
Образац ИФН ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА

2020. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су престали са
обављањем делатности у 2020. години

(Ревизија 202101.3)

РАТЕЛ, ЈБРО:

1. ПОДАЦИ О ОПЕРАТОРУ

Пуно пословно име

Скраћено пословно име

Општина седишта

Улица, број и слово

Поштански број и место

ПАК

Матични број

ПИБ

Телефон

Факс

E-mail

Интернет страна

Власник/Овлашћена
особа

(име и презиме, ЈМБГ)

Особа за контакт
(име и презиме)

Телефон особе за
контакт

Е-mail за контакт
Датум престанка обављања 
делатности електронских 
комуникација
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2. Врста делатности електронских комуникација
Остварен приход од

делатности електронских
комуникација у

2020. години

2.1
Услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже, које се
пружају преко сопствене мреже за приступ:
GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000, EDGE, HSDPA, LTE

2.2

Услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже које се
пружају преко сопствене мреже за приступ (говорна
услуга, пренос података, приступ Интернету, пренос
медијских садржаја и др.)

2.3
Услуге приступа из члана 4. тачка 38)
Закона о електронским комуникацијама.

2.4

Услуге електронских комуникација које се пружају
корисницима преко мреже за приступ другог оператора
када се користи мобилна мрежа
(приступ Интернету,VoIP, пренос медијских садржаја)

2.5

Услуге електронских комуникација које се пружају
корисницима преко мреже за приступ другог оператора
када се користи фиксна мрежа
(приступ Интернету,VoIP, пренос медијских садржаја)

2.6

Услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже, које се
пружају преко сопствене бежичне мреже за приступна
фреквенцијама по режиму општег овлашћења (пренос
података, приступ Интернету, пренос медијских
садржаја)

НАПОМЕНА: У поља уносити само нумеричке податке за услуге по којима се уноси остварен, односно процењен приход а остала
поља оставити празна.

За исправност података о приказаном приходу гарантује одговорно лице под кривичном и материјалном одговорношћу.

У МП Овлашћено лице

Датум
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