УПУТСТВО
за попуњавање Обрасца ИФН КПО - Подаци за утврђивање висине накнаде за
обављање поштанске делатности за поштанске операторе који обављају поштанске
услуге ван домена универзалне поштанске услуге зa 2015.годину
1. Садржај Обрасца ИФН КПО
Образац ИФН КПО за 2015.годину, садржи податке о поштанском оператору и податке о
оствареним приходима од продаје од делатности поштанских услуга, које обавља поштански
оператор, а које исказује у билансу успеха за 2015.годину у складу са прописима који уређују
рачуноводство и ревизију.
2. Попуњавање електронског Обрасца ИФН КПО
Електронски Образац ИФН КПО налази се на интернет страници Регулаторне агенције
за
електронске
комуникације
и
поштанске
услуге
на
адреси:
http://ratel.rs/uputstva_i_obrasci/postanske_usluge.614.html
За попуњавање електронског Обрасца ИФН КПО може се користити бесплатна Adobe
Acrobat Reader апликација, као и било која апликација која има подршку за ПДФ датотеке.
Пољима за која се очекује унос информација се креће притиском на тастер „Tab“ или
употребом миша, а сама поља су видно назначена у упитнику.
3. Снимање Обрасца ИФН КПО на диск
У сваком тренутку Образац ИФН КПО на коме радите можете снимити на диск и касније
наставити попуњавање. Приликом сваког снимања уколико је било промена на унетим
вредностима у Обрасцу ИФН КПО, ажурира се јединствени број обрасца који се налази у
заглављу прве стране Обрасца ИФН КПО (ЈБРО).
4. Штампање Обрасца ИФН КПО
Електронски Образац ИФН КПО у сваком тренутку можете штампати. Приликом сваког
штампања уколико је било промена на унетим вредностима у Обрасцу ИФН КПО,
ажурира се јединствени број обрасца који се налази у заглављу прве стране упитника
(ЈБРО).
5. Достављање Обрасца ИФН КПО
Попуњен Образац ИФН КПО се доставља у електронској форми на један од следећих
начина:
-

на адресу електронске поште obracun.naknada@ratel.rs, а одштампан упитник
на папиру, потписан и оверен доставити на адресу: Регулаторна агенција за

-

електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11103 Београд,
ПАК: 106306.
Уколико постоји могућност да се квалификовано електронски потпише Образац
ИФН КПО,
потписану и оверену штампану форму Обрасца ИФН КПО није
неопходно достављати на адресу Агенције. У супротном, достављање потписаног и
овереног штампаног Обрасца ИФН КПО је обавезно.
на електронским медијима писарници Агенције, на адресу: Регулаторна
агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11103
Београд, ПАК: 106306.
Уколико Образац ИФН КПО достављате на електронским медијима писарници
Агенције обавезно се доставља и одштампан Образац ИФН КПО на папиру,
потписан и оверен.

Поред попуњеног електронског Обрасца ИФН КПО, обратити пажњу да јединствени број
обрасца који се налази у заглављу прве стране Обрасца ИФН КПО (ЈБРО) буде идентичан
на папирној и електронској форми упитника који се шаље.
За сва техничка питања везана за ово упутство контактирајте нас на адресу
< eratel@ratel.rs>.
Сва питања у вези са попуњавањем Обрасца ИФН можете послати на адресу:
< obracun.naknada.pitanja@ratel.rs > .

