Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске", брoj 85/03). Одлука Владе Републике Српске
о усвајању Статистичког програма Републике Српске за период
2022-2025, 04/1-012-2-3176/21 ("Службени гласник Републике
Српске", брoj 102/21).

ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА

ГОДИНА

2 0 2 2

ТРОМЈЕСЕЧЈЕ

Обавеза давања података Републичком заводу за статистику Републике Српске заснива се на члану 8.
Закона о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 85/03). Обавеза
Републичког заводу за статистику Републике Српске за заштиту достављених повјерљивих података
заснива се на члану 27. и члану 28. истог Закона. С тим у вези, податке прикупљене у статистичке сврхе,
Завод не смије користити за друге намјене и објављивати као појединачне.

ПОДАЦИ О JEДИНИЦИ КОЈА ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ
1) Назив
2) Матични број
3) Адреса

4) Дјелатност по КД БиХ 2010

(шифра општине)

(шифра дјелатности)

Табела 1. Подаци о количинама и вриједностима услуга извршених у извјештајном тромјесечју 2022. и подаци о промету оствареном од тих услуга у 2021.
години
Подаци за извјештајнo тромјесечје
Услуге

Остварени промет у 2021. (хиљ.

Јед. мјере

Количина

Вриједност, хиљ. КМ, без КМ, без ПДВ-а) *попуњава се само
у Извјештају за I тромјесечје 2022.
ПДВ-а

1. ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ У ФИКСНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ
Малопродајa
Позиви према бројевима властите фиксне мреже (on-net)

мин

Позиви према бројевима фиксних мрежа других оператeра у БиХ

мин

Позиви према бројевима властите мобилне мреже

мин

Позиви према бројевима мобилних мрежа других оператeра у БиХ

мин

Позиви према међународним мрежама (фиксним и мобилним)

мин

Велепродаja
Терминирање позива из властите фиксне мреже

мин

Терминирање позива из властите мобилне мреже

мин

Терминирање позива из фиксних мрежа других оператeра у БиХ

мин

Терминирање позива из мобилних мрежа других оператера у БиХ

мин

Терминирање позива из међународних (фиксних и мобилних) мрежа

мин

2. ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ У МОБИЛНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ
Малопродајa
Позиви у властитој мобилној мрежи (on-net)

мин.

Позиви према бројевима мобилних мрежа других оператера у БиХ

мин.

Позиви према бројевима властите фиксне мреже

мин.

Позиви према бројевима фиксних мрежа других оператeра у БиХ

мин.

Позиви према међународним мрежама (фиксним и мобилним)

мин.

СМС поруке у властитој мобилној мрежи

бр. порука

СМС поруке ка мобилним мрежама других оператера у БиХ

бр. порука

ММС поруке у властитој мобилној мрежи

бр. порука

ММС поруке ка мобилној мрежи других оператера у БиХ

бр. порука

СМС поруке ка међународним мрежама

бр. порука

ММС поруке ка међународним мрежама

бр. порука

Количина пренесених података

GB

Велепродајa
Терминирање позива из властите мобилне мреже

мин

Терминирање позива из властите фиксне мреже

мин

Терминирање позива из мобилних мрежа других оператера у БиХ

мин

Терминирање позива из фиксних мрежа других оператeра у БиХ

мин

Терминирање позива из међународних (фиксних и мобилних) мрежа

мин

3. ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МРЕЖЕ И ВОДОВА
Изнајмљени аналогни водови

бр.изнајмљ.водовa

Изнајмљени дигитални водови

бр.изнајмљ.водовa

Изнајмљени водови осталих технологија

бр.изнајмљ.водовa

4. УСЛУГЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ
Кабловска ТВ - домаћинства

бр.прикључака

Кабловска ТВ - пословни корисници

бр.прикључака

IPTV - домаћинства

бр.прикључака

IPTV - пословни корисници

бр.прикључака

5. УСЛУГЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ
Претплатници xDSL прикључака

бр.прикључака

Претплатници прикључака путем кабловскoг (коаксијалног) модема

бр.прикључака

Претплатници прикључака путем фиксног бежичног приступа

бр.прикључака

Претплатници FTTH прикључака

бр.прикључака

Претплатници прикључака који приступ остварују путем осталих технологија

бр.прикључака

УКУПНО
Простор за напомене:

Подаци о особи из вашег предузећа коју можемо контактирати у вези са овим извјештајем :
Име и презиме

Извјештај саставио:

Назив позиције
Телефон / Факс:
E-mail

Извјештај одобрио:
(М.П.)

Захваљујемо вам на сарадњи!

