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ГИТ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ
УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА

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
Р. бр

1.

ITU
code

Назив

31.12.2020.

i965m

Укупан број претплатника услуге дистрибуције
медијских садржаја

i965cb

Број претплатника преко кабловске
дистрибутивне мреже (КДС)*

Напомена
(1+2+3+4+5)

Број претплатника преко КДС мреже - аналогни
Број претплатника преко КДС мреже дигитални

2.
3.

i965IP
i965s

4.
5.

i965oth

Број претплатника IPTV*
Број претплатника DTH*
Број претплатника услуге дистрибуције преко
Интернета*

Услуга која се пружа преко Интернета коришћењем ОТТ
пријемника (set top box уређаја) без гарантованог нивоа QoS
(искључујући претплатнике IPTV наведене изнад)

Број претплатника преко бежичне мреже дигитална/IPTV*

5.1 + 5.2 + 5.3

5.1

Број претплатника преко MMDS

5.2

Број претплатника плаћене терестријалне
телевизије

5.3

Број претплатника реализованих преко осталих
фиксних бежичних мрежа (навести којих)
Број претплатника програмских канала који се
додатно плаћају

Укључује претплатнике програмских канала који се додатно
плаћају као што су спортски, дечији, филмски итд

Број претплатника који имају два пријемника
(set top box уређаја)
Број претплатника који имају више од два
пријемника (set top box уређаја)
Број корисника апликације за гледање ТВ канала

Односи се на апликацију која се продаје независно од услуге
дистрибуције и за коју не постоји кориснички уговор

Број претплатника којима је престао
претплатнички уговор у току године

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 претплатничког
уговора у месецима

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

*Податке о броју претплатника (поља 1.-5.) потребно је попунити збирно и по насељеним местима према табели на следећем линку.
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ПРЕТПЛАТНИЦИ ПО ВРСТИ МРЕЖЕ
Број претплатника по врсти мреже
1. Коаксијална
- од чега на систему DOCSIS 3.0
- од чега на систему DOCSIS 3.1
2. Хибридна
- од чега на систему DOCSIS 3.0
- од чега на систему DOCSIS 3.1
3. Оптичка
4. Бакарне парице
- од чега коришћењем потпуног рашчлањеног
приступа локалној петљи
- од чега коришћењем дељеног приступа
локалној петљи
- од чега коришћењем услуге "bitstream"
приступа
Бежична (навести: фиксна сателитска,
5. WAS/RLAN, BFWA,..)

31.12.2020.

Напомена

2020.

Напомена

БРОЈ КАНАЛА У ОСНОВНОМ ПАКЕТУ
Назив
Просечан број канала у основном пакету аналогне КДС
Просечан број канала у основном пакету дигиталне
КДС
Просечан број канала у основном пакету DTH
Просечан број канала у основном пакету IPTV
Просечан број канала у основном пакету услуге
дистрибуције преко Интернета
Просечан број канала у основном пакету услуге
дистрибуције коришћењем бежичне мреже
ЦЕНЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГА
Назив

31.12.2020.

Напомена
у динарима, са ПДВ

Цена месечне претплате за аналогну КДС – основни
пакет

у динарима, са ПДВ

Цена месечне претплате за дигиталну КДС - основни
пакет
Цена месечне претплате за IPTV – основни пакет
Цена месечне претплате за DTH – основни пакет
Цена месечне претплате за услугу дистрибуције преко
Интернета - основни пакет
Цена месечне претплате за дистрибуцију коришћењем
бежичне мреже - основни пакет
Просечан месечни износ рачуна за аналогну КДС у
току године
Просечан месечни износ рачуна за дигиталну КДС у
току године
Просечан месечни износ рачуна за IPTV у току године
Просечан месечни износ рачуна за DTH у току године
Просечан месечни износ рачуна за услугу
дистрибуције преко Интернета у току године
Просечан месечни износ рачуна за дистрибуцију
коришћењем бежичне мреже у току године
Цена апликације за гледање ТВ канала

у динарима, са ПДВ
у динарима, са ПДВ
у динарима, са ПДВ

у динарима, са ПДВ

у динарима, са ПДВ

у динарима, са ПДВ

у динарима, са ПДВ
у динарима, са ПДВ
у динарима, са ПДВ

у динарима, са ПДВ

(навести да ли се плаћа припејд или постпејд)
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ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ УСЛУГАМА
Назив
Укупан број реализованих захтева за
додатним услугама - дигитална КДС:

2020.

Напомена
Успешно реализовани захтев подразумева број затражених услуга од стране претплатника на
које је оператор успешно одговорио, без обзира на то да ли ју је претплатник искористио у
потпуности. Додатне услуге искључују број захтева за додатним пријемником (set top box).

- враћање програма уназад
- Видео на захтев

Број прегледа филмова и серија, независно од тога колико је корисник дуго гледао садржај

- снимање садржаја
- интерактивни ТВ водич
- гледање ТВ садржаја на мобилним
уређајима
- родитељска заштита
- подсетник
-

остале услуге (навести које су)...
Успешно реализовани захтев подразумева број затражених услуга од стране претплатника на
које је оператор успешно одговорио, без обзира на то да ли ју је претплатник искористио у
потпуности. Додатне услуге искључују број захтева за додатним пријемником (set top box).

Укупан број реализованих захтева за
додатним услугама - IPTV:
- враћање програма уназад
- Видео на захтев

Број прегледа филмова и серија, независно од тога колико је корисник дуго гледао садржај

- снимање садржаја
- интерактивни ТВ водич
- гледање ТВ садржаја на мобилним
уређајима
- родитељска заштита
- подсетник
-

остале услуге (навести које су)...
Успешно реализовани захтев подразумева број затражених услуга од стране претплатника на
које је оператор успешно одговорио, без обзира на то да ли ју је претплатник искористио у
потпуности. Додатне услуге искључују број захтева за додатним пријемником (set top box).

Укупан број реализованих захтева за
додатним услугама - дистрибуција преко
Интернета:
- враћање програма уназад
- Видео на захтев

Број прегледа филмова и серија, независно од тога колико је корисник дуго гледао садржај

- снимање садржаја
- интерактивни ТВ водич
- гледање ТВ садржаја на мобилним
уређајима
- родитељска заштита
- подсетник
-

остале услуге (навести које су)...
Успешно реализовани захтев подразумева број затражених услуга од стране претплатника на
које је оператор успешно одговорио, без обзира на то да ли ју је претплатник искористио у
потпуности. Додатне услуге искључују број захтева за додатним пријемником (set top box).

Укупан број реализованих захтева за
додатним услугама - дистрибуција преко
бежичне мреже
- враћање програма уназад
- Видео на захтев

Број прегледа филмова и серија, независно од тога колико је корисник дуго гледао садржај

- снимање садржаја
- интерактивни ТВ водич
- гледање ТВ садржаја на мобилним
уређајима
- родитељска заштита
- подсетник
-

остале услуге (навести које су)...
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ЗАПОСЛЕНИ
Р. бр
1.
2.
3.

ITU
Назив
code
i51 Број запослених са пуним радним временом
i51m
- мушкарци
i51f
- жене

31.12.2020.

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

ГИT-6

Страна 5 од 5

