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ГИИ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПОДАТКЕ О
ИНФРАСТРУКТУРИ

Технички део
ПОДАЦИ О OПЕРАТОРУ
Пуно пословно име оператора
Назив оператора
Седиште оператора
Адреса за контакт
Матични број
Овлашћено лице
Телефон
E-mail овлашћеног лица
Мобилни телефон овлашћеног
лица
Контакт особа
Телефон контакт особе
E-mail контакт особе
Интернет страница
ПОДАЦИ О ИНФРАСТРУКТУРИ
Р. бр.
Назив
1.
Број остварених колокација у посматраној години
1.1
1.2
1.3
2.

- физичка колокација
- удаљена колокација
- виртуелна колокација
Укупан број реализованих колокација

2.1
2.2
2.3
3.

- физичка колокација
- удаљена колокација
- виртуелна колокација
Укупна дужина кабловске канализације у власништву
оператора

3.1

Дужина каблова положених у цеви пречника до 20 mm у
власништву оператора

3.2

Дужина каблова положених у цеви пречника од 20 mm до 40
mm у власништву оператора

3.3

Дужина каблова положених у цеви пречника већег од 40 mm
у власништву оператора
Број оператора корисника са којима су закључени уговори о
закупу места у кабловској канализацији за полагање цеви

4.

31.12.2018.

Напомена:
1.1+1.2+1.3
Навести број реализованих захтева за колокацију у
току године.

2.1+2.2+2.3
Навести укупан број реализованих
колокација од почетка пружања услуге.
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Навести укупну дужину кабловске
канализације (линијске инфраструктуре) у
власништву оператора, у километрима, без
обзира на број цеви и капацитет. Укључити
и дужину кабловске канализације која се
даје у закуп другим операторима, а не
укључивати дужину кабловске канализације
која се узима у закуп од других оператора.
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ПОДАЦИ О ИНФРАСТРУКТУРИ
Р. бр.

Назив
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4.1

Дужина каблова положених у цеви пречника до 20 mm датих
у закуп

4.2

Дужина каблова положених у цеви пречника од 20 mm до 40
mm датих у закуп

4.3

Дужина каблова положених у цеви пречника до 20 mm узетих
у закуп
Дужина каблова положених у цеви пречника од 20 mm до 40
mm узетих у закуп
Број оператора корисника са којима су закључени уговори о
рашчлањеном приступу локалној петљи
Број оператора корисника са којима су закључени уговори о
потпуном рашчлањеном приступу локалној петљи

4.4
5.
5.1
5.1.1

Број рашчлањених локалних петљи- потпуни приступ датих у
закуп

5.1.2

Број рашчлањених локалних петљи- потпуни приступ узетих
у закуп

5.2

Број оператора корисника са којима су закључени уговори о
дељеном рашчлањеном приступу локалној петљи

5.2.1

Број рашчлањених локалних петљи- дељени приступ датих у
закуп

5.2.2

Број рашчлањених локалних петљи- дељени приступ узетих у
закуп

6.

Укупна расположива дужина неосветљених оптичких влакана
(dark fiber) у власништву оператора

6.1
6.2
7.

8.1

- километар-влакана
- километара кабла
Укупна дужина неосветљених оптичких влакана (dark fiber)
узетих у закуп
Укупна дужина неосветљених оптичких влакана (dark fiber)
датих у закуп
- у малопродаји

8.2

- у велепродаји

9.

Број правних лица са којима су закључени уговори о закупу
неосветљених оптичких влакана
Број оператора корисника са којима су закључени уговори о
закупу неосветљених оптичких влакана
Број homes passed реализованих путем бакарне приступне
мреже*
Број homes passed реализованих путем коаксијалне кабловске
мреже*

8.

10.
11.
12.

Напомена:

5.1+5.2

Навести број километара неосветљеног
оптичког влакна узетог у закуп
Навести број километара неосветљеног
оптичког влакна датог у закуп (8.1+8.2)
Број километара неосветљеног оптичког влакна датог у
закуп правним лицима не укључујући операторе кориснике

Број километара неосветљеног оптичког влакна
датог у закуп операторима корисницима
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Искључити домаћинства која могу бити
реализована у FTTC/FTTB архитектури
Искључити домаћинства која могу бити
реализована у FTTC архитектури
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Назив
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13.

Број homes passed реализованих путем оптичких мрежа

13.1

а) у FTTC архитектури

Напомена:
Број homes passed се дефинише као
потенцијални број домаћинстава које
оператор може да повеже оптичком
инфраструктуром, при чему стамбена
јединица може, али не мора, бити повезана.
Активација услуге за новог претплатника
може да подразумева изградњу drop дела
мреже (нпр. од локације ТТ упоришта,
најближег окна...) и монтажу одговарајуће
корисничке опреме (ONT).

13.1.1 − путем бакарних парица у ADSL технологији*

Број домаћинстава покривених оптичком приступном
мрежом у FTTC архитектури и ADSL технологији. У
случају комбинованих ADSL/VDSL приступних уређаја,
рачунати их као да су реализовани у VDSL технологији за
онај број домаћинстава за који дужина претплатничке петље
омогућава VDSL приступне брзине.

13.1.2 − путем бакарних парица у VDSL технологији*

Број домаћинстава покривених оптичком приступном
мрежом у FTTC архитектури и VDSL технологији

13.1.3 − путем коаксијалне кабловске инфраструктуре *

Број домаћинстава реализованих у FTTC
архитектури

13.2

б) у FTTB архитектури*
Број домаћинстава покривених оптичком приступном мрежом у
FTTB архитектури (укључујући и реализацију путем VDSL
технологије)

13.2.1 − путем бакарних парица
13.2.2 − путем структурног каблирања и Ethernet технологије
13.2.3 − остало (навести)

13.3

в) у FTTH архитектури*

13.3.1 − као P2MP (GPON)
13.3.2 − као P2P

14.

Број homes connected реализованих путем бакарне приступне
мреже

Искључити домаћинства која су
реализована у FTTC/FTTB архитектури

15.

Искључити домаћинства која су реализована
у FTTC архитектури

16.

Број homes connected реализованих путем коаксијалне
кабловске мреже
Број homes connected реализованих путем оптичких мрежа

16.1

а) у FTTC архитектури

Број homes connected се дефинише као број
домаћинстава које je оператор повезао оптичком
инфраструктуром.

16.1.1 − путем бакарних парица у ADSL технологији
16.1.2 − путем бакарних парица у VDSL технологији
16.1.3 − путем коаксијалне кабловске инфраструктуре

16.2

б) у FTTB архитектури
16.2.1 − путем бакарних парица
16.2.2 − путем структурног каблирања и Ethernet технологије
16.2.3 − остало (навести)

16.3

в) у FTTH архитектури

16.3.1 − као P2MP (GPON)
16.3.2 − као P2P

17.

Број повезаних домаћинстава покривених бакарним парицама
по дужинама локалне претплатничке петље, са дужинама
локалне претплатничке петље у наведеним опсезима:*

17.1
17.2
17.3

- 0 – 250 m
- 250 – 500 m
- 500 – 1000 m
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Напомена:

17.4

- 1000 – 2500 m

17.5

- преко 2500 m

18.

Укупан број главних разделника(MDF)

Навести број разделника на CO
(central office) локацијама, не
укључујући уличне кабинете.

19.

Укупан број уличних (outdoor) кабинета

Посебно приказати кабинете у које се смешта
приступна опрема (IPAN, MSAN, DSLAM) а
посебно приказати уличне разделнике.

19.1

- Укупан број уличних кабинета за смештај приступне опреме
у FTTC архитектури
- Укупан број уличних кабинета за смештај разделничке
опреме

19.2

Рачуна се као просечна дужина активних
бакарних парица (у метрима)

21.

Просечна дужина локалне претплатничке петље активних
корисника у метрима
Просечна дужина метра рова по кориснику (укупна дужина
кабловске канализације плус укупна дужина каблова
положених директно у земљу подељена бројем активних
парица)

22.

Просечна дужина дистрибутивног кабла у метрима

Укупно активних метар парица у
оквиру дистрибутивног дела кабла,
подељена бројем активних
корисника. Посматра се сегмент
између уличних кабинета и
локације корисника

23.

% feeder кабла: кабл у канализацији /кабл директно у земљи
/

Проценат активних метар пари кабла у
кабловској канализацији у односу на
активни метар пари каблова положених
директно у земљу у feeder сегменту мреже.
Посматра се сегмент између MDF-a и
уличних кабинета, вредности се приказују
у формату нпр. 23,7% / 76,3%

/

Проценат активних метар пари кабла у
кабловској канализацији у односу на активни
метар пари каблова положених директно у
земљу у дистрибутивном сегменту мреже.
Посматра се сегмент између уличних
кабинета и локације корисника, вредности се
приказују у формату нпр. 23,7% / 76,3%

20.

24.

% дистрибутивног кабла: кабл уканализацији / кабл директно
у земљи

Пропорционални однос бакарних метар парица

25.

% feeder / дистрибутивни кабл

26.

% канализације који се дели са осталим комуналним
предузећима

% део трасе канализације који се користи
за потребе оператора, а припада другим
предузећима (водовод, ЕДБ...) у односу на
укупну дужину траса канализације

27.

% удео канализације који се дели са осталим комуналним
предузећима у feeder и дистрибутивним деловима мреже

Подела заједничке канализације на
feeder и дистрибутивни део мреже

28.

Укупан број антенских стубова у власништву оператора

29.

Укупан број антенских стубова у власништву оператора
датих у закуп другим операторима

29.1
29.2

(назив оператора)

29.2

(назив оператора)

29.3

(назив оператора)

30.

Број стубова датих у закуп на којима осим опреме власника
стуба постоји опрема још једног оператора (site sharing)

/

Навести назив оператора коме су стубови дати у
закуп и број стубова који су сваком од оператора
дати у закуп

(назив оператора)
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31.

Број стубова датих у закуп на којима осим опреме власника
стуба постоји опрема још два оператора (site sharing)

32.

Укупан број антенских стубова узетих у закуп од других
оператора

32.1
32.2

Напомена:

Навести назив оператора од којег су
стубови узети у закуп и број стубова који
су од сваког од оператора узети у закуп

(назив оператора)

(назив оператора)

32.3

(назив оператора)

32.4

(назив оператора)

33.

Укупан број антенских стубова узетих у закуп од других
имаоца инфраструктуре

33.1

(назив власника инфраструктуре)

33.2

(назив власника инфраструктуре)

33.3

(назив власника инфраструктуре)

33.4

(назив власника инфраструктуре)

Навести назив власника инфраструктуре од којег су стубови
узети у закуп и број стубова који су узети у закуп по сваком
од власника инфраструктуре. Не рачунати стубове узете у
закуп од других оператора власника инфраструктуре.

*Тражене податке потребно је попунити и по насељеним местима према табели на следећем линку.
ЦЕНЕ (у динарима са ПДВ)
Р. бр.

Назив

31.12.2018.

Напомена:

1.

Једнократна накнада за успостављање простора за колокацију

Уписати јединицу мере по којој се врши
обрачун за успостављање колокације

2.

Месечна накнада за закуп и одржавање места за колокацију

Уписати јединицу површине по
којој се обрачунава место за
колокацију

3.

Месечна накнада за закуп места у кабловској канализацији,
по метру

3.1

- за полагање у цеви пречника од 20 mm до 40 mm

3.2

- за полагање у цеви пречника до 20 mm

4.1

Једнократна накнада за рашчлањени приступ локалној петљи
- потпуни приступ

4.2

Једнократна накнада за рашчлањени приступ локалној петљи
- дељени приступ

4.3

Месечна накнада за рашчлањени приступ локалној петљи потпуни приступ

4.4

Месечна накнада за рашчлањени приступ локалној петљи дељени приступ

5.1

Једнократна накнада за услугу изнајмљивања неосветљеног
оптичког влакна (dark fiber) по метру

5.1.1

- у малопродаји
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5.1.2

- у велепродаји

5.2

Месечна накнада за услугу изнајмљивања неосветљеног
оптичког влакна (dark fiber) по метру

5.2.1

- у малопродаји

5.2.2

- у велепродаји

6.1

Једнократна накнада за услугу изнајмљивања антенског стуба

6.1.1
6.1.2

- у малопродаји
- у велепродаји
Месечна накнада за услугу изнајмљивања антенског стуба

Напомена:

6.2
6.2.1
6.2.2

- у малопродаји
- у велепродаји

ЗАПОСЛЕНИ
Р. бр

ITU code

1.

i51

2.
3.

Назив

31.12.2018.

Број запослених са пуним радним временом у делатности
телекомуникација
- мушкарци

i51f

- жене
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АНКЕТА

Назив

Коментар

Основни проблеми у пословању

Планиране инвестиције у
наредних годину дана

Планирани пројекти

Оцена рада Агенције и корисне
сугестије
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НАПОМЕНE

У

МП

Овлашћено лице

Датум

ГИИ.201801

Страна 8 од 8

