
ВРСТА УСЛУГЕ 
Цијена  

без ПДВ-а  

Цијена  

са ПДВ-oм    

РЕГИСТАРЦИЈА ДОМЕНА 

домен .com, .net, .org, .info, .biz 20.00/год 23.40/год 

домен .ba (setup-једнократно) 55.00 64.35 

 .ba (одржавање) 35.00/год 40.95/год 

за .spinter.net и .rs.ba 

плаћа се само једнокра-

тна накнада "setup" 

.spinter.net 5.00 5.85 

.rs.ba 5.00 5.85 

WEB HOSTING Цијена / година 

"Basic" пакет 25.00 29.25 

(Пакет укључује 500MB простора на диску, неограничен 

број е-маil адреса, аутоинсталер wеб апликација, 

контролни панел, статистику посјета, МySQL базе података, 

подршку за PHP) 

  

"Large" пакет 70.00 81.90 

(Пакет укључује 2GB простора на диску, неограничен број е-

маil адреса, аутоинсталер wеб апликација, контролни 

панел, статистику посјета, МySQL базе података, подршку за 

PHP, регистрацију домена) 

  

"Maksi"  пакет 180.00 210.60 

(Пакет укључује 10GB простора на диску, неограничен број 

е-маil адреса, аутоинсталер wеб апликација, контролни 

панел, статистику посјета, МySQL базе података, подршку за 

PHP, регистрацију домена) 

  

напомена: корисник уз "Large" или "Maksi" hosting пакет добија бесплатну регистрацију или 

продужење једног домена (.com, .net, .org, .info ili .biz) 

MAIL HOSTING Цијена / година 

MAIL-BASIC 30.00 35.10 

(пакет укључује 1GB простора на диску, неограничен број e-

mail адреса, webmail, autoresponder, контролни панел) 
  

MAIL -LARGE 60.00 70.20 

(пакет укључује 5GB простора на диску, неограничен број e-

mail адреса, webmail, autoresponder, контролни панел) 
  

MAIL -MAXI 120.00 140.40 

(пакет укључује 15GB простора на диску, неограничен број 

e-mail адреса, webmail, autoresponder, контролни панел) 
  

WEB DIZAJN 

почетна статичка html страна 45.00 52.65 

додатна статичка html страна 25.00 29.25 

динамичка web презентација 500.00 585.00 

(укључује до 10 страна, CMS, web hosting ("Large" пакет) на 

1 годину, регистрацију 1 домена на годину) 
  

FTP HOSTING Цијена / година 

FTP-BASIC  

(2GB prostora na disku, neograničen protok, + 2 FTP naloga) 
50.00 58.50 



FTP-LARGE  

(10GB prostora na disku, neograničen protok, + 5 FTP naloga) 
100.00 117.00 

FTP-MAXI  

(20GB prostora na disku, neograničen protok, + 10 FTP naloga) 
200.00 234.00 

VPS HOSTING Цијена / мјесец 

виртуелни приватни сервер (10GB HDD, 512MB RAM, 

2,66GHz Intel Xeon CPU, CentOS, MySQL, PHP, root access, 

регистрација/продужење домена) 

50.00 58.50 

БАНЕРИ Цијена / мјесец 

величина 180x60 px 20.00 23.40 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА НА АНТЕНСКИМ СТУБОВИМА И КОНТЕЈНЕРИМА 

ВРСТА УСЛУГЕ 
цијена  

без ПДВ-а 

цијена  

са ПДВ-ом 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРА НА АНТЕНСКИМ 

СТУБОВИМА 
Цијена / мјесец 

пречник антене 

од 0.3 до 1.2 m 200.00 234.00 

до 1.8 m 250.00 292.50 

до  2.5 m 350.00 409.50 

преко 2.5 m 550.00 643.50 

Wi-Fi антене 150.00 175.50 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРА У КОНТЕЈНЕРИМА Цијена / мјесец 

запремина ормара 

до 0.5 m3 50.00 58.50 

до 1 m3 100.00 117.00 

до 2 m3 200.00 234.00 

преко 2 m3 400.00 468.00 

изнајмљивање простора на антенским стубовима/контејнерима на период краћи од мјесец дана 

временски период Цијена / дан 

до 10 дана 
1.50 x (цијена мјесечног закупа) x 

број дана/30 

од 10 до 30 дана 
1.25 x (цијена мјесечног закупа) x 

број дана/30 

попуст на број антена / ормара попуст (%) 

од 3 до 5 10 

од 5 до 10 20 

преко 10 30 

Напомена: Ако је максимална потрошња електричне енергије постављених уређаја мања од 100W, 

урачуната је у цијену закупа. У случају да потрошња опреме прелази 100W, обрачунава се 

паушална вриједност потрошње електричне енергије према декларисаној снази уређаја 

(декларисана снага уређаја у кW x 24х x број дана у мјесецу x цијена по 1кWh у КМ). 

Обезбјеђење резервног напајања за уређаје обрачунава се на мјесечном нивоу у висини од 10% 

од износа укупне потрошње електричне енергије постављене опреме. 

 


