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ГИФ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ
ИНТЕРНЕТ УСЛУГА

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

УКУПНИ ПРИХОДИ
Р. бр.
Назив
Укупни пословни приходи

2020.

Напомена
Само пословни приходи из биланса успеха

ПРИХОДИ ОД МАЛОПРОДАЈЕ
у динарима
Р.бр.

ITU code

i7311
1.

Назив

2020.
физичка лица

Напомена

правна лица

Укупан приход од пружања
услуга фиксног
широкопојасног приступа
интернету у малопродаји

(1+2)

Приход од пружања услуга
фиксног кабловског (жичног)
широкопојасног приступа

(1.1+1.2+1.3+1.4)
Приступ интернету брзине једнаке
или веће од 256 Kbit/s, реализован
путем бакарне паричне, коаксијалне
кабловске или оптичке
инфраструктуре.

1.1.

- Приход од пружања услуга
реализованих путем
коаксијалне кабловске
дистрибутивне мреже

1.2.

- Приход од пружања услуга
реализованих путем бакарне
паричне инфраструктуре у
xDSL технологији

1.3.

- Приход од пружања услуга
реализованих оптичком
мрежом у FTTH/B (Fibre-tothe-home/building)
архитектури
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Р.бр.

ITU code

1.4.

2.

Назив

2020.
физичка лица

- Остали приходи од
пружања услуге фиксног
кабловског широкопојасног
приступа (навести)

Приступ интернету брзинама
једнаким или већим од 256 Kbit/s.
Приходи од услуга које се реализују
технологијама као што су Ethernet
LAN (IEEE 802.3 технологија) или
broadband-over-power-line.

Приход од пружања услуга
бежичног фиксног
широкопојасног приступа

(2.1+2.2)

- Сателитски
- Wireless - фиксни

2.1.

Напомена

правна лица

Приходи од услуге 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.

2.2.

3.

Приход од директног
приступа интернету

4.

Приход од продаје dial up
приступа

5.

Остали приходи од пружања
интернет услуга (навести)

ПРИХОДИ ОД ВЕЛЕПРОДАЈЕ (у динарима)
Р.бр.

Назив

2020.

Напомена

Укупан приход од услуге „bitstream“ приступа

Укупан приход остварен од пружања услуге bitstream
приступа другим операторима.

1.

Приход остварен од једнократне накнаде за услуге
„bitstream“ приступа

Приход оставрен од једнократне накнаде за пружање
услуге bitstream приступа другим операторима.

2.

Приход остварен од месечне накнаде за услуге
„bitstream“ приступа

Приход остварен од месечне накнаде за пружање услуге
bitstream приступа другим операторима. (2.1+2.2+2.3)

2.1.
2.2.
2.3.
3.

- Приходи од приступа на IP нивоу
- Приходи од приступа на Ethernet нивоу
- Приходи од приступа на нивоу DSLAMа
Приход остварен од накнаде за додатни линк за
услуге „bitstream“ приступа

Приход остварен од накнаде за додатни линк за
испоруку саобраћаја за пружање услуге „bitstream“
приступа другим операторима.
Остали приходи остварени од услуге bitstream приступа
другим операторима који нису обухваћени тачкама 1-3.

Остало (навести)
4.

(навести)
(навести)
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РАСХОДИ
Р. бр.

1.

2020.

Назив

физичка лица

правна лица

Напомена
Уколико оператор користи исте капацитете за пружање више
услуга (нпр интернет и дистрибуцију РТВ програма, или
интернет и VoIP...), у табелу уноси расходе који се
искључиво односе на интернет.

Расходи за пружање
интернет услуга

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)
Р. бр. ITU code
i81

1.

Назив

2020.

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.

Реализоване инвестиције у пружање
интернет услуга
– специфицирати:
(навести)
(навести)
(навести)
(навести)

2.

i841f

3.

4.

Стране инвестиције у телекомуникације

Укључује инвестиције које долазе од иностраних
извора (стране директне инвестиције, СДИ).

Инвестиције у фиксни кабловски
широкопојасни приступ интернету

Годишње инвестиције у услуге фиксног (жичног)
широкопојасног приступа које су у вези са
стицањем власништва над имовином и мрежом у
оквиру дате територије.

Инвестиције у NGN

Односе се на инвестиције у FTTx, VDSL,
DOCSIS 3.0, DOCSIS 3.1 и остало.

Остале инвестиције
(навести)

5.

(навести)
(навести)

НАПОМЕНE

У

МП

Овлашћено лице

Датум
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