
Технички услови 

Препоручене функционалности хотспота  

-Цекплупна инсталација wireless hotspot решеоа пслаоа се на претппставку ппстпјаоа пптичких, 

xDSL, каблпвских или wireless линкпва кпјима се пбезбеђује приступ интернет сапбраћају, 

ппвезиваое приступних тачака у јединствен систем. 

-Претппставка је да се инсталација пбавља на местима пд ппштег интереса у граду (паркпви, 

шеталишта, центар града, шкплска двпришта и сличнп). 

- Брпј неппхпдних access point или брзине интернет приступа ће зависити пд лпкације на кпјпј се 

ппрема инсталира те пд пчекиванпг брпја кприсника бесплатнпг WiFi интернета. Преппрука је да 

се за 20 истпвременп ппвезаних WiFi hotspot кприсника пбезбеди интернет приступ пд минимум 8 

Мbps, а за 100 кприсника минимум 40 Мbps. Преппручује се централизпвани интернет приступ за 

све wireless приступне тачке у граду.  

-У случају да треба пбезбедити ппкривенпст већих ппвршина WiFi сигналпм, преппрука је да се 

инсталира више access pointa међуспбнп ппвезаних МESH технплпгијпм. Кприсници приступају 

мрежи прекп 802.11 b/g/n стандарда и нелиценциранпг фреквенцијскпг ппсега 2.4 GHz. 

Евентуални MESH линкпви упптребљавају 802.11а/n стандард, 5 GHz ппсег (5,5 – 5,7GHz), 

нелиценциран. 

-Мпгућнпст временскпг пграничеоа приступа интернету пп ппјединпм кприснику (нпр. трајаое 

једнпг спајаоа пд 30 минута)  

-Mпгућнпст варијабилнпг пграничаваоа брзине приступа пп кприснику (нпр. 512 kbit/s пп 

кприснику у перипдима великпг пптерећеоа  и 4 Mbit/s када у систему нема пптерећеоа); 

-Мпгућнпст кпришћеоа јединственпг SSID (назива WiFi мреже) на свим приступним тачакама. 

Ппжељна је ппдршка креираоа вишеструких SSID-пва у случају кпришћеоа wireless access pointa у 

неке друге сврхе (паркинг кпнтрплу, даљинскп пчитаваое и сличнп)  

-Пптребнп је пмпгућити пснпвне сигурнпсне (firewall) и QoS функципналнпсти (заштита пд DпS 

напада у пба смера, равнпмерна расппдела дпступнпг интернета за све кприснике, детекција и 

пграничаваое P2P (peer-tп-peer) сапбраћаја, пбезбедити приватнпст кприсника и сличнп.  

-Мпгућнпст централизпванпг управљаоа, надгледаоа, евидентираоа (лпгпваоа), дпбијаоа 

статистичких ппдатака (брпј кприсника, тип сапбраћаја, пптерећенпст линкпва и сличнп)  

-Мпгућнпст редирекције приликпм ппчетка кпришћеоа hotspot сервиса (нпр. на неки туристички 

садржај у граду)  

-Енергетски приступ пд 230 V на свакпј лпкацији. Спларнп напајаое на местима где приступ 

електричне енергије није мпгуће или није исплативп извести. Реализпвати непрекиднп напајаое.  



-За аccеss pointе је ппжељнп да буду инсталирани у анти-вандал кућишта птппрна на атмпсферске 

утицаје, са степенпм заштите IP 66. За бежичне тачке ппжељнп кпришћеое екстерних антена 

(сектпрских и пмни). Одабир антене зависи пд места на кпјем се access point инсталира. Приликпм 

инсталације впдити рачуна да у зпну ппкриваоа не упадају стамбене зграде са већим брпјем 

резиденцијалних кприсника.  

-На лпкацијама где није мпгуће псигурати квалитетан приступ интернету путем фиксне мреже, 

преппручује се кпришћеое 3G/4G екстерних картица за приступне тачке, укпликп је мпгућ приступ 

интернету путем  3G/4G LTE услуге мпбилних пператпра.  

Препоручене функционалности ПАМЕТНЕ ШКОЛЕ  

Инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије, уз адекватне и ефикасне мере државе, привреде, 

институција и псталих релевантних чинилаца мпгу и треба да ппстану пснпв екпнпмскпг раста и  

ппслпвне инпвативнпсти. Ове технплпгије су присутне у свим сферама савременпг живпта.  

Од велике важнпсти је да се преппзна значај имплементације инфпрмаципних и кпмуникаципних 

технплпгија у свакпдневнпм функципнисаоу пбразпвних институција.  

У пснпвним и средоим шкплама у АП Впјвпдини је пптребнп реализпвати и прпјектпвати 

рачунарску мрежу унутар пбјекта, кап и бежичнп хптпсппт решеое унутар шкпле и у двпришту 

шкпле. Потребно је успоставити контролу приступа и коришћења интернет садржаја у школи. 

Пптребнп је сагледати пптребе и прпјектпвати капацитете дпвпљне да ппдрже нпве технплпгије 

кпје дплазе у блискпј будућнпсти.  

Мрежну инфраструктуру унутар шкпле прпјектпвати и реализпвати пп кпнцепту структурнпг 

каблираоа у звездастпј тппплпгији. Прпјектпм предвидети да све канцеларије, учипнице и 

кабинети буду ппремљени минимум са две мрежне утичнице. Предвидети да сваки рачунар у 

кабинету инфпрматике има свпје рачунарскп местп. Обезбедити дпвпљан брпј рачунара са 

мпнитприма у кабинету инфпрматике, таквих техничких карактеристика да се пбезбеди несметан 

прпцес извпђеоа наставе инфпрматике. Рачунари мпрају имати инсталиран легалан пперативни 

систем.  

Прпјектпм предвидети инсталацију ЛАН свичева са ппдршкпм за PoE стандард (IEEE 802.1 af и 

802.1 at), VLAN tagging (802.1 q), Spanning Tree прптпкпл (IEEE 802.1 d), те предвидети да исти имају 

дпвпљнп ппртпва за ппстпјеће радне станице, штампаче, ИП камере, приступне тачке (access 

points) кап и неппхпдну резерву.  

Прпјектпвати кпмуникаципне развпдне прмане такве да пмпгуће инсталацију кпмплетне активне 

и пасивне ппреме пптребне за наведене сервисе. Предвидети главни развпдни прман такав да 

пмпгући накнадну уградоу евентуалнп пптребних rackmount сервера. Инсталације на пбјектима 

мпрају задпвпљити све прпписане стандарде и не смеју нарушавати изглед пбјекта.  

Прпјектпм предвидети инсталацију бежичнпг хптсппт решеоа са пптималним брпјем приступних 

тачака. Бежичну мрежу прпјектпвати и реализпвати такп да ппкривенпст у целпј шкпли и 



двпришту буде штп квалитетнија, те да вреднпст сигнала не буде исппд -65dB. При пдабиру 

приступних тачака впдити рачуна да исти ппдрже минималнп 50 истпвремених кпнекција. 

Препоручене функционалности БЕЗБЕДНЕ ШКОЛЕ 

Преппручује се инсталација камера виспке резплуције за видеп надзпр пбразпвне устанпве. 

Kамере би требале да имају мпгућнпст јаснпг снимаоа и у услпвима ниске псветљенпсти- камере 

треба да имају дан-нпћ функцију. На местима где је недпвпљна псветљенпст у тпку нпћи, 

преппрука је кприштеое IP псветљивача. Одабир IP псветљивача ускладити са прпстпрпм кпји се 

снима (угап и расппн) кап и пбјективпм кпји је инсталиран на камери. Камере за сппљни 

видепнадпзпр требају да буду птппрне на атмпсферске утицаје, степен заштите IP 66, у кућишту 

намеоеним за сппљну мпнтажу са грејачима и вентилатприма. Преппрука је да се целпкупни 

видеп материјал складишти на лпкални NVR (или DVR). Складишни (storage) приступ NVR-а 

требалп би да пбезбеди снимаое видеп материјала са свих камера у трајаоу пд минимум 7 дана. 

За камере предвидети мпнтажу у вандал ресистант кућишта, на местима где је тп неппхпднп. 

Реализпвати непрекиднп напајаое. Целпкупну инсталацију требалп би извести у складу са 

ппзитивним закпнским прпписима. Омпгућити непрекиднп напајаое у случају нестанка 

електричне енергије. 

Преппрука је да се пмпгући даљински приступ систему у циљу централизпванпг мпнитпринга пд 

стране пплиције или неке друге аутпризпване сигурнпсне службе. Линкпве неппхпдне за 

мпнитпринг пбезбедити прекп ппстпјећих xDSL, пптичких или wireless линкпва. 

 

  

 


