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ГИТ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ
УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ

Технички део
ПОДАЦИ О ОПЕРАТОРУ

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
ПРЕТПЛАТНИЦИ - МАЛОПРОДАЈА
Р.бр.

ITU code

1.

I4213tfbb

1.1

Назив

31.12.2019.
физичка лица
правна лица

Укупан број
претплатника*
Број претплатника фиксног
кабловског (жичног)
широкопојасног приступа

1.1+1.2

Укупан број претплатника
реализованих путем
коаксијалне кабловске
дистрибутивне мреже

Укључује укупан број
претплатника који користе модем
везан за кабловску дистрибутивну
мрежу, без обзира на начин
реализације (коаксијална или
хибридна оптичко-коаксијална
кабловска дистрибутивна мрежа).

1.1.1+...+1.1.4
Укупан број претплатника фиксног
широкопојасног Интернета односи
се на претплатника који плаћа за
приступ јавном Интернету велике
брзине (TCP/IP конекција).
Приступ велике брзине дефинише
се као једнак или већи од 256 Kbit/s
и може се реализовати путем
бакарне паричне, коаксијалне
кабловске или оптичке
инфраструктуре

i4213tfb и

1.1.1

i4213tfb_o
i4213cab

Напомена

- од чега на систему
DOCSIS 3.0
- од чега на систему
DOCSIS 3.1
1.1.1.1

Навести број претплатника
реализованих путем кабловске
дистрибутивне мреже у FTTC
(Fibre-to-the-cabinet) архитектури

Укупан број претплатника
у FTTC архитектури
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Р.бр.

ITU code

1.1.2

i4213dsl

Назив

31.12.2019.
физичка лица
правна лица

Напомена
Укључује број претплатника
реализованих у xDSL
технологији, са downstream
брзинама већим од или једнаким
256 kbit/s. Искључује
претплатнике реализоване у
xDSL технологији ако су
реализовани путем оптике у
FTTB архитектури, а укључује
број претплатника реализованих
у FTTC архитектури

Број претплатника
реализованих путем
бакарне паричне
инфраструктуре у xDSL
технологији

- ADSL
- ADSL2+
- VDSL
- VDSL2
- VDSL2 vectoring
- SHDSL
- HDSL
- Друго
(навести)

1.1.2.1

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.1.1

i4213ftth/b

од чега реализованих
путем бакарне паричне
инфраструктуре у FTTC
архитектури

Навести број претплатника
који су реализовани у xDSL
технологији и FTTC
архитектури.

Број претплатника
реализованих оптичком
мрежом у FTTH/B (Fibreto-the-home/building)
архитектури

1.1.3.1. + 1.1.3.2
Укључује број претплатника
који користе архитектуру
„оптика до куће/зграде“. Треба
укључити претплатнике којима
оптика директно досеже до
самих просторија куће или
претплатнике код којих оптика
досеже мање од 2 метра у
односу на спољашњи зид зграде.
Не укључује „оптику до уличног
кабинета“.

- Број претплатника
реализованих оптичком
мрежом у FTTH (Fibre to
the Home) архитектури
- број претплатника
реализованих као P2P

1.1.3.1.1+1.1.3.1.2

1.1.3.1.2

- број претплатника
реализованих као
P2MP(GPON)

1.1.3.2

- Број претплатника
реализованих оптичком
мрежом у FTTB (Fibre to
the Building) архитектури
- број претплатника
реализованих путем
бакарних парица

1.1.3.2.1

1.1.3.2.2

1.1.3.2.3

1.1.3.2.1+1.1.3.2.2+1.1.3.2.3

- број претплатника
реализованих путем
структурног каблирања и
Ethernet технологије
Навести којом технологијом су
реализовани корисници као и број
корисника по технологији, уколико
постоји више начина реализације

- остало
(навести)
(навести)
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Р.бр.

ITU code

Назив

31.12.2019.
физичка лица
правна лица

Напомена

Остали
1.1.4

Претплатници који приступ
Интернету брзинама већим од
или једнаким 256 Kbit/s
реализују коришћењем других
фиксних кабловских мрежа. Ово
укључује технологије као што су
Ethernet LAN (IEEE 802.3
технологија) или
broadband-over-power-line.

i4213ob
(навести)

1.2

i271twb

1.2.1
1.2.2

i271s
i271fw

2.

- Сателитски
- Wireless - фиксни

Број претплатника фиксног
бежичног приступа Интернету
(CDMA, WiMax) и приступа
Интернету путем широкопојасних
бежичних мрежа које се реализују
у опсезима радио-фреквенција у
режиму општег овлашћења
(WAS/RLAN или BFWA мреже).
Не укључује повремене
кориснике hotspot тачака.

Број корисника преко WiFi фиксне бежичне мреже

Навести укупан број корисника у
току посматране године (укупан
број корисника који приступ
Интернету реализују путем
hotspot тачака).

Број јавних WLAN
(PWLAN) локација

Број Public Wireless Local Area
Network (PWLAN) локација тј.
hotspot. PWLAN-ови се заснивају
на IEEE 802.11 стандарду.

4.1+...+4.8

3.

i424

4.

i4213tfb

Број претплатника фиксног
широкопојасног приступа,
пo брзини

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.

i4213_256to2
i4213_2to10
i4213_10to30
i4213_10to30
i4213_30to100
i4213_30to100
i4213_G100
i4213_G100

256 kbps – мање од 2 Mbps

6.

1.2.1+1.2.2

Број претплатника
широкопојасног бежичног
приступа

2 Mbps – мање од 10 Mbps
10 Mbps – мање од 20 Mbps
20 Mbps – мање од 30 Mbps
30 Mbps – мање од 50 Mbps
50 – мање од 100 Mbps
100 Mbps – мање од 1 Gbps
Преко 1Gbps

Број претплатника
директног приступа
Интернету
Број претплатника „dial
up“ приступа Интернету
Број претплатника којима је престао
претплатнички уговор у току године

Односи се на претплатнике
самосталне услуге. Уговор је
престао из било ког разлога нпр.
искључивање са мреже због
неплаћања рачуна, уговор који је
истекао а није продужен,
отказивање самосталне услуге због
преласка на услугу у пакету итд

Просечно време трајања уговора у
месецима

Просечно време од тренутка
потписивања до тренутка
престанка корисничког уговора
за услугу која се продаје
самостално (ван пакета)

*Податке о броју претплатника по свим наведеним технологијама потребно је попунити и збирно по насељеним
местима према табели на следећем линку.
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НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ xDSL УСЛУГЕ
Р.бр.

Назив

31.12.2019.
физичка лица
правна лица

Напомена

1.

Укупан број прикључака
фиксног широкопојасног
приступа реализованих
путем xDSL технологије

1.1+...1.4
Обухвата све прикључке преко којих се пружа услуга фиксног
широкопојасног приступа Интернету путем , xDSL технологије
без обзира да ли се корисницима пружа наведена услуга
самостално или кроз пакет

1.1

Укупан број прикључака
путем властите приступне
мреже

Број прикључака којима оператор пружа услугу приступа
Интернету путем xDSL користећи властиту приступну
мрежу.

- ADSL
(ADSL, ADSL2, ADSL2+)
- VDSL
(VDSL, VDSL2,VDSL2+)
- VDSL2 vectoring
- Друго
(навести)

1.2.

Укупан број xDSL
прикључака путем
потпуног рашчлањеног
приступа локалној петљи

Број прикључака којима оператор пружа услугу
приступа Интернету путем xDSL технологије
користећи велепродајну услугу потпуног
рашчлањеног приступа локалној петљи.

1.3.

Укупан број xDSL
прикључака путем дељеног
приступа локалној петљи

Број прикључака којима оператор пружа услугу
приступа Интернету путем xDSL технологије
користећи велепродајну услугу дељеног рашчлањеног
приступа локалној петљи.

1.4.

Укупан број xDSL
прикључака путем услуге
"bitstream" приступа

Број прикључака којима оператор пружа услугу
приступа Интернету путем xDSL технологије
користећи велепродајну услугу bitstream.

- ADSL
(ADSL, ADSL2, ADSL2+)
- VDSL
(VDSL, VDSL2,VDSL2+)
- Друго
(навести)

2.

Укупан број прикључака у властитој мрежи путем којих је
могуће у овом тренутку, без знатних додатних улагања,
крајњим корисницима понудити услугу фиксног
широкопојасног приступа Интернету путем xDSL
технологије.

Укупан инсталирани
капацитет xDSL
прикључака
- ADSL
(ADSL, ADSL2, ADSL2+)
- VDSL (VDSL,VDSL2+)

Број прикључака инсталираних у уређајима
који подржавају VDSL2 vectoring

- VDSL2 vectoring
- Друго
(навести)

САОБРАЋАЈ И БРЗИНЕ - МАЛОПРОДАЈА
Р. бр.
1.

ITU code

Назив

Укупно у 2019. години
физичка лица
правна лица

Напомена
1.1+...1.7

Укупан саобраћај остварен
фиксним широкопојасним
приступом Интернету (GB)
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Р.бр.
1.1

ITU code
I135tfb

Назив

Укупно у 2019. години
физичка лица
правна лица

Напомена
Укупан саобраћај остварен путем
xDSL приступне технологије (ADSL,
ADSL2, ADSL2+, VDSL, ...). Односи
се на саобраћај генерисан од стране
претплатника услуге фиксног
широкопојасног приступа Интернету
измереног на страни крајњег
корисника. У измерену вредност
треба урачунати и upstream и
downstream саобраћај. Саобраћај
велепродаје, изоловани (walled
garden) саобраћај и IPTV саобраћај се
не урачунава. Потребно је
искључити саобраћај генерисан од
стране претплатника реализованих у
xDSL технологији који су
реализовани у FTTC или FTTB
архитектури.

Укупан саобраћај
претплатника
остварен xDSL
приступном
технологијом (GB)

- путем властите мреже
- путем потпуно
рашчлањеног приступа
локалној петљи
- путем дељеног
приступа локалној петљи
- путем услуге
"bitstream" приступа
1.2

I135tfb

1.2.1

Укупан саобраћај
претплатника
остварен путем оптичке
приступне
технологије (GB) у FTTC
архитектури
Укупан саобраћај
претплатника
остварен путем оптичке
приступне
технологије (GB) у FTTB
архитектури

1.2.2

1.2.3

1.3

1.2.1+1.2.2+1.2.3
Односи се на саобраћај генерисан од
стране претплатника услуге фиксног
широкопојасног приступа Интернету
измереног на страни крајњег
корисника. У измерену вредност треба
урачунати и upstream и downstream
саобраћај. Саобраћај велепродаје,
изоловани (walled garden) саобраћај и
IPTV саобраћај се не урачунава.
Потребно је укључити и саобраћај
претплатника који су реализовани у
xDSL технологији који су реализовани
у FTTC или FTTB архитектури.
Искључити саобраћај претплатника
који су реализовани у коаксијалној
кабловској или хибридној коаксијалној
кабловској инфраструктури.

Укупан саобраћај
претплатника
остварен путем оптичке
приступне
технологије (GB)

I135tfb

Укупан саобраћај
претплатника
остварен путем оптичке
приступне
технологије (GB) у FTTH
архитектури
Укупан саобраћај
претплатника
директног приступа
Интернету
(GB)

Односи се на саобраћај генерисан од
стране претплатника услуге фиксног
широкопојасног приступа Интернету
измереног на страни крајњег
корисника. У измерену вредност треба
урачунати и upstream и downstream
саобраћај. Саобраћај велепродаје,
изоловани (walled garden) саобраћај и
саобраћај дистрибуције медијских
садржаја се не урачунава.
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Р.бр.
1.4

ITU code
I135tfb

Назив

Укупно у 2019. години
физичка лица
правна лица

Напомена
1.4.1+1.4.2
Односи се на саобраћај генерисан од
стране претплатника услуге фиксног
широкопојасног приступа Интернету
измереног на страни крајњег
корисника. У измерену вредност треба
урачунати и upstream и downstream
саобраћај. Саобраћај велепродаје,
изоловани (walled garden) саобраћај и
саобраћај дистрибуције медијских
садржаја преко кабловске мреже се не
урачунава. Потребно је укључити
саобраћај генерисан од стране
претплатника реализованих путем
кабловских дистрибутивних мрежа без
обзира на архитектуру мреже у којој су
реализовани (FTTC или класична
кабловска дистрибутивна мрежа).

Укупан саобраћај
претплатника
остварен путем
коаксијалне
кабловске дистрибутивне
мреже
(GB)

1.4.1

Укупан саобраћај
претплатника
остварен путем
коаксијалне
кабловске дистрибутивне
мреже
који нису реализовани у
FTTC
архитектури (GB)

1.4.2

Укупан саобраћај
претплатника
остварен путем
коаксијалне
кабловске дистрибутивне
мреже
који су реализовани у
FTTC
архитектури (GB)

1.5

Укупан саобраћај
претплатника остварен
путем фиксних бежичних
мрежа (GB)

Односи се на саобраћај генерисан од
стране претплатника фиксног бежичног
приступа Интернету (CDMA, WiMax) и
приступа Интернету путем
широкопојасних бежичних мрежа које се
реализују у опсезима радио-фреквенција
у режиму општег овлашћења
(WAS/RLAN или BFWA мреже)
измереног на страни крајњег корисника.
У измерену вредност треба урачунати и
upstream и downstream саобраћај.
Саобраћај велепродаје, изоловани (walled
garden) саобраћај и саобраћај
дистрибуције медијских садржаја се не
урачунава.

1.6

Укупан саобраћај
претплатника
остварен путем
сателитских веза (GB)

Односи се на саобраћај генерисан од
стране претплатника услуге фиксног
широкопојасног приступа Интернету
измереног на страни крајњег корисника.
У измерену вредност треба урачунати и
upstream и downstream саобраћај.
Саобраћај велепродаје, изоловани (walled
garden) саобраћај и саобраћај
дистрибуције медијских садржаја се не
урачунава

2.

Просечна брзина остварена
од
стране претплатника
реализованих
путем xDSL приступне
технологије (Mb/s) по
брзинама

Не урачунавати просечне
брзине остварене од стране
корисника реализованих
путем оптичке приступне
мреже у FTTC или FTTB
архитектури.

2.1

Путем властите мреже
256 kbps – мање од 2 Mbps
2 Mbps – мање од 10 Mbps
10 Mbps – мање од 20 Mbps
20 Mbps – мање од 30 Mbps
30 Mbps – мање од 50 Mbps
50 – мање од 100 Mbps
100 Mbps – мање од 1 Gbps
Преко 1Gbps
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Р.бр.
2.2

ITU code

Назив

Укупно у 2019. години
физичка лица
правна лица

Напомена

Путем потпуно
рашчлањеног
приступа локалној петљи
256 kbps – мање од 2 Mbps
2 Mbps – мање од 10 Mbps
10 Mbps – мање од 20 Mbps
20 Mbps – мање од 30 Mbps
30 Mbps – мање од 50 Mbps
50 – мање од 100 Mbps

2.3

Путем дељеног приступа
локалној петљи
256 kbps – мање од 2 Mbps
2 Mbps – мање од 10 Mbps
10 Mbps – мање од 20 Mbps
20 Mbps – мање од 30 Mbps
30 Mbps – мање од 50 Mbps
50 – мање од 100 Mbps

2.4

Путем услуге "bitstream"
приступа
256 kbps – мање од 2 Mbps
2 Mbps – мање од 10 Mbps
10 Mbps – мање од 20 Mbps
20 Mbps – мање од 30 Mbps
30 Mbps – мање од 50 Mbps
50 – мање од 100 Mbps
100 Mbps – мање од 1 Gbps
Преко 1Gbps

3.

Просечна брзина остварена
од
стране претплатника
реализованих
путем оптике (Mb/s) по
брзинама

3.1

Путем властите мреже
256 kbps – мање од 2 Mbps
2 Mbps – мање од 10 Mbps
10 Mbps – мање од 20 Mbps
20 Mbps – мање од 30 Mbps
30 Mbps – мање од 50 Mbps
50 – мање од 100 Mbps
100 Mbps – мање од 1 Gbps
Преко 1Gbps

3.2

Путем закупљене мреже
256 kbps – мање од 2 Mbps
2 Mbps – мање од 10 Mbps
10 Mbps – мање од 20 Mbps
20 Mbps – мање од 30 Mbps
30 Mbps – мање од 50 Mbps
50 – мање од 100 Mbps
100 Mbps – мање од 1 Gbps
Преко 1Gbps
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Р.бр.

ITU code

4.

Назив

Укупно у 2019. години
физичка лица
правна лица

Напомена

Просечна брзина остварена
од
стране претплатника
реализованих
путем коаксијалне
кабловске
дистрибутивне мреже
(Mbps)
256 kbps – мање од 2 Mbps
2 Mbps – мање од 10 Mbps
10 Mbps – мање од 20 Mbps
20 Mbps – мање од 30 Mbps
30 Mbps – мање од 50 Mbps
50 – мање од 100 Mbps
100 Mbps – мање од 1 Gbps
Преко 1Gbps

ВЕЛЕПРОДАЈА ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА
Р.бр.
Назив
1.
Укупан број прикључака
широкопојасног
приступа Интернету
1.1
Укупан број прикључака који су продати
другим операторима
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.
3.

3.1
3.2
3.3

31.12.2019.

Напомена
1.1+1.2
1.1.1+1.1.2+1.1.3

Приступ на IP нивоу
Приступ на Ethernet нивоу
Приступ на нивоу DSLAMа
Укупан број прикључака који се користи
за
сопствене потребе (self supply)
Приступ на IP нивоу
Приступ на Ethernet нивоу
Приступ на нивоу DSLAMа
Укупан број оператора корисника услуге
широкопојасног приступа Интернету
Укупан саобраћај корисника
велепродајне
услуге "bitstream" приступа
Саобраћај на IP нивоу (GB)
Саобраћај на Ethernet нивоу (GB)
Саобраћај на DSLAM нивоу (GB)

1.2.1+1.2.2+1.2.3

Број оператора који остварују приступ у сврху пружања услуга електронских
комуникација .

3.1+3.2+3.3
Саобраћај остварен у току посматране године

КАПАЦИТЕТИ ЛИНКОВА ЗА ИСПОРУКУ САОБРАЋАЈА
ITU

Назив
Капацитет и структура линка-ова (у
Gb/s) према надпровајдеру

31.12.2019.

Напомена

Закупљени капацитет

Надпровајдер

(врста линка)
(врста линка)
(врста линка)
(врста линка)
(врста линка)
(врста линка)
(врста линка)
(врста линка)
(врста линка)
(врста линка)
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ITU
код

Назив

31.12.2019.

Напомена

Капацитет додатних линкова према
Оператору пружаоцу услуге "bitstream"
приступа (Gb/s)
i4214

Капацитет међународнoг Интернет
линка (Мbit/s)

4214оg

Капацитет одлазног међународног
Интернет линка (Mbit/s)

4214ic

Капацитет долазног међународног
Интернет линка (Mbit/s)

i4214u

Остварени међународни Интернет
саобраћај (Mbit/s)

Просечна искоришћеност свих међународних линкова за испоруку Интернет
саобраћаја (Mbit/s) укључујући оптичке каблове, радио линкове и саобраћај
процесиран од стране земаљских сателитских станица који се шаље ка
орбиталнм сателитским станицама. Сви међународни линкови који се користе од
стране свих оператора морају се укључити у прорачун. Треба израчунати просек
за 12 месеци. Уколико је саобраћај асиметричан (у случају у коме су долазни и
одлазни саобраћај различити), за сваки појединачни линк треба при прорачуну
узети у обзир већу вредност. Комбиновани просечни пропусни опсег се тада
рачуна као сума просечне искоришћености сваког појединачног линка.

Инсталирани (Lit/equipped) капацитет
међународнoг Интернет линка (Мbit/s)

Односи се на укупни инсталирани капацитет међународних линкова за испоруку
Интернет саобраћаја на крају године, пре свега оптичких каблова,радио линкова
и одлазних линкова земаљских сателитских станица ка орбиталнм сателитским
станицама. Уколико је саобраћај асиметричан (у случају у коме су долазни и
одлазни саобраћај различити), за сваки појединачни линк треба при прорачуну
узети у обзир већу вредност.

i4214d

Капацитет домаћег Интернет линка
(Мbit/s)

Укупни капацитет ширине опсега националног Интернета у мегабиту по
секунди (Мbit/s). Уколико је капацитет асиметричан, навести већи капацитет.

4214di

Капацитет домаћег долазног Интернет
линка (Мbit/s)
Капацитет домаћег одлазног Интернет
линка (Мbit/s)

Укупни download капацитет националног Интернета у мегабиту по секунди
(Мbit/s).

4214do

Укупни upload капацитет националног Интернета у мегабиту по секунди
(Мbit/s).

БРОЈ ПРЕТПЛАТНИКА, ЦЕНЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНТЕРНЕТ ПАКЕТА У МАЛОПРОДАЈИ
Р.бр.

ITU code

Назив
Брзина

1.
i4213bc

31.12.2019.
Број претплатника

Напомена

Број претплатника
најјефтинијег Интернет
пакета

Навести који је пакет у питању
и навести његову брзину у
downstream и upstream смеру

Број претплатника
најпродаванијег Интернет
пакета

Навести који је пакет у питању
и навести његову брзину у
downstream и upstream смеру

Висина једнократне
накнаде за фиксни (жични)
широкопојасни прикључак
- најјефтинији Интернет
пакет

Висина једнократне
накнаде приликом
заснивања претплатничког
односа за најјефтинији
Интернет пакет (са
ПДВ-ом у динарима)
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Р.бр.

2.

3.

4.

5.

6.

ITU code

i4213bs

i4213bs_s

i4213bs_c

i4213bs_cp

Назив
Висина једнократне накнаде за
фиксни (жични) широкопојасни
прикључак - најпродаванији
Интернет пакет

31.12.2019.

Напомена
Висина једнократне накнаде
приликом заснивања
претплатничког односа за
најпродаванији Интернет пакет
(са ПДВ-ом у динарима)

Месечна претплата за фиксни
(жични) широкопојасни приступ
- најјефтинији Интернет пакет

Висина месечне претплате
приликом заснивања
претплатничког односа за
најјефтинији Интернет пакет (са
ПДВ-ом у динарима)

Месечна претплата за фиксни
(жични) широкопојасни приступ
- најпродаванији Интернет пакет

Висина месечне претплате
приликом заснивања
претплатничког односа за
најпродаванији Интернет пакет
(са ПДВ-ом у динарима)

Максимална декларисана брзина
фиксног широкопојасног
приступа (Mbit/s) - најјефтинији
Интернет пакет

Максимална рекламирана
download брзина наведена у
малопродајној понуди за
најјефтинији Интернет пакет (не
гарантована или уговорена).

Максимална декларисана брзина
фиксног широкопојасног
приступа (Mbit/s) најпродаванији Интернет пакет

Максимална рекламирана
download брзина наведена у
малопродајној понуди за
најпродаванији Интернет пакет
(не гарантована или уговорена).

Максимална количина
трансферисаних података
укључених у претплату (Gb) најјефтинији Интернет пакет

Максимални обим података (GB)
који се може пренети у року од
месец дата у оквиру претплате за
широкопојасни Интернет
прикључак -i4213bs за најјефтинији
интернет пакет

Максимална количина
трансферисаних података
укључених у претплату (Gb) најпродаванији Интернет пакет

Максимални обим података (GB)
који се може пренети у року од
месец дата у оквиру претплате за
широкопојасни Интернет
прикључак -i4213bs за
најпродаванији интернет пакет

Цена по додатном трансферу
података (Gb) (уколико је
применљиво) - најјефтинији
Интернет пакет

Цена по додатном преузимању
података (additional download) (GB)
након истека ограничења
додељеног у оквиру месечне
претплате за најјефтинији
Интернет пакет

Цена по додатном трансферу
података (Gb) (уколико је
применљиво) - најпродаванији
Интернет пакет

Цена по додатном преузимању
података (additional download) (GB)
након истека ограничења
додељеног у оквиру месечне
претплате за најпродаванији
Интернет пакет

Интернет пакети са брзинама од 12 Mbps до
мање од 30 Mbps

Број
претплатника

Цена

Број
претплатника

Цена

Број
претплатника

Цена

(навести брзину пакета)
(навести брзину пакета)
(навести брзину пакета)

7.

Интернет пакети са брзинама од 30 Mbps до
мање од 100 Mbps
(навести брзину пакета)
(навести брзину пакета)
(навести брзину пакета)

8.

Интернет пакети са брзинама преко 100 Mbps

(навести брзину пакета)
(навести брзину пакета)
(навести брзину пакета)
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РАЧУНИ
Р.бр.

Назив

2019.

Напомена

1.

Просечан месечни износ рачуна за услугу
фиксног
широкопојасног приступа Интернету у
малопродаји физичка лица

У динарима са ПДВ-ом

2.

Просечан месечни износ рачуна за услугу
фиксног
широкопојасног приступа Интернету у
малопродаји правна лица

У динарима са ПДВ-ом

IPv6
Р.бр.

ITU code

Назив

2019.

Напомена
Навести да ли је
имплементиран у мрежи и када
се очекује да ће бити у случају
да није имплементиран.

Имплементацијa IPv6
1.

ЗАПОСЛЕНИ

Р. бр.

ITU
code

1.

i51

2.
3.

i51f

Назив

31.12.2019.

Број запослених са пуним радним временом у делатности
телекомуникација
- мушкарци
- 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
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