
 

 

 

  

UPUTA ZA ISPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA 

za pružanje telekomunikacijske usluge VPN DATA mreže  

za razdoblje trajanja od šest (6) mjeseci  

 

 

I. Općenito  
 

 Lokacije navedenih 16 priključnih točaka: 

- Obalna radijska postaja Rijeka Radio, Milutina Barača 3, 51000 Rijeka 

- Obalna radijska postaja Split Radio, Spiničićeva 25, 21000 Split 

- Obalna radijska postaja Dubrovnik Radio, Liechteinsteinov put 31, 20000 Dubrovnik 

- Pomorski svjetionik Savudrija, Svjetioničarska b.b., 52475 Bašanija 

- Pomorski svjetionik Susak, 51561 Susak  

- Objekt Hrvatskih telekomunikacija na Kamenjaku (otok Rab) 

- Objekt Hrvatskih telekomunikacija na Ćelavcu 

- Objekt općine Preko, tvrđava na Sv. Mihovilu (otok Ugljan) 

- Objekt Hrvatskih telekomunikacija na Vidovoj Gori (otok Brač) 

- Objekt Hrvatske vojske na Humu (otok Vis) 

- Objekt Hrvatskih telekomunikacija na Uljenju (poluotok Pelješac) 

- Objekt Odašiljača i veza na Humu (otok Lastovo) 

- Objekt Ministarstva obrane na Žirju (otok Žirje) 

- Objekt Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na brdu Sv. Martin (poluotok 

Istra, Kanfanar), 

- Objekt Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na brdu Osor (otok Lošinj, 

nerezine) 

- Objekt Plovputa, Stinice bb, 21000 Split 

 

 Priključna pristojba za uključenje u mrežu 

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

jednokratne troškove priključne pristojbe za ostvarenje tražene usluge.  

 

 Naknada 

U sklopu naknada potrebno je navesti sve mjesečne troškove po svim priključnim 

točkama, uključujući i troškove za najam routera i modema. 

 

 Popusti 

U sklopu popusta potrebno je navesti sve mjesečne popuste i uštede koji se ostvaruju 

temeljem popusta za trošak naknada, kao i ostalih ušteda. 

 

 

II. Troškovnik br. 1. (privitak Ukupnom troškovniku) 
 

 Redak Ukupno Ad1. predstavlja zbroj pojedinačnih jednokratnih troškova za 

uključenje u mrežu pojedine priključne točke. 

 

 Redak Ukupno Ad2.  predstavlja zbroj pojedinačnih godišnjih troškova naknada po 

pojedinoj priključnoj točci. 

 

 Redak Ukupno Ad3. predstavlja zbroj pojedinačnih godišnjih popusta.   

 

 Redak Ukupno bez popusta UK1. (Ad1.+Ad2.) predstavlja ukupan zbroj svih troškova 

(troškovi uključenja u mrežu i troškovi naknada), a u isti se upisuje iznos koji se 

dobije zbrajanjem iznosa iz redaka Ukupno Ad1. i Ukupno Ad2. 

 



 

 

 

  

 Redak Ukupno popust UK2. (Ad3.) predstavlja iznos ukupnog popusta, a u isti se 

prepisuje iznos iz redka Ukupno Ad3. 

 

 

III. Ukupni troškovnik 

 

1. Ukupni trošak bez popusta UK1.  

U prvi i drugi stupac tablice Ukupni trošak bez popusta (UK1.) potrebno je iz 

pojedinačnog Troškovnika 1. prepisati trošak naveden u redku Ukupno bez popusta 

UK1 za vrijeme trajanja od 6 mjeseci.  

2. Ukupni popust UK2.  

U prvi i drugi stupac tablice Ukupni popust (UK2.) potrebno je iz pojedinačnog 

Troškovnika 1. prepisati trošak navedeneu redcima Ukupno popust UK2 za vrijeme 

trajanja od 6 mjeseci.    

 

Redak SVEUKUPNO BEZ PDV-a (PUK1. – PUK2.) predstavlja  iznos koji se dobije 

tako se od iznosa ukupnog troška bez popusta (UKUPNO BEZ POPUSTA (PUK1.)) 

oduzmu iznosi ukupnih popusta (UKUPNO POPUST (PUK2.) za vrijeme trajanja od 6 

mjeseci.    

 

Redak SVEUKUPNA CIJENA predstavlja iznos koji se dobije tako da se iznosima  iz 

redka SVEUKUPNO BEZ PDV-a (PUK1. – PUK2.) dodaju iznosi PDV-a za vrijeme 

trajanja od 6 mjeseci.    

 

SVEUKUPNA CIJENA PONUDE ZA VRIJEME TRAJANJA OD 6 MJESECI 

mjerodavna je za izbor operatora predmetne telekomunikacijske usluge, a dobije se 

tako da se u navedeni redak upiše iznos iz redka SVEUKUPNA CIJENA i stupca 

UKUPNO za 6 mjeseci. Istu je potrebno upisati i slovima na za to predviđeno mjesto u 

Ukupnom troškovniku. 

 

Napomene: 

- iznosi se u troškovnike upisuju u kunama,  

- ponuditelj je dužan popuniti sve stavke troškovnika, 

- 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, 

Troškovnik br. 1., te ovjereni Cjenik temeljem kojeg su izračunati troškovi i ponuđene 

cijene tražene usluge, kao i eventualna dodatna pojašnjenja ukoliko smatra isto potrebnim.  

 

 

 

 Uputu izradio: 

 Željko Bračić, dipl. ing.  


