
Образац ОБ  

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПЕРАТОРА ЗА УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ 

   
   Подаци о оператору (попуњава оператор) 

   Пуно пословно име     

   Скраћено пословно име    

Адреса  

седишта 

Улица и број    

Поштански број и место    

Адреса за 

контакт 

Улица и број    

Поштански број и место    

   Назив огранка за обављање делатности 

електронских комуникација (уколико 

постоји) 

   

Адреса  

седишта огранка 

Седиште огранка за обављање 

делатности електронских 

комуникација (уколико постоји) 

   

   Матични број     

   ПИБ    

   Телефон    

   Факс    

   e-mail    

   Интернет страна    

   Власник/Овлашћена особа, име, 

презиме, ЈМБГ 

   

   Лице овлашћено за контакт 

   Особа за контакт: име, презиме    

   Телефон особе за контакт    

   e-mail за контакт    

За приговоре 

корисника 

Адреса:    

Телефон:    

e-mail:    

Електронске јавне комуникационе мреже (ЕКМ) и инфраструктуре (ЕКИ) за коју се пријављујете 

Тип мреже и 

инфраструктура 

Ознака 

мреже 

Врста мреже и инфраструктуре Означи Датум почетка, 

завршетка или 

промене 

Географско 

подручје 

Инфраструктура ЕКИ0100 Пасивна инфраструктура 

(кабловска канализација, 

неосветљена оптичка влакна, 

таласне дужине λ, стубови, 

радио-рефлектори...)  

         

Фиксна мрежа ЕКМ0101 Јавна фиксна телефонска мрежа          

ЕКМ0102 Радио-релејна мрежа за 

транспорт 

         

ЕКМ0103 Оптичка мрежа за транспорт          

ЕКМ0104 Кабловска мрежа за приступ 

(по металним парицама, 

коаксијалним кабловима, 

оптичким влакнима,...) 

         

ЕКМ0105 Фиксна бежична мрежа за 

приступ (у фреквенцијским 

опсезима за које се појединачна 

дозвола издаје по спроведеном 

поступку јавног надметања) 

         

ЕКМ0106 Остале фиксне мреже (описати 

у додатку) 

         

  



Мобилна мрежа ЕКМ0201 GSM мобилна мрежа          

ЕКМ0202 UMTS/IMT2000 мобилна мрежа           

ЕКМ0203 MFCN (подразумева и IMT)          

ЕКМ0204 PAMR мобилна мрежа          

ЕКМ0205 Остале мобилне мреже 

(описати у додатку) 

         

Сателитска 

мрежа 

ЕКМ0301 Фиксна сателитска мрежа          

ЕКМ0302 Мобилна сателитска мрежа          

ЕКМ0303 Остале сателитске мреже 

(описати у додатку) 

         

Широкопојасне 

бежичне мреже 

које се реализују 

у опсезима 

радио-

фреквенција у 

режиму општег 

овлашћења 

ЕКМ0401 WAS/RLAN мрежа у радио-

фреквенцијским опсезима 

(2400-2483.5) MHz и (5470-

5725) MHz 

         

ЕКМ0402 БФWА мрежа у радио-

фреквенцијском опсегу  

(5725-5875) MHz 

         

ЕКМ0403 Радио-релејне везе у 

фреквенцијским опсезима  

(72-76/82-86) GHz 

         

ЕКМ0404 Остале широкопојасне бежичне 

мреже у опсезима радио-

фреквенција у режиму општег 

овлашћења 

(описати у додатку) 

         

Пружање електронских комуникационих услуга 

Врста услуге  Ознака 

услуге  

Сопствене мреже које се 

користе за пружање 

услуга  

Изнајмљене мреже које 

се користе за пружање 

услуга и име оператора  

Датум почетка, 

завршетка или 

промене  

Географско подручје  

Јавна говорна услуга  ЕКУ0101              

Услуге виртуелног 

мобилног оператора  

ЕКУ0102              

Услуга преноса говора 

коришћењем 

Интернета  

ЕКУ0103              

Пренос порука (SMS, 

MMS)  

ЕКУ0104              

Пренос података 

(укључујући М2М 

услуге)  

ЕКУ0201              

Услуга приступа 

Интернету и Интернет 

услуге  

ЕКУ0202              

Услуге са додатом 

вредношћу 

(SMS/MMS, пренос 

говора...)  

ЕКУ0301              

Дистрибуција 

медијских садржаја  

ЕКУ0401              

Емитовање и 

мултиплексирање 

медијских садржаја  

ЕКУ0402              

Изнајмљивање ресурса 

електронске 

комуникационе мреже 

(Описати у додатку 

изнајмљене ресурсе)  

ЕКУ0501              

  



Изнајмљивање 

инфраструктуре која се 

користи за обављање 

делатности 

електронских 

комуникација*  

ЕКУ0502              

Телефонски именик  ЕКУ0600              

Остале услуге - додати 

детаљан опис на 

посебном листу  

ЕКУ0601              

* Односи се само на операторе који поседују властиту електронску комуникациону мрежу и пасивну инфраструктуру у складу са 

напред наведеном табелом за ЕКМ и ЕКИ.  

У одговарајућа поља унесите "x", односно датум и подручје пружања услуге.  

  

ДАТУМ: М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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