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РАТЕЛ, ЈБРО:

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 2020. Напомена

Укупни пословни приходи

ПРИХОДИ ОД МАЛОПРОДАЈЕ
у динарима

Р.бр. ITU code Назив
2020.

Напомена
физичка лица правна лица

Укупан приход од пружања
услуга фиксног
широкопојасног приступа
интернету у малопродаји

1.

i7311 Приход од пружања услуга
фиксног кабловског (жичног)
широкопојасног приступа

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-to-
the-home/building)
архитектури
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Р.бр. ITU code Назив
2020.

Напомена
физичка лица правна лица

1.4.

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

2.
Приход од пружања услуга
бежичног фиксног
широкопојасног приступа

2.1.    - Сателитски

2.2.

   - Wireless - фиксни

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

1.
Приход остварен од једнократне накнаде за услуге
„bitstream“ приступа

2.
Приход остварен од месечне накнаде за услуге
„bitstream“ приступа

2.1.    - Приходи од приступа на IP нивоу
2.2.    - Приходи од приступа на Ethernet нивоу
2.3.    - Приходи од приступа на нивоу DSLAMа

3.
Приход остварен од накнаде за додатни линк за
услуге „bitstream“ приступа

4.
Остало (навести)
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РАСХОДИ

Р. бр. Назив
2020.

Напомена
физичка лица правна лица

1.

Расходи за пружање
интернет услуга

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)

Р. бр. ITU code Назив 2020. Напомена

1.

i81 Реализоване инвестиције у пружање
интернет услуга
– специфицирати:

2.
i841f Стране инвестиције у телекомуникације

3.
Инвестиције у фиксни кабловски
широкопојасни приступ интернету

4.
Инвестиције у NGN

5.

Остале инвестиције

НАПОМЕНE

У МП Овлашћено лице

Датум
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