
ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ ПТТ ПРОМЕТА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ 

Табела 1. ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ - ФИКСНА МРЕЖА 

Први мјесец  у 
тромјесечју 

Други мјесец у 
тромјесечју 

Трећи мјесец у 
тромјесечју 

Укупно у 
извјештајном 
тромјесечју 

(б+в+г) 

Од почетка 
године  до 

краја 
извјештајног 
тромјесечја 

a б в г д ђ 

1. 
Унутрашњи 
саобраћај 

● дигитални систем (у минутама)

● аналогни систем (у импулсима)

2. Међународни саобраћај - укупно (3+4+5)    
   (у минутама) 

3. ● полазни 

4. ● долазни

5. ● транзитни

Табела 2. ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ - ЈАВНЕ ГОВОРНИЦЕ 

Први мјесец   
у тромјесечју 

Други мјесец у 
тромјесечју 

Трећи мјесец у 
тромјесечју 

Укупно у 
извјештајном 
тромјесечју 

(б+в+г) 

Од почетка 
године  до 

краја 
извјештајног 
тромјесечја 

а б в г д ђ 

1. Унутрашњи саобраћај – дигитални систем       
(у минутама) 

2. Унутрашњи саобраћај – аналогни систем 
(у импулсима) 
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        Тромјесечје 
Година 2 0 2 3

ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ 
(пословни субјект, пословна јединица) ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 

1) Назив    __________________________________________________________________

2) Матични број јединственог регистра

3) Адреса и општина  ______________________________________________________ 

Телефон  ______________________________________________________ 

Е-mail      ______________________________________________________ 

4) Детаљан опис главне дјелатности   ___________________________________________

 _________________________________________________________________________ 



Табела 3. ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ - МОБИЛНА МРЕЖА 

Трајање у минутама 

Први мјесец   
у тромјесечју 

Други мјесец у 
тромјесечју 

Трећи мјесец у 
тромјесечју 

Укупно у 
извјештајном 
тромјесечју 

(б+в+г) 

Од почетка 
године  до 

краја 
извјештајног 
тромјесечја 

а б в г д ђ 

1. УКУПНО (2+6) 

2. PRE PAID (3+4+5) 

3. Домаћи саобраћај 

4. Међународни саобраћај 

5. Роминг 

6. POST PAID (7+8+9) 

7. Домаћи саобраћај 

8. Међународни саобраћај 

9. Роминг 

Табела 4. ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ - ЦЕЛУЛАРНА МРЕЖА 

Трајање у минутама 

Први мјесец   у 
тромјесечју 

Други мјесец у 
тромјесечју 

Трећи мјесец у 
тромјесечју 

Укупно у 
извјештајном 
тромјесечју 

(б+в+г) 

Од почетка 
године  до краја 

извјештајног 
тромјесечја 

а б в г д ђ 

1. УКУПНО (2+3+4+5+6) 

2. ЦЛЛ Локал 

3. ЦЛЛ Национална зона 

4. ЦЛЛ Међународна зона 

5. ЦЛЛ Специјалне услуге 

6. Бесплатне услуге 

Табела 5. СТАТИСТИКА О ПРЕТПЛАТНИЦИМА 

Укупно у извјештајном тромјесечју 

1. Број претплатника у мобилној телефонији 

Укупно 

POSTPAID 

PREPAID 

2. Број претплатника у фиксној телефонији 

3. Број интернет претплатника 

 Трајање интернет конекције, у минутама

Напомена: 

Вријеме потребно за попуњавање упитника, у минутама ___________. 

       У _______________________  дана _______2023.  године.

Образац попунио, Руководилац, 

(име и презиме) 

(М.П.) 

(име и презиме) 

   Контакт телефон :  
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