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Финансијски 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
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ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА
Услуга

Дефиниција

Изнајмљена линија

Електронска комуникациона услуга која корисницима обезбеђује сталну везу
гарантованог сталног протока између две терминалне тачке истих или различитих
електронских комуникационих мрежа преко одговарајућих интерфејса, која је
додељена само тачно одређеном кориснику и која обезбеђује симетричне брзине
преноса у оба смера (download и upload). Изнајмљена линија се посматра као веза
између две терминалне тачке мреже оператора пружаоца услуге изнајмљених
линија.

Малопродајна услуга
изнајмљених линија

Услуга изнајмљених линија која се пружа крајњим корисницима (правним лицима)
који имају потребу за повезивањем више различитих међусобно удаљених
локација

Велепродајна услуга
изнајмљених линија

Услуга изнајмљених линија која се пружа операторима корисницима, који је
користите за изградњу и повезивање сопствене мреже, за њено повезивање са
мрежама других оператора, као и за пружање малопродајних услуга својим
крајњим корисницима.

Терминални сегмент изнајмљене Веза између крајњег корисника и оператора, односно тачке у мрежи оператора од
линије
које крајњи корисник више нема резервисану линију само за себе.

Преносни сегмент изнајмљене
линије

Веза између терминалних тачака мреже оператора који пружа услугу изнајмљених
линија и терминалних тачака мреже оператора корисника који на основу
закљученог уговора има право приступа и коришћења целокупне физичке везе.

Национална изнајмљена линија

Изнајмљена линија која повезује две терминалне тачке унутар територије
Републике Србије.

линија која повезује терминалну тачку унутар територије Републике
Међународна изнајмљена линија Изнајмљена
Србије са терминалном тачком која се налази изван територије Републике Србије.

Део изнајмљене линије

Услуга која омогућава операторима корисницима додељени капацитет између
локације крајњег корисника и тачке међуповезивања оператора корисника и
оператора пружаоца велепродајне услуге изнајмљених линија. Део изнајмљене
линије се посматра као веза између терминалне тачке мреже оператора пружаоца
услуге изнајмљених линија и тачке међуповезивања оператора корисника са
оператором пружаоцем услуге изнајмљених линија.

Оптичко влакно без преносне
опреме (dark fiber)

Оптичко влакно које је тренутно инсталирано у мрежи оператора, али које није у
употреби и подразумева оптичко влакно које је положено у оквиру мреже
оператора које није повезано на система пренос или приступну опрему, односно по
коме не постоји саобраћај.

Део антенског система на коме је причвршћена антена.
Антенски стуб

Независни објекат, реализован спајањем кружних цевних сегмената различитих
пречника или решеткатсе челичне конструкције, на кога је причвршћена антена.
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ПРИХОДИ ОД ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА - МАЛОПРОДАЈА (у динарима)
Националне линије
Приходи од малопродаје у 2020. години

Терминални
сегмент

Преносни
сегмент

Међународне линије

Укупни приходи од малопродаје (1+2 = 3)
1. Приходи од једнократне накнаде
2. Приходи од месечне накнаде
3. Приходи од малопродаје по технологијама
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. Аналогне
3.2. Традиционалне дигиталне (SDH, PDH, S(HDSL))
3.3. Ethernet (симетрични и Ethernet преко МPLS )
3.4. xWDM
3.5. Остале технологије
4. Приходи од услуге VPN за крајње кориснике

ПРИХОДИ ОД ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА - ВЕЛЕПРОДАЈА (у динарима)
Националне линије
Приходи од велепродаје у 2020.
години

Терминални
сегмент

Преносни
сегмент

Међународне линије

Део изнајмљене
линије

Укупни приходи од велепродаје
(1+2 = 3)
1. Приходи од једнократне
накнаде
2. Приходи од месечне накнаде
3. Приходи од велепродаје
потехнологијама
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. Аналогне
3.2. Традиционалне дигиталне
(SDH, PDH, S(HDSL))
3.3. Ethernet (симетрични и
Ethernet преко МPLS)
3.4. xWDM
3.5. Остале технологије
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ПРИХОДИ ОД ИЗНАЈМЉИВАЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ (у динарима)
Р. бр.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.

Назив
Приход од услуге изнајмљивања неосветљеног
оптичког влакна (dark fiber) пословним корисницима

31.12.2020.

Напомена

- приход од једнократне накнаде
- приход од месечне накнаде
Приход од услуге изнајмљивања неосветљеног
оптичког влакна (dark fiber) другим операторима
- приход од једнократне накнаде
- приход од месечне накнаде
Приход од услуге изнајмљивања антенског стуба

3.1.
3.2.

Оператори мобилне телефоније не попуњавају наведене
приходе у овом упитнику.

- приход од једнократне накнаде
- приход од месечне накнаде

ИНВЕСТИЦИЈЕ
Р.бр.

ITU code

Назив

31.12.2020.

Реализоване инвестиције у пружање услуге
изнајмљених линија
1.

2.

i81

i841f

- специфицирати ....
Стране инвестиције у телекомуникације

Напомена
(у динарима)
Годишње нето инвестиције оператора у мрежу
и услуге. Односи се на инвестиције којима је
повећана стална имовина умањене за отуђења
сталне имовине. Укључују нето инвестиције у
нематеријалну имовину и у некретнине,
постројења и опрему, а искључују трошкове
накнада за лиценце као и трошкове накнада за
коришћење радио спектра.
Годишњи износ инвестиција у телекомуникације које
долазе од иностраних извора (стране директне
инвестиције)

НАПОМЕНE

У

МП

Овлашћено лице

Датум
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