
Дефиниције и појашњења појмова у кварталним упитницима 

 

Услуге мобилне телефоније 

- Укупан број активних  корисника - Укупан број корисника мобилних мрежа којима 
је омогућена јавна говорна услуга, искључујући претплатнике мобилног Интернета 
који користе USB модеме и data картице као и М2М. 

- Број prеpaid корисника (активних у последња 3 месеца) - Под активним 
корисником сматра се корисник који је у последња три месеца остварио долазни или 
одлазни говорни саобраћај, или обављао друге неговорне активности као што је 
слање или примање SMS порука или приступао Интернету. 

- Одлазни национални саобраћај у оквиру исте мобилне мреже - Укупан одлазни 
национални саобраћај који остварују претплатници матичне мреже према мобилним 
претплатницима у оквиру своје мреже 

- Одлазни национални саобраћај према другим мобилним операторима, укључујући 
виртуелне мобилне операторе - Укупан одлазни национални саобраћај који 
остварују претплатници матичне мреже према мобилним претплатницима других 
мрежа 

- Одлазни национални саобраћај према фиксним мрежама - Укупан одлазни 
национални саобраћај који остварују претплатници матичне мреже према 
претплатницима у фиксним мрежама 

- Укупан одлазни међународни саобраћај - Одлазни саобраћај према иностранству 

- Број минута у ромингу који домаћи мобилни претплатници остваре да би 
упућивали и примали позиве када се налазе ван земље (ван матичне мреже) - Не 
укључује минуте роминга  које остваре страни држављани који користе националну 
мрежу привремено, а нису претплатници националне мобилне мреже. 

- Број послатих SMS порука - Број послатих SMS порука према националним и 
међународним дестинацијама 

- Претплатници мобилног широкoпојасног приступа за услуге преноса података и 
говора - Претплатници мобилног широкoпојасног приступа за услуге преноса 
података и говора укључују претплатнике мобилних широкопојасних услуга које 
омогућавају приступ отвореном Интернету преко HTTP и код којих су услуге 
преноса података уговоренe заједно са говорним услугама (мобилни планови за говор 
и пренос података) или као додатни пакет на говорни тарифни план. Ово су типично 
претплатници са паметним телефонима са услугама говора и преноса података којe се 
користе у истом терминалу. Претплатници мобилног широкoпојасног приступа за 
услуге преноса података и говора са претплатом за Интернет приступ су укључени 
без обзира на стварну употребу. Prepaid претплатници и претплатници који плаћају 
по употреби (pay-per-use) треба да се укључе само ако су користили приступ 
Интернету у последња три месеца. М2M претплатници треба да се искључе. Овај 
индикатор укључује претплатнике мобилних мрежа са download брзинама којe су 
једнаке или веће од 256 kbit/s (e.g. WCDMA, HSPA, CDMA2000 1x EV-DO, WiMAX 
IEEE 802.16e and LTE) и искључују технологије нижих брзина као што су GPRS, 
EDGE и CDMA 1xRTT. 



- Претплатници мобилног широкoпојасног приступа за остале услуге преноса 
података - Претплатници мобилног широкoпојасног приступа само за услуге 
преноса података укључују претплатнике мобилних широкопојасних услуга које 
омогућавају приступ отвореном Интернету преко HTTP и које не укључују говорне 
услуге, тј. претплате које нуде услуге мобилног широкопојасног приступа као 
појединачне услуге, као што су mobile-broadband претплате за data картице, USB 
модем/dongle и таблети.  Претплатници мобилног широкопојасног приступа за услуге 
преноса података  са претплатом су укључени без обзира на стварну употребу. 
Prepaid претплатници и претплатници који плаћају по употреби (pay-per-use) треба 
да се укључе само ако су користили приступ Интернету у последња три месеца. М2M 
претплатници треба да се искључе. Овај индикатор укључује претплатнике мобилних 
мрежа са download брзинама којe су једнаке или веће од 256 kbit/s (e.g. WCDMA, 
HSPA, CDMA2000 1x EV-DO, WiMAX IEEE 802.16e и LTE) и искључују технологије 
нижих брзина као што су GPRS, EDGE и CDMA 1xRTT. Исти не укључује 
претплатнике преноса података који се уговарају заједно са говорним мобилним 
услугама. 

- Мобилни интернет саобраћај - Укупан обим саобраћаја у погледу преноса података 
(не укључује SMS и MMS поруке) који је остварен у току посматраног квартала 

- M2M претплатници мобилне мреже - Број претплатника који су додељени  за 
коришћење у машинама или уређајима (аутомобилима, паметним бројилима, 
потрошачкој електроници) за размену података између мрежних уређаја, и који нису 
део потрошачке претплате. Нпр. SIM картице у персоналним уређајима за 
навигацију, паметним бројилима, возовима и аутомобилима треба да се укључе. 
Претплатници мобилних USB модема и таблета треба да се искључе. 

 
Услуге фиксне телефоније 

- Укупан број претплатника фиксне телефоније - Укупан број укључених 
претплатника преко јавне фиксне телефонске мреже. Укључује претплатнике 
реализоване преко следећих врста прикључака: POTS, ISDN, IP, CDMA, кабловски 
прикључак. 

- Приватни корисници - Физичка лица 
- Пословни корисници - Правна лица 
- Укупан одлазни саобраћај ка фиксним мрежама - Остварени телефонски саобраћај 

од фиксне ка сопственој и другим фиксним мрежама  

- Укупан одлазни саобраћај ка мобилним мрежама - Остварени телефонски 
саобраћај од фиксне ка мобилним мрежама 

- Укупан одлазни саобраћај ка кратким и негеографским кодовима - Остварени 
телефонски саобраћај од фиксне ка кратким и негеографским кодовима, узимајући у 
обзир и сопствену и друге фиксне мреже 

- Укупан одлазни међународни саобраћај - Међунарoдни одлазни телефонски 
саобраћај из фиксне мреже 

- Укупан долазни међународни саобраћај - Међунарoдни долазни телефонски 
саобраћај из фиксне мреже 

 



Услуге дистрибуције медијских садржаја 

- Број претплатника дигиталне кабловске телевизије - Број претплатника 
дигиталне телевизије треба искључити из броја претплатника аналогне телевизије 

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

- Број реализованих захтева за додатним услугама - У додатне услуге спадају видео 
на захтев, снимање садржаја, гледање ТВ садржаја на мобилним уређајима, враћање 
програма уназад итд. Искључује програмске канале који се додатно плаћају. 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). 

- Број реализованих захтева услугом Видео на захтев - Број прегледа филмова и 
серија, независно од тога колико је корисник дуго гледао садржај 

 

 

 
 

 
 


