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РАТЕЛ, ЈБРО:

Технички 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

САОБРАЋАЈ

Р. бр. ITU code Назив
2019.

Физичка лица Правна лица Напомена

1. (i131VoIP)
Годишњи остварен
саобраћај (мин)

1.1      Национални - одлаз
1.2      Међународни - одлаз

2.
Међународни саобраћај -
транзит

3.
Саобраћај остварен преко
широкопојасног приступа

4.
Саобраћај остварен
приступом из фиксних или
мобилних мрежа

5.
Просечно време трајања
позива
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ЦЕНЕ у динарима ( са ПДВ-ом)

Назив 31.12.2019. Напомена
Цене услуга за позиве ка међународним дестинацијама -
фиксна мрежа

Цене услуга за позиве ка међународним дестинацијама -
мобилна мрежа

Цене услуга за позиве ка националним дестинацијама –
фиксна мрежа

Цене услуга за позиве ка националним дестинацијама -
мобилна мрежа

Просечан износ рачуна за постпејд (postpaid) кориснике

ПРЕТПЛАТНИЦИ

Р. бр. ITU Назив 31.12.2019. Напомена
i112IP Укупан број претплатника

1.     Припејд (prepaid) приступ
2.     Постпејд (postpaid) приступ
3.     Остали

ЗАПОСЛЕНИ

Р. бр. ITU Назив 31.12.2019.

1. i51 Број запослених са пуним радним временом у делатности

2.         - мушкарци

3. i51f         - жене
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АНКЕТА

Назив Коментар

Основни проблеми у пословању

Планиране инвестиције у
наредних годину дана

Планирани пројекти

Оцена рада Агенције и корисне
сугестије
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НАПОМЕНE

У МП Овлашћено лице

Датум
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