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Образац ГИФ-4 
(Ревизија 201702) 
РАТЕЛ, ЈБРО:  

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ 
УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP) 

Финансијски део  

ПОДАЦИ  О ОПЕРАТОРУ 
Пуно пословно име 
оператора 
Назив оператора 

Седиште оператора 
(навести и ПАК)
Адреса за контакт 
(навести и ПАК)
Матични број 

Овлашћено лице 

Телефон 

E-mail овлашћеног лица 

Мобилни телефон 
овлашћеног  лица 
Контакт особа 

Телефон контакт особе 

E-mail контакт особе 

Интернет страница 

ПРИХОДИ у динарима 
ИД Назив 31.12.2016. Напомена 

Укупни фактурисани приходи 

А Укупни пословни приходи оператора 

физичка лица правна лица 
Приход од пружања услуга преноса 
говора путем Интернета 

1 Приход од пружања услуга преноса 
говора путем Интернета у зависности 
од реализације приступа крајњих 
корисника  

1.1 Приход од припејд (prepaid) корисника 

1.2 Приход од постпејд (postpaid) корисника 

1.3 Приход од приступа путем мобилних 
мрежа (3G, HSDPA) 

2 Приход од пружања услуга преноса 
говора путем Интернета другим 
операторима - провајдерима 

3 Остали приходи од пружања услуга 
преноса говора путем Интернета 
( навести који су и приказати износе) 

3.1 

3.2 
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РАСХОДИ у динарима 
ИД Назив 31.12.2016. Напомена 

Расходи од пружања услуга преноса говора 
путем Интернета  

1 

Трошкови интерконекције ка 
фиксној/мобилној мрежи,  (ако је више 
оператора навести податке за сваког) 

2 

Трошкови интерконекције ка надпровајдеру 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ИД ITU 
code Назив 31.12.2016. Напомена: 

1. i81 
Реализоване инвестиције у опрему и 
сервисе за пружање услуга преноса 
говора путем Интернета 

2. 

i841f     Стране инвестиције у телекомуникације

3. Имплементацијa IPv6 

4. Остале инвестиције (навести)
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НАПОМЕНE 

У _____________________ 

Датум _________________ 

МП Овлашћено лице 

_____________________________ 
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