijena za stavke koje NE podliježu plaćanju PDV-a (UK3.) 
Ukupna cijena 

 

Ukupna cijena 

 

  Ukupna cijena 

 

 Pokretna telefonija – VPN                              Troškovnik br. 1.X.  (stavka UK3.)     

 Mobilni internet - USB                                   Troškovnik br. 2.X.  (stavka UK3.)     

                                                                                                   SVEUKUPNO SUK2.     

 

                                                                 SVEUKUPNA CIJENA (SUK1. + SUK2.)     

 

SVEUKUPNA CIJENA PONUDE ZA 2 G. TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA  

 
 

NAPOMENE: 

- Svi puni brojevi postojećih telefonskih priključaka u mreži Pokretne telefonije – VPN i Mobilnog interneta navedeni u Popisima iz privitka trebaju ostati nepromijenjeni. 

- Ponuditelj je obvezan o svom trošku svima postojećima korisnicima mreže Pokretne telefonije-VPN i Mobilnog interneta s korištenjem USB uređaja osigurati neprekinutost 

pružanja predmetne telekomunikacijske usluge putem postojećih mobilnih i USB uređaja navedenim na Popisima iz privitka ili jednakovrijednih zamjenskih. 

- Ponuditelj je u sklopu ponude obvezan dostaviti ovjereni Cjenik i Specifikaciju ponuđenog tarifnog modela temeljem kojih su izračunate i dane ponuđene cijene tražene 

usluge. 

 

                                                                                                                                                                                                                        Potpis, ime prezime, pečat ponuditelja: 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                        _______________________________ 

Privitak: 

- Troškovnici br. 1.X. – 2.X. (X=1,2,)                                                                                                                                                           (............................................................)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Popis brojeva postojećih telefonskih priključaka u mreži Pokretne telefonije-VPN  

- Popis brojeva postojećih priključaka u mreži Mobilnog interneta uz korištenje USB uređaja.                                                                                              M.P. 

 

 

 

Troškovnike izradio:   

Željko Bračić, dipl. inž. 
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PRILOG C. 

 

UPUTA ZA ISPUNJAVANJE PONUDBENIH TROŠKOVNIKA 

 

za pružanje telekomunikacijske usluge POKRETNA TELEFONIJA – VPN i MOBILNI 

INTERNET za razdoblje trajanja Okvirnog sporazuma od 01.09.2016. do 31.08.2018.  

(2 godine)  

 

I. Troškovnici br. 1.X. (X=1,2) koji su privitak Ukupnom troškovniku 

 

 Priključna pristojba za uključenje u mrežu (Ad1.) 

U sklopu priključne pristojbe za uključenje u mrežu, potrebno je navesti ukupne 

jednokratne cijene priključne pristojbe za uključenje u mrežu koje se dobiju množenjem 

jedinične cijene priključne pristojbe po priključku (upisuje ga ponuditelj) i navedenog 

broja priključaka. 

U redak Ukupno Ad1. prepisuje se iznos dobiven prethodnim izračunom. 

 

 Pozivi (Ad2.) 

U sklopu poziva prema navedenim mrežama/uslugama, za svaku stavku je potrebno 

upisati jediničnu mjesečnu cijenu po priključku dobivenu na temelju zadanog broja 

poziva i njihovog trajanja. U stupac Ukupna mjesečna cijena upisuju se iznosi koji se 

dobiju kao umnožak pripadajuće jedinične mjesečne cijene po priključku i navedenog 

broja priključaka, a u stupac Ukupna cijena iznosi dobiveni množenjem pojedine ukupne 

mjesečne cijene i pripadajućeg navedenog broja mjeseci. 

U redak Ukupno Ad2. upisuje se iznos dobiven zbrajanjem pojedinačnih iznosa iz stupca 

Ukupna cijena. 

 

 Poruke (Ad3.) 

U sklopu poruka prema pokretnoj telefonskoj mreži, za svaku stavku je potrebno upisati 

jediničnu mjesečnu cijenu po priključku za slanje SMS i MMS poruka dobivenu na 

temelju zadanog broja poruka. U stupac Ukupna mjesečna cijena upisuju se iznosi koji se 

dobiju kao umnožak jedinične mjesečne cijene po priključku i navedenog broja 

priključaka, a u stupac Ukupna cijena iznosi dobiveni množenjem pojedine ukupne 

mjesečne cijene i pripadajućeg navedenog broja mjeseci. 

U redak Ukupno Ad3. upisuje se iznos dobiven zbrajanjem pojedinačnih iznosa iz stupca 

Ukupna cijena. 

 

 Mobilni Internet (Ad4.) 

U sklopu stavke internet prometa, potrebno je upisati jediničnu mjesečnu cijenu po 

priključku za navedenu uslugu dobivenu na temelju zadane količine internetskog prometa 

(MB). U stupac Ukupna mjesečna cijena upisuje se iznos koji se dobije kao umnožak 

jedinične mjesečne cijene i navedenog broja priključaka, a u stupac  Ukupna cijena iznos 

dobiven množenjem ukupne mjesečne cijene i navedenog broja mjeseci. 

U redak Ukupno Ad4. prepisuje se iznos dobiven prethodnim izračunom. 

 

 Naknada (Ad5.) 

U sklopu naknada, za svaku stavku je potrebno upisati jediničnu mjesečnu cijenu po 

priključku za navedenu naknadu. U stupac Ukupna mjesečna cijena upisuju se iznosi koji 

se dobiju kao umnožak pripadajuće jedinične mjesečne  cijene po priključku i navedenog 

broja priključaka, a u stupac Ukupna cijena iznosi dobiveni množenjem pojedine ukupne 

mjesečne cijene i pripadajućeg navedenog broja mjeseci.  

U redak Ukupno Ad5. upisuje se iznos dobiven zbrajanjem pojedinačnih iznosa iz stupca 

Ukupna cijena. 

Pod ovu stavku ne uključivati cijene naknade za uporabu radijske frekvencije.  
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 Popusti (Ad6.) 

U sklopu popusta i ušteda, za svaku stavku je potrebno upisati jediničnu mjesečnu cijenu 

po priključku za navedeni popust ili uštedu. U stupac Ukupni mjesečni popust upisuju se 

iznosi koji se dobiju kao umnožak pripadajućeg jediničnog mjesečnog popusta po 

priključku i navedenog broja priključaka, a u stupac Ukupni popust iznosi dobiveni 

množenjem pojedinog ukupnog mjesečnog popusta i pripadajućeg navedenog broja 

mjeseci.  

U redak Ukupno Ad6. upisuje se iznos dobiven zbrajanjem pojedinačnih iznosa iz stupca 

Ukupni popust.  

 

 Usluge koje ne podliježu plaćanju PDV-a (Ad7.) 

U sklopu usluga koje ne podliježu plaćanju PDV-a, potrebno je upisati jediničnu 

mjesečnu cijenu po priključku za naknadu za uporabu radijske frekvencije. U stupac 

Ukupna mjesečna cijena upisuje se iznos koji se dobije kao umnožak jedinične mjesečne 

cijene i navedenog broja priključaka, a u stupac Ukupna cijena iznos dobiven množenjem 

ukupne mjesečne cijene i navedenog broja mjeseci. 

U redak Ukupno Ad7. prepisuje se iznos dobiven prethodnim izračunom. 

 

 U redak Ukupno UK1. upisuje se zbroj pojedinačnih cijena stavki koje podliježu plaćanju 

PDV-a bez popusta (Σ (Ad1., Ad2., Ad3. Ad4., Ad5.)). 

 

 U redak Ukupno UK2. prepisuje se iznos iz retka Ukupno Ad6. koji predstavlja popust na 

stavke koje podliježu plaćanju PDV-a. 

 

 U redak Ukupno UK3. prepisuje se iznos iz retka Ukupno Ad7. koji predstavlja cijenu za 

naknade koje ne podliježu plaćanju PDV-a.  

 

 

II. Troškovnici br. 2.X. (X=1,2) koji su privitak Ukupnom troškovniku 

 

 Priključna pristojba za uključenje u mrežu (Ad1.) 

U sklopu priključne pristojbe za uključenje u mrežu, potrebno je navesti ukupne 

jednokratne cijene priključne pristojbe za uključenje u mrežu koji se dobiju množenjem 

jedinične cijene priključne pristojbe po priključku (upisuje ga ponuditelj) i navedenog 

broja priključaka. 

U redak Ukupno Ad1. prepisuje se iznos dobiven prethodnim izračunom. 

 

 Naknada (Ad2.) 

U sklopu naknada, potrebno je upisati jediničnu mjesečnu cijenu po priključku za 

navedenu naknadu. U stupac Ukupna mjesečna cijena  upisuju se iznos koji se dobije kao 

umnožak jedinične mjesečne cijene po priključku i navedenog broja priključaka, a u 

stupac Ukupna  cijena iznos dobiven množenjem ukupne mjesečne cijene i navedenog 

broja mjeseci.  

U redak Ukupno Ad2. upisuje se iznos dobiven prethodnim izračunom. 

Pod ovu stavku ne uključivati cijene naknade za uporabu radijske frekvencije.  

 

 Popusti (Ad3.) 

U sklopu popusta i ušteda, za svaku stavku je potrebno upisati jediničnu mjesečnu cijenu 

po priključku za navedeni popust ili uštedu. U stupac Ukupni mjesečni popust upisuju se 

iznosi koji se dobiju kao umnožak pripadajućeg jediničnog mjesečnog popusta po 

priključku i navedenog broja priključaka, a u stupac Ukupni popust iznosi dobiveni 
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množenjem pojedinog ukupnog mjesečnog popusta i pripadajućeg navedenog broja 

mjeseci.  

U redak Ukupno Ad3. upisuje se iznos dobiven zbrajanjem pojedinačnih iznosa iz stupca 

Ukupni popust.  

 

 Usluge koje ne podliježu plaćanju PDV-a (Ad4.) 

U sklopu usluga koje ne podliježu plaćanju PDV-a, potrebno je upisati jediničnu 

mjesečnu cijenu po priključku za naknadu za uporabu radijske frekvencije. U stupac 

Ukupna mjesečna cijena upisuje se iznos koji se dobije kao umnožak jedinične mjesečne 

cijene i navedenog broja priključaka, a u stupac Ukupna cijena iznos dobiven množenjem 

ukupne mjesečne cijene i navedenog broja mjeseci. 

U redak Ukupno Ad7. prepisuje se iznos dobiven prethodnim izračunom. 

 

 U redak Ukupno UK1. upisuje se zbroj pojedinačnih cijena stavki koje podliježu plaćanju 

PDV-a bez popusta (Σ (Ad1., Ad2.)). 

 

 U redak Ukupno UK2. prepisuje se iznos iz retka Ukupno Ad3. koji predstavlja popust na 

stavke koje podliježu plaćanju PDV-a. 

 

 U redak Ukupno UK3. prepisuje se iznos iz retka Ukupno Ad4. koji predstavlja cijenu za 

naknade koje ne podliježu plaćanju PDV-a.  

 

 

III. Ukupni troškovnik 

 

1. Ukupna cijena za stavke koje podliježu plaćanju PDV-a bez popusta (UK1.) – Ad1. 

U prva dva stupca tablice Ukupna cijena za stavke koje podliježu plaćanju PDV-a bez 

popusta (UK1.) potrebno je iz pojedinačnih Troškovnika 1.X.i 2.X. (X=1,2) prepisati 

cijene navedene u redcima Ukupno UK1. za pojedinu godinu trajanja Okvirnog 

sporazuma. Iznosi koji se upisuju u stupac UKUPNO za 2 godine dobiju se po svakoj 

stavci zbrajanjem pojedinačnih godišnjih cijena, dok se iznosi u retku UKUPNO BEZ 

POPUSTA (PUK1.) dobiju zbrajanjem iznosa po svakom stupcu (stupci 1., 2. godina 

Okvirnog sporazuma i UKUPNO za 2 godine). 

 

2. Ukupni popust za stavke popusta koje podliježu plaćanju PDV-a (UK2.) – Ad2. 

U prva dva stupca tablice Ukupni popust za stavke popusta koje podliježu plaćanju PDV-

a (UK2.) potrebno je iz pojedinačnih Troškovnika 1.X. i 2.X. (X=1,2) prepisati cijene 

navedene u redcima Ukupno UK2. za pojedinu godinu trajanja Okvirnog sporazuma. 

Iznosi koji se upisuju u stupac UKUPNO za 2 godine dobiju se po svakoj stavci 

zbrajanjem pojedinačnih godišnjih popusta koji podliježu plaćanju PDV-a, dok se iznosi 

u retku UKUPNO POPUST (PUK2.) dobiju zbrajanjem iznosa po svakom stupcu (stupci 

1., 2. godina Okvirnog sporazuma i UKUPNO za 2 godine). 

 

U redak UKUPNO BEZ PDV-a (PUK1. – PUK2.) upisuju se iznosi koji se dobiju 

oduzimanjem iznosa UKUPNO POPUST (PUK2.) od iznosa UKUPNO BEZ POPUSTA 

(PUK1.) po svakom stupcu tablica iz točaka 1. i 2. 

 

U redak PDV (25%) upisuju se izračunati iznosi PDV-a na iznose iz prethodnog stavka.  

 

U redak SVEUKUPNO SUK1. upisuju se iznosi koji se dobiju zbrajanjem iznosa upisanih 

u retke UKUPNO BEZ PDV-a (PUK1. – PUK2.) i PDV (25%) po svakom stupcu tablica 

iz dva prethodna stavka.  
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3. Ukupna cijena za stavke koje ne podliježu plaćanju PDV-a (UK3.) – Ad3. 

U prva dva stupca tablice Ukupna cijena za stavke koje NE podliježu plaćanju PDV-a 

(UK3.) potrebno je iz pojedinačnih Troškovnika 1.X. i 2.X. (X=1,2) prepisati cijene 

navedene u redcima Ukupno UK3. za pojedinu godinu trajanja Okvirnog sporazuma. 

Iznosi koji se upisuju u stupac UKUPNO za 2 godine dobiju se po svakoj stavci 

zbrajanjem pojedinačnih godišnjih cijena za stavke koje ne podliježu plaćanju PDV-a, 

dok se iznosi u retku SVEUKUPNO SUK2. dobiju zbrajanjem iznosa po svakom stupcu 

(stupci 1., 2. godina Okvirnog sporazuma i UKUPNO za 2 godine). 

 

U redak SVEUKUPNA CIJENA (SUK1. + SUK2.) upisuju se iznosi koji se dobiju 

zbrajanjem iznosa upisanih u retke SVEUKUPNO SUK1. i SVEUKUPNO SUK2. po 

svakom stupcu (stupci 1., 2. godina Okvirnog sporazuma i UKUPNO za 2 godine).  

 

U redak SVEUKUPNA CIJENA PONUDE ZA 2 G. TRAJANJA OKVIRNOG 

SPORAZUMA, a koja je mjerodavna za izbor pružatelja predmetne telekomunikacijske 

usluge, upisuje se iznos iz polja koje se dobije presjekom stupca UKUPNO za 2 godine i 

redka SVEUKUPNA CIJENA (SUK1. + SUK2.). Upisani iznos predstavlja zbroj 

pojedinačnih godišnjih sveukupnih cijena (s PDV-om), a potrebno ga je upisati i slovima 

na za to predviđeno mijesto u Ukupnom troškovniku. 

 

Napomene: 

- iznosi se u troškovnike upisuju u kunama, 

- ponuditelj je dužan popuniti sve stavke troškovnika (osjenčene su zelenom bojom) 

- ponude onih ponuditelja koji nisu u mogućnosti ponuditi sve tražene usluge smatrat će se 

neprihvatljivim ponudama, 

- ukoliko je neka usluga besplatna, odnosno Plovput za ostvarenje/korištenje takve usluge 

nema troška, u polja troškovika za te usluge ponuditelj je dužan upisati 0,00 kn,  

- ukoliko ponuditelj ne daje popust/uštedu na svoje usluge, u polja s popustima potrebno je 

upisati 0,00 kn, 

- u sklopu ponude ponuditelj je dužan priložiti popunjene UKUPNI TROŠKOVNIK, 

Troškovnike br. 1.X. i 2.X. (X=1,2), te ovjereni Cjenik i Specifikaciju ponuđenog tarifnog 

modela temeljem kojih su izračunate i dane ponuđene cijene tražene usluge, kao i 

eventualna dodatna pojašnjenja ukoliko smatra isto potrebnim.  

 

 

 

 

 Uputu izradio: 

 Željko Bračić, dipl. ing.  

 

  

 










