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Образац ГИФ-5 
(Ревизија 201702) 
РАТЕЛ, ЈБРО:  

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ 
УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕ ЖЕ 

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 

 ПРИХОДИ*        у динарима 
ИД ITU 

code 
Назив Укупно у 

2016. години 
Напомена: 

Укупни фактурисани приходи 

Укупни пословни приходи оператора 

I i741 Приход од услуга мобилне мреже 

I.1 - приход од текстуалних порука 

I.1.1 - ка националним дестинацијама 

I.1.2 - ка иностраним дестинацијама 

I.2 - приход од мултимедијалних порука 

I.2.1 - ка националним дестинацијама 

I.2.2 - ка иностраним дестинацијама 

I.3 - приход од преноса података путем мобилне мреже 

I.4 - приход од говорног саобраћаја 



ГИФ-5.201702 Страна 2 од 5 

ИД ITU 
code 

Назив Укупно у 
2016. години 

Напомена: 

I.4.1 - ка националним дестинацијама 

I.4.2 - ка иностраним дестинацијама 

I.5 - приход од roaming-а 

I.5.1. 

i76ro Приходи од roaming-a – outbound roaming 

I.5.2 

i76ri Приходи од roaming-a – inbound roaming 

I.6 - приход од претплате 

I.7 - приход од видео позива 

I.8 - приход од услуга са додатом вредношћу 

I.9 -приход по основу интерконекције у националном 
саобраћају (укупно) 

I.9.1 -са операторима фиксне телефоније 

I.9.1.1 

I.9.1.2 

I.9.1.3 

са VoIP операторима

I.9.1.4 

I.9.1.5 

I.9.1.6 

I.9.1.7 

I.9.1.8 

I.9.1.9 

I.9.1.10 

I.9.1.11 

I.9.1.12 

I.9.1.13 

I.9.1.14 

I.9.1.15 



I.9.2 
-са операторима мобилне телефоније укључујући 
мобилне виртуелне операторе  

I.9.2.1 

I.9.2.2 

I.9.2.3 

I.9.3 -са VoIP операторима 

I.10 

- остали приходи од услуга мобилне мреже 
(навести,...) 

II Просечан приход по кориснику (ARPU – Average 
Revenue Per User) 

III Просечан приход по кориснику (ARPU – Average 
Revenue Per User) – prepaid 

IV Просечан приход по кориснику (ARPU – Average 
Revenue Per User) – postpaid 

V Просечан приход по кориснику (ARPU – Average 
Revenue Per User) – postpaid VPN 

VI Просечан приход по кориснику (ARPU – Average 
Revenue Per User) – GPRS Corporation 

ИД ITU 
code 

Назив Укупно у 
2016. години 

Напомена: 

I.9.2.4 

I.9.2.5 
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ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД НАЦИОНАЛНОГ ROAMING-A 
Назив Укупно у 2016. години Напомена: 

1. Приходи од националног roaming-a 

2. Расходи по основу националног roaming-a

ИНВЕСТИЦИЈЕ* 
ИД ITU 

code 
Назив Укупно у 

2016. години 
Напомена: 

1. 

81 Реализоване инвестиције у мобилну
телефонију - специфицирати 
-... 

2. 
i81f  Стране инвестиције у 
             телекомуникацијe 

ректне инвестиције, СДИ) или опрему за личну 

3. 

Остале инвестиције (навести)
-... 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ* (за потребе Републичког завода за статистику) 
ИД Назив Укупно у 2016. години 
1. Приходи од међународног саобраћаја

2. Расходи од међународног саобраћаја

3. Приходи од транзитних такси и закупа

4. Расходи од транзитних такси и закупа

5. Остало

* Све приходе, односно расходе у страним средствима плаћања, прерачунати у USD доларе по текућем курсу, на
дан реализације девизног прихода, односно расхода 

 

 

ИД ITU 
code 

Назив Укупно у 
2016. години 

Напомена: 

VII 

- путем SIM картица

- путем мобилних телефона

Приход од приступа Интернету путем 
мобилних мрежа (3G, HSPA)

* Све приходе, у страним средствима плаћања, прерачунати у динаре по просечном курсу за посматрану годину
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НАПОМЕНE 

У _____________________ 

Датум _________________ 

МП Овлашћено лице 

_____________________________ 
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