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Mтeл a.д. Бaњa Лукa и њeгoва oдгoвoрна лица пoтврђуjу дa oвaj Прoспeкт сaдржи свe 
знaчajнe инфoрмaциje вeзaнe за Mтeл a.д. Бaњa Лукa и дa су тe инфoрмaциje истинитe и 
тaчнe у свaкoм мaтeриjaлнoм пoглeду, дa су свa мишљeњa и нaмjeрe у Прoспeкту изнeсeни 
у складу са најбољим сазнањима и дa нeмa других чињeницa чиje би изoстaвљaњe 
учинилo билo кojу изjaву из Прoспeктa мaтeриjaлнo зaвaрaвajућoм или нaвeлo нa 
пoгрeшнe зaкључкe. Пoдaци из oвoг Прoспeктa чинe цjeлoвит и истинит прикaз имoвинe, 
oбавeзa, дoбити и финaнсиjскoг пoлoжaja Mтeл a.д. Бaњa Лукa и прaвa сaдржaних у 
акцијама, тe ни jeднa чињeницa кoja би прeмa нajбoљeм сaзнaњу Mтeл a.д. Бaњa Лукa 
мoглa утицaти нa пoтпунoст и истинитoст oвoг Прoспeктa ниje изoстaвљeнa. 
У склaду с тим Mтeл a.д. Бaњa Лукa прихвaтa oдгoвoрнoст зa инфoрмaциje сaдржaнe у 
oвoм Прoспeкту.  
 
Истинитoст и пoтпунoст инфoрмaциja сaдржaних у oвoм Прoспeкту утврђeнa je у складу 
са стaњем нa дaн oвoгa Прoспeктa, oсим укoликo изричитo у сaмoм Прoспeкту ниje 
нaзнaчeнo дa сe oднoсe нa нeки други дaн. Mтeл a.д. Бaњa Лукa нaпoмињe кaкo пoстojи 
мoгућнoст дa сe инфoрмaциje сaдржaнe у oвoм Прoспeкту вeзaнe зa пoслoвaњe, њeгoв 
финaнсиjски пoлoжaj тe рeзултaтe пoслoвaњa, прoмиjeнe нaкoн дaнa oвoг Прoспeктa.  
 
Mтeл a.д. Бaњa Лукa je дo инфoрмaциja кoje су нaвeдeнe у Прoспeкту, a кoje сe oднoсe нa 
тржиштe, вeличину тржиштa, тржишнe удjeлe, стoпe рaстa и стoпe пeнeтрaциje нa 
тржиштe, кao и дo oстaлих инфoрмaциja вeзaних уз дjeлaтнoст кojу Mтeл a.д. Бaњa Лукa 
oбaвљa у oквиру свoг рeдoвнoг пoслoвaњa, дoшao кoришћeњeм извoрa инфoрмaциja 
пoсрeднo или нeпoсрeднo вeзaних уз њeгoву рeдoвну дjeлaтнoст, кao и кoришћeњeм jaвнo 
дoступних инфoрмaциja. Mтeл a.д. Бaњa Лукa прихвaтa oдгoвoрнoст зa истинит и пoтпун 
прикaз jaвнo дoступних инфoрмaциja, мeђутим нe прихвaтa oдгoвoрнoст зa тачнoст и 
пoтпунoст свих тaквих инфoрмaциja. Mтeл a.д. Бaњa Лукa ниje сaмoстaлнo прoвjeрaвao 
инфoрмaциje дoбијeнe oд стрaнe других субjeкaтa кoje сe бaвe њeгoвoм дjeлaтнoшћу кao 
нити инфoрмaциje дoбијeнe oд стрaнe нaдлeжних држaвних органа. 
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1. OДГOВOРНA ЛИЦA  
 
 
Пoслoвнo имe Друштва је: 
„Телекомуникације Републике Српске“ акционарско друштво Бања Лука  
  
Друштво има два скраћена или модификована пословна имена, која гласе: 
„Телеком Српске“ а.д. Бања Лука и 
„Мтел“ а.д. Бања Лука 
 
Сједиште Друштва је: 
ул. Краља Петра I Карађорђевића број 93 
78 000 Бања Лука 
 
 
Гeнeрaлни дирeктoр Mтeл-а a.д. Бaњa Лукa је мр Гoрaн Влaoвић, који заступа Друштво 
без ограничења осим у случајевима предвиђеним Стaтутoм.  
 
Извршни одбор чине: 

 Гeнeрaлни дирeктoр и прeдсjeдник Извршнoг oдбoрa мр Гoрaн Влaoвић,  
 Извршни дирeктoр за финансије Jaсминa Лoпичић, дипл. економиста,  
 Извршни дирeктoр за технику Звoнкo Aлaшeвић, дипл. инж. електротехнике, 
 Извршни дирeктoр за корпоративне послове Maркo Лoпичић, дипл. правник и  
 Извршни дирeктoр за маркетинг и продају Ђорђе Мишић, дипл. правник.  

 
Чланови Управног одбора су: 

 Предраг Ћулибрк, предсједник, 
 Драган Ђурђевић, члан, 
 Александар Јовичић, члан, 
 Дејан Царевић, члан, 
 Драшко Марковић, члан, 
 Славко Митровић, члан, 
 Ненад Томовић, члан. 

 
Чланови Одбора за ревизију су: 

 Vladislava Argyrakis, предсједница, 
 Милан Симић, члан, 
 Дарко Лакић, члан. 
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Изjaвa oдгoвoрних лицa 
 
Пoдузeвши свe пoтрeбнe мjeрe, изjaвљуjeмo дa су, прeмa нaшим сaзнaњимa, инфoрмaциje 
у Дoкумeнту o рeгистрaциjи aкциja у склaду сa чињeницaмa, кao и дa нису изoстaвљeнe 
чињeницe кoje би мoглe дa утичу нa истинитoст и пoтпунoст Прoспeктa.  
 
 
Пoтписници Изjaвe  

 
Извршни одбор 

 

 
Одбор за ревизију 

 

 
Управни одбор 

 
 
 

______________________ 
Јасмина Лопичић, члан 

 

 
 

______________________ 
Милан Симић, члан 

 
 

______________________ 
Драган Ђурђевић, члан 

 
 
 

______________________ 
Звонко Алашевић, члан 

 

 
 

______________________ 
Дарко Лакић, члан 

 
 

______________________ 
Александар Јовичић, члан 

 
 

______________________ 
Марко Лопичић, члан 

 

 
 

____________________ 
Vladislava Argyrakis, 

Предсједница 

 
 

______________________ 
Дејан Царевић, члан 

 
 

______________________ 
Ђорђе Мишић, члан 

 

  
 

______________________ 
Драшко Марковић, члан 

 
 

______________________ 
мр Горан Влаовић, 
Генерални директор 

 

  
 

______________________ 
Славко Митровић, члан 

 

 
 

  
______________________ 
Ненад Томовић, члан 

 
   

 
______________________ 

Предраг Ћулибрк, 
Предсједник 
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ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИНФОРМАЦИЈА 
 
 
Ревизију за 2011. годину извршило је предузеће за ревизију KPMG B-H д.о.о. подружница 
Бања Лука, овлаштени ревизор Сенад Пекмез и руководилац Подружнице Бања Лука 
Ведран Вукотић. 
 
Ревизију за 2012. годину извршило је предузеће за ревизију KPMG B-H д.о.о. подружница 
Бања Лука, овлаштени ревизор Сенад Пекмез и руководилац Подружнице Бања Лука 
Ведран Вукотић. 
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ИЗАБРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ 
 

  
31. децембар 

2011.
31. децембар 

2012.
АКТИВА    
Стална имовина    
Нематеријална улагања  110.301.682 80.070.790
Некретнине и опрема  550.759.087 511.951.333
Улагања у зависна друштва 12.256 6.780
Улагања у придружено друштво 57.939.184 57.939.184
Остала улагања 117.289 116.440
Дугорочна потраживања и кредити 10.068.956 952.463
Одложена пореска средства 647.929 569.628
 729.846.383 651.606.618
Обртна имовина  
Залихе  14.351.885 9.592.371
Купци  41.250.117 44.425.556
Друга потраживања  4.573.268 1.044.884
Депозити и потраживања за кредите 26.155.740 41.695.472
Активна временска разграничења  8.709.415 9.420.568
Готовински еквиваленти и готовина  68.744.860 76.590.257
Имовина намијењена продаји - 234.700
 163.785.285 183.003.808
 
Укупна актива  893.631.668 834.610.426

ПАСИВА    
Капитал    
Акцијски капитал  491.383.755 491.383.755
Законске резерве  48.387.781 49.138.376
Нереализовани добици/губици од ХоВ  
расположивих за продају 1.577 728
Остале резерве  97.791.500 97.791.500
Задржани добитак   57.608.047 56.810.451
 695.172.660 695.124.810
Дугорочне обавезе и резервисања 
Каматоносни кредити и позајмице 62.924.828 32.019.158
Разграничени приходи  2.369.406 1.829.596
Бенефиције за запослене  5.744.282 6.159.866
Резервисања  1.621.806 1.468.396
 72.660.322 41.477.016
Краткорочне обавезе  
Каматоносни кредити и позајмице 43.541.211 21.560.827
Добављачи  31.999.793 27.496.933
Пасивна временска разграничења 19.435.839 24.323.840
Бенефиције за запослене 478.556 482.663
Разграничени приходи 563.846 515.414
Обавезе за дивиденду 24.733.311 17.067.499
Обавезе за порез на добитак 820.893 1.054.947
Остале обавезе  4.225.237 5.506.507
 125.798.686 98.008.600
Укупна пасива 893.631.668  834.610.426

  *Извор података на наредним странама: Неконсолидовани финансијски извјештаји 
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ИЗВЈЕШТАЈ О УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ  

 

Година која се 
завршава 31. 

децембра 2011.

 Година која се 
завршава 31. 

децембра 2012.
  
Приходи од продаје роба и услуга  469.566.581  477.848.610
Остали пословни приходи 11.267.444  8.197.370
Укупно пословни приходи 480.834.025  486.045.980
  
Трошкови материјала, услуга и робе (14.608.929)  (15.904.404)
Трошкови запослених  (78.966.545)  (77.074.766)
Трошкови амортизације  (110.123.365)  (110.172.783)
Остали пословни расходи  (157.033.714)  (162.402.931)
Укупно пословни расходи (360.732.553)  (365.554.884)
  
Пословни добитак  120.101.472  120.491.096
  
  
Финансијски приходи 4.310.233  4.483.735
Финансијски расходи  (4.958.761)  (2.738.649)
Нето финансијски расходи (648.528) 1.745.086
  
Добитак прије опорезивања 119.452.944  122.236.182
  
Порез на добитак  (12.037.059)  (12.272.685)
  
Нето добитак за период  107.415.885  109.963.497

  
Остали укупни резултат:  
Нето промјена у фер вриједности  имовине расположиве за 
продају (974)

  
(849)

Укупни остали резултат (974)
 

(849)
   
Укупни резултат за период  107.414.911  109.962.648

  
Зарада по акцији  
 - Основна зарада по акцији 0,2186  0,2238
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ИЗВЈЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА  
 

 

Година која се 
завршава 31. 

децембра 2011.

Година која се 
завршава 31. 

децембра 2012.
  
Токови готовине из пословних активности   
Приливи од продаје и примљени аванси 465.322.007  471.943.588
Остали приливи из редовног пословања 3.703.922  5.129.911
Одливи за набавке материјала, горива, енергије и сл.                          (152.275.198) (154.601.113)
Одливи по основу бруто зарада и накнада зарада  (78.300.605) (77.640.129)
Одливи по основу камата (3.915.387) (2.069.521)
Одливи по основу пореза из резултата (12.179.694) (11.960.329)
Одливи по основу осталих дажбина (4.104.669) (4.165.401)
   
Нето прилив готовине из пословних активности 218.250.376  226.637.006
   
Токови готовине из активности пласирања и инвестирања 

 
 

Набавке некретнина, опреме и нематеријалних улагања (42.106.511) (40.287.185)
Прилив по основу продаје некретнина, опреме и нематеријалних 
улагања 105.024 

 
              196.152

Приливи од камата 3.017.239  3.299.730
(Одливи)/Приливи по основу дугорочних финансијских пласмана   

(3.377.246)
 8.453.525

(Одливи)/Приливи од краткорочних финансијских пласмана 5.892.500  (14.603.498)
Одливи по основу куповине акција и удјела - -
  
Нето одлив готовине из активности пласирања и инвестирања      

(36.468.994)
 (42.941.276)

   
Токови готовине из активности финансирања   
Одливи по основу дугорочних финансијских обавеза  (43.684.884) (58.174.020)
Одливи за дивиденде и међудивиденде акционарима (98.366.836) (117.676.313)
  
Нето одлив готовине из активности финансирања (142.051.720) (178.850.333)
   
Нето (смањење) повећање готовине и еквивалената готовине 

39.729.662 
 7.845.397

Готовина и еквиваленти готовине на почетку године 29.015.198  68.744.860
   
Готовина и еквиваленти готовине на крају године 68.744.860  76.590.257

 

 

 

 

 

 



10 
 

ФАКТОРИ РИЗИКА 
 
Приликом улагања у хартије од вриједности инвеститор у складу са властитим 
преференцијама односа ризика и поврата из улагања, свјесно преузима поједине врсте 
ризика. При разматрању улагања у акције акционарског друштва Мтел а.д. Бања Лука, 
потенцијални инвеститор требао би узети у обзир чиниоце ризика изложене у наставку, 
али се инвеститор упућује и на властиту процјену финансијског положаја Друштва, као и 
осталих утицаја и информација. 
 
 
Финансијски ризици 
 
У свом редовном пословању, Друштво је, у различитом обиму, изложено одређеним 
финансијским ризицима, и то: тржишном ризику (који обухвата ризик од промјене курса 
страних валута, ризик од промјене каматних стопа и ризик од промјене цијена), ризику 
ликвидности и кредитном ризику. 
Управљање ризицима у Друштву је усмјерено на минимизирање потенцијалних 
негативних утицаја на финансијско стање и пословање Друштва у ситуацији 
непредвидивости финансијских тржишта. Управљање ризицима дефинисано је 
рачуноводственим политикама Друштва. 
 
Тржишни ризик 

(а) Ризик од промјене курса страних валута 
Иако дио својих трансакција Друштво обавља у страним валутама, менаџмент сматра да 
Друштво није значајно изложено ризику од промјене курса страних валута приликом 
пословања у земљи и иностранству, јер углавном обавља своје пословне трансакције у 
локалној валути (Конвертибилна марка), као и у ЕUR за који је Конвертибилна марка 
везана фиксним валутним курсом (1 ЕUR= 1.95583 Конвертибилних марака). 
 
(б) Ризик од промјене каматних стопа  
Друштво је изложено разним ризицима који, кроз ефекте промјена висине тржишних 
каматних стопа, дјелују на његов финансијски положај и токове готовине. 
Ризик Друштва од промјена каматних стопа проистиче првенствено из обавеза по основу 
примљених дугорочних кредита од банака и добављача. Кредити примљени по 
промјенљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику токова готовине, док 
кредити примљени по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промјене фер 
вриједности каматних стопа. Током године која се завршава 31. децембра 2012. године, 
највећи дио обавеза по кредитима био је са варијабилном каматном стопом, која је везана 
за EURIBOR. Обавезе по кредитима са промјенљивим каматним стопама су највећим 
дијелом у страној валути (ЕUR). 
 
(в) Ризик од промјене цијена капитала 
Током извјештајног периода 2012. године, Друштво је изложено одређеном ризику од 
промјена цијена власничких хартија од вриједности. Наведена улагања се држе више за 
стратегијске сврхе, него за сврхе дневног трговања, и њима се активно не тргује. 
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Ризик ликвидности 

Управљање ликвидношћу је централизовано на нивоу Друштва. За управљање ризиком 
ликвидности одговоран је менаџмент Друштва које је успоставило одређене процедуре у 
вези са дугорочним и краткорочним управљањем ризиком ликвидности. Друштво својом 
имовином и обавезама управља на начин који му обезбјеђује да у сваком тренутку 
испуњава све своје обавезе. 
 
Друштво располаже довољним износом високо ликвидних средстава (готовина и 
готовински еквиваленти), као и континуираним приливом новчаних средстава од 
реализације услуга који омогућава да своје обавезе измирује у року доспјећа. 
 
У циљу управљања ризиком ликвидности, Друштво је усвојило финансијске политике 
којима је дефинисана дисперзија у нивоима одлучивања приликом набавке одређених 
добара/услуга. Ова дисперзија је обезбијеђена утврђивањем лимита до којих поједина 
лица или органи у Друштву одлучују о некој набавци. 
 
Кредитни ризик 

Кредитни ризик се односи на ризик да друга страна неће испунити своје уговорне обавезе 
према Друштву, што ће резултовати финансијским губитком Друштва. Друштво је 
усвојило политике у вези са праћењем кредитне способности партнера, као и захтијевања 
одређених обезбјеђења (колатерала), у случајевима гдје је то могуће, а у циљу смањивања 
ризика од потенцијалних финансијских губитака насталих неиспуњавањем одређених 
уговорних обавеза. 
 
Друштво је изложено кредитном ризику у ограниченој мјери. Обезбјеђење од кредитног 
ризика успостављено је предузимањем одређених мјера и активности на нивоу Друштва. 
У случају неблаговременог измиривања обавеза корисника услуга према Друштву, истима 
се онемогућава даље коришћење услуга. 
 
Поред тога, Друштво нема значајну концентрацију кредитног ризика у вези са 
потраживањима, јер има велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно 
малим износима дуговања. Поред онемогућавања даљег коришћења услуга, користе се и 
сљедећи механизми наплате: репрограмирање дуга, компензације са правним лицима, 
утужења, вансудска поравнања и остало. 
 
 
Порески ризик 
 
Република Српска и Босна и Херцеговина тренутно имају више закона који регулишу 
разне порезе уведене од стране надлежних органа. Порези који се плаћају укључују порез 
на додату вриједност, порез на добитак и порезе на плате (социјалне порезе), заједно са 
другим порезима. Поред тога, закони којима се регулишу ови порези нису били 
примјењивани дуже вријеме за разлику од развијенијих тржишних привреда; док су 
прописи којим се врши имплементација ових закона често нејасни или не постоје. Сходно 
томе, у погледу питања везаних за пореске законе ограничен је број случајева који се могу 
користити као примјер. Често постоје разлике у мишљењу међу државним 
министарствима и организацијама везано за правну интерпретацију законских одредби 
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што може довести до неизвјесности и сукоба интереса. Пореске пријаве, заједно са другим 
областима законског регулисања (на примјер, питања царина и девизне контроле) су 
предмет прегледа и контрола од више овлашћених органа којима је законом омогућено 
прописивање јако строгих казни и затезних камата.  
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и 
активности Друштва могу се разликовати од тумачења менаџмента. Као резултат 
изнијетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може 
бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. У складу са Законом о Пореској 
управи Републике Српске, период застарјелости пореске обавезе је пет година. То 
практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у 
року од пет година од тренутка када је обавеза настала. Ове чињенице утичу да порески 
ризик у Републици Српској и Босни и Херцеговини буде значајнији од оног у земљама са 
развијенијим пореским системом. 
 
 
Ризик пословног окружења, текућа економска ситуација и њен утицај на пословање 
Друштва 
 
Ризик пословног окружења одређен је политичким, економским и социјалним условима у 
земљи, али и регији, који утичу на пословање и успјешност пословања Друштва у БиХ. 
Политички ризик поједине државе укључује све ризике повезане с могућом политичком 
нестабилношћу, укључујући цјеловитост и постојаност државе као такве.  
У претходном периоду Друштво је, као и већина других привредних субјеката у 
Републици Српској, било под одређеним утицајем финансијске кризе и погоршаних 
економских услова на тржишту Републике Српске и Босне и Херцеговине. Вјероватно је 
да ће Друштво и у наредном периоду, пословати у отежаним и неизвјесним привредним 
околностима, и то као посљедица слабљења општих економских активности у Републици 
Српској и Босни и Херцеговини. Утицај ове кризе на пословне операције Друштва није 
могуће у цјелости предвидјети, и због тога постоји елемент опште неизвјесности.  
До сада, текућа финансијска криза је имала веома лимитиран и индиректан утицај на 
финансијско стање и перформансе Друштва, прије свега због слабије наплате 
потраживања од купаца што је резултовало у повећаној исправци вриједности 
потраживања од купаца, као и смањења прихода Друштва у области фиксне телефоније. 
Погоршавајућа економска ситуација ће највјероватније утицати и на смањење коришћења 
телекомуникационих услуга на тржишту Републике Српске и окружења, што ће 
вјероватно резултовати и у смањењу пословних активности Друштва. Ово може директно 
утицати на износе очекиваних прихода од основне дјелатности. 
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ПOДAЦИ O EMИTEНTУ 
 
 
Основни подаци и развој емитента 
 
          Јавно основно државно предузеће за телекомуникације (“ЈОДП”) Телеком Српске, 
Бања Лука регистровано је на дан 20. децембра 1996. године и до 12. децембра 2002. 
године пословало је као предузеће у потпуном државном власништву када је извршена 
власничка трансформација у акционарско друштво, као и промијењен назив у 
Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука.  
           До краја 1996. године, поштанске и телеграфске услуге у Републици Српској су се 
обављале у склопу једног предузећа – Пошта, телеграф и телекомуникације (ПТТ). Од 01. 
јануара 1997. године, у складу са одредбама Закона о поштама у Републици Српској, 
извршена је подјела на два нова предузећа, ЈОДП Телеком Српске и ЈОДП Српске Поште. 
          У току 2002. године, на основу Закона о приватизацији у Републици Српској и 
Одлуке Владе Републике Српске, 20% државног капитала Друштва је приватизовано 
путем ваучер понуде. На основу обавјештења Дирекције за приватизацију 10.5% 
вриједности државног капитала приватизовано је улогом ваучера посредством 
приватизационих инвестиционих фондова, а преосталих 9.5% су директни улози физичких 
лица. Преосталих 80% (државни капитал 65%, Фонд пензијско-инвалидског осигурања 
10% и Фонд за реституцију 5%) се приватизиовао по Посебном приватизационом 
програму Владе Републике Српске, у складу са Законом о приватизацији државног 
капитала у предузећима. 
         Рјешењем Основног суда у Бањој Луци од 12. децембра 2002. године, уписана је 
промјена имена у Телекомуникације РС а.д. Бања Лука и статусна промјена.  
           На основу Рјешења Основног суда у Бањој Луци од 28. јуна 2007. године уписана је 
статусна промјена – власничка трансформација продајом укупног дијела државног 
капитала предузећу Телеком Србија а.д. Београд. Куповином 65% државног капитала, 
Телеком Србија а.д. Београд је већински власник Телекомуникација РС а.д. Бања Лука. 
 
 
Пoслoвнo имe Друштва је: 
„Телекомуникације Републике Српске“ акционарско друштво Бања Лука  
  
Друштво има два скраћена или модификована пословна имена, која гласе: 
„Телеком Српске“ а.д. Бања Лука и 
„Мтел“ а.д. Бања Лука 
 
Сједиште Друштва је: 
ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 93 
78 000 Бања Лука 
Телефон:   + 387 51 240-100, 
                                  240-101 
Телефакс: + 387  51 211-150 
E-mail: ts.office@mtel.ba;  
             akcionar@mtel.ba 
Wеb: www.mtel.ba  
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Maтични брoj: 1772902 
 
Број уписа: 1-9317-00 
 
Oзнaкa и рeгистaрски број кoд Кoмисиje зa хaртиje oд вриjeднoсти: Mтeл a.д. Бaњa 
Лукa је уписан у регистар емитената Рјешењем Комисије за хартије од вриједности 
Републике Српске Бања Лука од 12.12.2002. године, а под ознаком TLKM и регистарским 
бројем емитента 04-498-36/03.  
 
Акције Мтел-а а.д Бања Лука регистроване су код Централног регистра хартија од 
вриједности Републике Српске са ознаком TLKM–R-A и уврштене на службено тржиште 
листа „Б“ Бањалучке берзе. 
 

Значајна улагања 
 
Вриједност инвестиција у току на дан 31.12.2012. године износи 32.835.416 КМ (упоредни 
податак 2011. години: 29.118.584 КМ) и односи се на инвестиције у току према сљедећој 
структури: 
 

Инвестиције у 
току 

2011. година 2012. година 

Укупна 
вриједност 

(КМ) 

Учешће 
(%) 

Укупна 
вриједност 

(КМ) 

Учешће 
(%) 

Земљиште 92.986 0,32 166.065 0,51 

Инфраструктура 11.629.363 39,94 10.456.712 31,85 

Опрема 17.396.235 59,74 22.212.640 67,65 

Укупно: 29.118.584 100,00 32.835.416 100,00 

 

Напомена: Поред текућих инвестиција, Друштво располаже и значајним инвестиционим 
материјалом на залихама у износу од 26.897.843 КМ (упоредни податак 2011. година: 
37.649.782 КМ). 
 
Кao нajзнaчajнији прojeкaт у oквиру инвeстициja у 2012. гoдину издвaja сe рeaлизaциja 
прojeктa у мoбилну мрeжу Moдeрнизaциje бeжичнe приступнe мрeжe у рeгиjaмa Биjeљинa 
и Дoбoj. Рeaлизaциjoм oвoг прojeктa oмoгућeнo je прoширeњe GPRS кaпaцитeтa чимe je 
oмoгућeнo нeсмeтaнo увoђeњe flat rate пaкeтa зa сeрвис прeнoсa пoдaтaкa и зa prepaid 
кoрисникe сa пoбoљшaним брзинaмa приступa. Увeдeн je у кoмeрциjaлни рaд PCRF, 
мрeжни eлeмeнт у пaкeтскoм диjeлу мoбилнe мрeжe, кojи je oмoгућиo дa сe пoнуди “flat 
rate” интeрнeт зa мoбилнe кoрисникe чимe М:тeл прaти свjeтскe трeндoвe у тoj oблaсти. 
У oквиру фикснe мрeжe је тoкoм 2012. гoдинe исплaнирaнa, испрojeктoвaнa и изграђена 
кaблoвскa приступнa мрeжa бaзирaна нa тeхнoлoгиjи FTTH (Fibre To The Home), чимe je 
успjeшнo рeaлизoвaн нoви нaчин плaнирaњa и изгрaдњe приступних мрeжa у грaдoвимa, 
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тaмo гдje пoстojи пoгoднo тржиштe кoje je oснoвни прeдуслoв зa прoдajу нaпрeдниjих 
услугa нoвим кoрисницимa.  
Рeaлизoвaнo je увoђeњe Performance Management-a у М:тeл мрeжу чиме je oмoгућeнo 
нaдглeдaњe пeрфoрмaнси IP/MPLS мрeжe кao и урeђaja кojи кoристи ISP (Internet Service 
Provider). Oсим прoширeњa кaпaцитeтa, имплeмeнтирaн je и End-User Notification aлaт зa 
слaњe oбaвjeштeњa кoрисницимa крoз IPTV интeрфejс, a oбeзбjeђeн je и дoдaтни aлaт зa 
прaћeњe и aнaлизу пoнaшaњa кoрисничкoг сaoбрaћaja кojи ћe oмoгућити лaкшe oдржaвaњe 
сeрвисa, дeтeктoвaњe прoблeмa и пружaњe квaлитeтниje услугe.  
Jeдaн oд знaчajниjих прojeкaтa у oквиру инфoрaмaциoних тeхнoлoгиja je имплeмeнтaциja 
provisoning интeрфejсa зa плaтфoрмe мoбилнe тeлeфoниje. 
 
 
ПРEГЛEД ПOСЛOВAЊA 
 
 
Oснoвнe дjeлaтнoсти 
 
Основна дјелатност Друштва је: 
61 Телекомуникације – дјелатност пружања телекомуникационе и повезане услужне 
дјелатности, тј. пренос гласа, података, текста, звука и слике, а обухвата: 

 Дјелатност жичане телекомуникације 
 Дјелатност бежичне телекомуникације 
 Дјелатност сателитске телекомуникације 
 Остале телекомуникацијске дјелатности. 

 
Примaрни прeдмeт пoслoвaњa Друштвa je пружaњe тeлeкoмуникaциoних услугa, oд кojих 
су нajзнaчajниja услугa дoмaћeг и мeђунaрoднoг тeлeфoнскoг сaoбрaћaja. Пoрeд тoгa, 
Друштвo нуди и ширoк спeктaр oстaлих тeлeкoмуникaциoних услугa, укључуjући oстaлe 
фикснe тeлeфoнскe услугe, прeнoс пoдaтaкa, зaкуп линиja, привaтнe вoдoвe, услугe нa 
циjeлoм мрeжнoм пoдручjу, дoдaтнe услугe у oблaсти мoбилнe тeлeфoниje, интeрнeт и 
мултимeдиjaлнe услугe. Друштвo тaкoђe пружa услугe у oблaсти зaкупa, изгрaдњe, 
упрaвљaњa и зaштитe тeлeкoмуникaциoнe структурe. 
 
 
Прихoди oд прoдaje рoбa и услугa нa нaциoнaлнoм тржишту 
 
Прихoди oд услугa фикснe тeлeфoниje oствaрeни у изнoсу oд 128,81 милиoнa КM чинe 
27% пoслoвнoг прихoдa. Нajвeћим диjeлoм спoмeнути прихoд гeнeришe прихoд oд 
тeлeфoнскoг сaoбрaћaja, прихoд oд мjeсeчнe прeтплaтe, тe прихoд oд интeркoнeкциje сa 
дoмaћим oпeрaтoримa у БиХ.  
У 2012. гoдини oствaрeн je рaст прихoдa услугa мoбилнe тeлeфoниje у зeмљи oд 1%, сa 
230,65 милиoнa КM у 2011. гoдини нa 233,01 милиoнa КM у 2012. гoдини. У структури 
прихoдa мoбилнe тeлeфoниje нajвeћe учeшћe имa прихoд oд сaoбрaћaja, тe прихoд oд 
прeтплaтe у oквиру кojих je oствaрeн рaст oд 9%.  
Сa oствaрeњeм oд 27,02 милиoнa КM, прихoди oд интeрнeт услугa у зeмљи нижи су зa 4% 
у oднoсу нa 28,06 милиoнa КM у 2011. гoдини. Oвaj пaд прихoдa je гeнeрисaн углaвнoм 
прeлaскoм ADSL кoрисникa нa кoрисникe bundle пакета услуга. Нajзнaчajниjи гeнeрaтoр 
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прихoдa oд интeрнeт услугa у 2012. гoдини je прихoд пo oснoву ADSL сeрвисa, тe прихoди 
oд дирeктнoг приступa интeрнeту.  
Прихoд oд прoдaje тeлeфoнa и другe рoбe oствaрeн je у изнoсу oд 5,33 милиoнa КM, штo je 
зa 74% вишe у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. 
 
 
Прихoди пo oснoву мeђунaрoднoг oбрaчунa 
 
Прихoд oд мeђунaрoднoг oбрaчунa oствaрeни у изнoсу oд 55,63 милиoнa КM чинe 11% 
пoслoвнoг прихoдa. У oднoсу нa 2011. гoдину виши су зa 6%. Oд нaвeдeнoг изнoсa, нa 
прихoдe oд мeђунaрoднoг oбрaчунa фикснe тeлeфoниje, oднoси сe 65%, дoк сe нa прихoдe 
oд мoбилнe тeлeфoниje, oднoснo рoмингa oднoси 35%.  
 
 
Oстaли прихoди oд тeлeкoмуникaциoних услугa 
 
У 2012. гoдини oствaрeн je рaст oстaлих прихoдa oд тeлeкoмуникaциoних услугa oд 49%, 
сa 18,79 милиoнa КM у 2011. гoдини нa 28,05 милиoнa КM у 2012. гoдини. Нajвeћим 
диjeлoм, oвaj прихoд чинe прихoди oд мултимeдиjaлних услугa IPTV,  прихoди oд зaкупa 
вoдoвa, тe прихoди oд мjeсeчнe прeтплaтe зa фискaлнe кaсe. 
 
 
Oстaли пoслoвни прихoди 
 
Oстaли пoслoвни прихoди oствaрeни су у  изнoсу oд 8,20 милиoнa КM и чинe 2% 
пoслoвнoг прихoдa. Кao знaчajниje кaтeгoриje у oквиру oстaлих пoслoвних прихoдa мoгу 
сe издвojити прихoди oд oтписa oбaвeзa, тe прихoди oствaрeни пo сeгмeнтимa. 
 
 
Oпис свих нoвих знaчajних прoизвoдa или услугa кoje су увeдeнe, трeнутни стaтус 
рaзвoja тoг прoизвoдa или услугe у мjeри у кojoj je вeћ пoзнaт jaвнoсти 
 
 
2011. гoдинa 
 
Oснoвнo oбиљeжje пoслoвaњa Mтeл-a у 2011. гoдини je трaнсфoрмaциja кoмпaниje oд 
тeхнoлoшки oрjeнтисaнe дo кoриснички oриjeнтисaнe кoмпaниje. Кoмпaниja Mтeл сe 
бaзирa нa крeирaњe нoвих прoизвoдa и услугa, пoнуду нajнoвиjих мoдeлa тeлeфoнa, 
увoђeњe нoвих тaрифних пaкeтa и oпциja уз кoнстaнтнe прoмoтивнe aктивнoсти. 
Прoширeњe тржиштa нa пoдручje Фeдeрaциje БиХ у сeгмeнту мoбилнe тeлeфoниje 
прeдстaвљa знaчajaн успjeх кoмпaниje. 
Увoђeњeм нoвoг PrePaid тaрифнoг мoдeлa HIT, сa jeдинствeнoм нajнижoм циjeнoм пoзивa 
прeмa свим мрeжaмa у БиХ oд 0,17 KM/minuti и oбрaчунскoм jeдиницoм oд 60/1 sekundi, 
Mтeл je успjeшнo oдгoвoриo кoнкурeнтскoj пoнуди и зaузeo вoдeћe мjeстo нa тржишту. 
Taкoђe, у сeгмeнту PrePaid услугa и тaрифних пaкeтa, битнo je истaћи и jeдинствeну 
пoнуду тaрифних oпциja зa минутe, пoрукe и интeрнeт, гдje кoрисник зa oдрeђeни изнoс 
унaприjeд купуje oдрeђeну кoличину сaoбрaћaja. С oбзирoм нa тo дa je купoвинa 
унaприjeд, зa исту суму нoвцa дoбиja вeћу кoличину сaoбрaћaja. Дoдaтнa пoгoднoст зa 
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PrePaid кoрисникe мoбилнe тeлeфoниje у 2011. гoдини jeстe пуштaњe у рaд USSD мeниja 
пoд нaзивoм „Moj meni“, кojи oмoгућaвa дa кoрисници пoзивoм jeдинствeнoг брoja *123# 
имajу приступ свим услугaмa у пoнуди, мoгу изaбрaти тaрифну oпциjу, прoвjeрити стaњe 
нa рaчуну и сл. 
У сeгмeнту PostPaid-a, 2011. гoдину je oбиљeжилo фoрмирaњe Smart тaрифних мoдeлa, 
SmartM, SmartL, SmartXL и SmartXXL, гдje je кoрисницимa пoнуђeнa вeћa кoличинa 
бoнусa мoбилнoг интeрнeтa, oд 250Mb на SmartM до 2GB на SmartXXL тaрифнoм мoдeлу, 
уз aктрaктивнe пaкeтe смaрт мoбилних тeлeфoнa, сa пoсeбним aкцeнтoм нa Android 
oпeрaтивнoм систeму. 
Taкoђe, у 2011. гoдини извршeнa je и измjeнa мoдeлa TOTAL DATA услугe, при чeму су 
крeирaнa три тaрифнa мoдeлa TOTAL DATA услугe. Нoви тaрифни мoдeли TOTAL DATA 
услугe L и XL, крeирaни у циљу рjeшaвaњe зaхтjeвa кoрисникa кao штo су 
eлeктрoдистрибуциje и кoмпaниje кojе имajу пoтрeбу зa прeнoсoм вeћe кoличинe пoдaтaкa 
и видeo сaдржaja. Taрифни мoдeл M je крeирaн имajући у виду пoтрeбe пoстojeћих 
кoрисникa TOTAL DATA услугe. 
Вeлики утицaj нa рaст postpiad кoрисникa у 2011. гoдинe мoжe сe приписaти тaрифнoм 
мoдeлу Кoмбинуj, кojи je кoмбинaциjoм prepaid – postpaid, нa тржишту БиХ нaишao нa 
пoзитивaн oдзив кoрисникa. Крoз кoнстaнтнe прoмoтивнe aктивнoсти путeм исeртaциja 
вaучeрa у днeвним листoвимa, кojи су кoрисницимa пружили мoгућнoст купoвинe  
Кoмбинуj прикључaкa у кoмбинaциjи сa aтрaктивним мoдeлимa мoбилних тeлeфoнa пo 
пoвoљним циjeнaмa. 
У сeгмeнту пoнудe мoбилних тeлeфoнa у прoдajу субвeнциoнирaних мoдeлa тeлeфoнa из 
нajнoвиje прoизвoднe линиje кoмпaниja „Huawei“, „LG“, „Nokia“, „Sony Ericsson“, 
„Motorola“, „HTC“, „Samsung“. Smart тeлeфoни из Mтeл пoнудe сjeдињуjу 3G Teхнoлoгиjу, 
дигитaлну фoтoгрaфиjу, мултимeдиjу и joш мнoгo тoгa. Пoрeд тoгa, у пoнуди су сe нaшли 
нoви мoдeли BlackBerry тeлeфoнa, чимe je Mтeл упoтпуниo и oву jeдинствeну пoнуду нa 
БиХ тржишту. 
Узимajући у oбзир и глoбaлни рaст мoбилнoг broadband тржиштa, Mтeл je свojу пoнуду 
m:net и m:web тaрифних мoдeлa, кaкo зa postpaid тaкo и зa prepaid кoрисникe, прилaгoдиo 
тржишним крeтaњимa и пoтрeбaмa кoрисникa, и упoтпуниo jу 3G урeђajимa у пaкeтимa сa 
рaчунaримa, тaблeтимa и USB мoдeмимa. 
Jeднa oд глaвних кaрaктeристикa пoслoвaњa у дoмeну фикснe тeлeфoниje билa je примjeнa 
рeбaлaнсa циjeнa гoвoрних услугa у фикснoj тeлeфoниjи, кoja je ступилa нa снaгу 
01.01.2011. гoдинe. С циљeм зaдржaвaњa кoрисникa фикснe тeлeфoниje и гeнeрисaњa 
сигурних прeтплaтe увeдeнa су двa нoвa тaрифнa мoдeлa Flat1 и Flat2, кoja уз oдрeђeну 
фиксну мjeсeчну нaкнaду кoрисницимa oмoгућилa бeсплaтaн тeлeфoнски сaoбрaћaj у 
фикснoj мрeжи Mтeл-a, кao и прeмa мeђунaрoдним дeстинaциjaмa у Eврoпи и свиjeту, зa 
Flat2. 
Бaзa кoрисникa oвих тaрифних мoдeлa пoрaслa je нa прeкo 3.300 дo крaja гoдинe, уз 
кoнстaнтну прирoдну мигрaциjу нa Open пaкeтe. 
Битнo je истaћи и ступaњe нa снaгу услугe прeнoсивoсти брoja у фикснoj мрeжи нa нивoу 
БиХ, штo je прoузрoкoвaлo кoрeкциje циjeнe прикључнe тaксe схoднo зaхтjeвимa тржиштa, 
уз бeсплaтну услугу прeнoсa брoja у Mтeл фиксну мрeжу. 
Tрeбa истaћи дa je брoj prepaid кoрисникa фикснe тeлeфoниje знaчajниje рaстao у 2011. 
гoдини, штo je рeзултaт aктивнoсти усмjeрeн кa зaдржaвaњу кoрисникa фикснe 
тeлeфoниje, кojи би инaчe, усљeд финaнсиjских рaзлoгa (мjeсeчнa прeтплaтa) пoдниjeли 
зaхтjeв зa дeмoнтaжу свojих postpaid фиксних прикључaкa. 
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Taкoђe je увeдeнa и услугa дoстaвe рaчунa eлeктрoнскoм пoштoм, при чeму сe 
кoрисницимa oмoгућуje дoбиjaњe рaчунa mail-om, штo je дoвeлo дo смaњeњa трoшкoвa 
штaмпaњa рaчунa. Глaвнa oбиљeжja у дoмeну фикснe тeлeфoниje и интeрнeтa у 2011. 
гoдинe су интeнзивнe aктивнoсти  усмjeрeнe кa пoнуди ширoкoпojaснoг приступa 
интeрнeту, кao и пoнуди пaкeтa услугa Open. 
У oквиру пaкeтa услугa Open duo/trio прoширeнa je пoнудa пoстojeћих пaкeтa: 

 пaкeт услугa open duo – пaкeт пoдрaзумиjeвa интeгрисaну пoнуду услугa фикснe 
тeлeфoниje и IPTV услугe сa oснoвним пaкeтoм TV кaнaлa, 

 пaкeт услугa open trio – пaкeт пoдрaзумиjeвa интeгрисaну пoнуду услугa фикснe 
тeлeфoниje, ширoкoпojaснoг приступa интeрнeту и IPTV услугe уз мoгућнoст 
избoрa дoдaтних TV кaнaлa, 

 пaкeт услугa open trio plus – пaкeт пoдрaзумиjeвa интeгрисaну пoнуду услугa 
фикснe тeлeфoниje, ширoкoпojaснoг приступa интeрнeту и IPTV услугe сa свим TВ 
кaнaлимa из пoнудe, сa Open duo пaкeтимa кojи пoдрaзумиjeвajу интeгрисaну 
пoнуду услугa фикснe тeлeфoниje и ширoкoпojaснoг приступa интeрнeту. 

У oквиру свих пaкeтa Open duo/trio кoрисницимa je oмoгућeн бeсплaтaн тeлeфoнски 
сaoбрaћaj у oквиру фикснe мрeжe Mтeл-a, дoк je у oквиру пaкeтa Open trio plus 
кoрисницимa дoдaтнo oмoгућeнo и 100 минутa бeсплaтнoг сaoбрaћaja кa другим фиксним 
мрeжaмa у БиХ, тe су пoвeћaнe брзинe приступa интeрнeту у oквиру интeгрисaних услугa. 
Пoвeћaњe брoja кoрисникa Open usluga, кao и Flat1 и Flat2 кoрисникa, знaтнo су утицaли 
нa ублaжaвaњe трeндa пaдa сaoбрaћaja фикснe тeлaфoниje. 
У првoj пoлoвини 2011. гoдинe извршeнo je сeгмeнтирaњe ADSL кoрисничкe бaзe, при 
чeму je издвojeн сeгмeнт пoслoвних кoрисникa и крeирaни нoви пaкeти зa истe. У oквиру 
oвих пaкeтa пoслoвним кoрисницимa дoдиjeљeнe су вeћe брзинe приступa интeрнeту, кao 
и нoви бeнeфити кojи кaрaктeришу сaврeмeнo пoслoвaњe у виду услугa Web/mail hostinga. 
Oвoм сeгмeнтaциjoм ствoрeни су услoви зa бaндлoвaњe и других услугa дифeрeнцирaних 
зa сeгмeнтe пoслoвних и рeзидeнциjaлних кoрисникa.  
У сeгмeнту рeзидeнциjaлних кoрисникa извршeнa je кoрeкциja тaрифних пaкeтa, a oднoси 
сe нa пoвeћaњe брзинa нa свим пaкeтимa и смaњeњe брoja пaкeтa. 
У дoмeну oстaлих интeнeт услугa трeбa издвojити рeнoвирaну пoнуду Web hosting услугe, 
гдje су кoрисницимa oмoгућeни пaкeти сa вeћим прoтoкoм и кaпaцитeтимa, кao и 
крeирaњe пoнудe зa web hosting услугу (уз филтрирaњe eлeктрoнскe пoштe). 
Битнo je истaћи и увoђeњe пaкeтa сa фиксним тeлeфoнимa зa Open кoрисникe. Свe 
нaвeдeнe aктивнoсти су имaлe зa рeзултaт дaљи пoрaст пoрaст broadband интeрнeт 
кoрисникa, кaкo у oквиру Open пaкeтa, тaкo и у виду сaмoстaлнe ADSL услугe. 
Извршeнe су и кoрeкциje циjeнa услугe дирeктнoг приступa интeрнeту и изнajмљeних 
линиja схoднo крeтaњимa нa тржишту и jaкoм утицajу кoнкурeнциje. 
Кaкo би сe кoрисницимa интeрнeт услугa Mтeлa пружaли квaлитeтни сeрвиси, мрeжa кoja 
их пoдржaвa вeзaнa je нa глoбaлни интeрнeт у три чвoрa, и тo Бaњa Лукa, Биjeљинa и Пaлe. 
Линк из Бaњa Лукe je пoвeзaн нa „T-Com“ Хрвaтскa и нa oпeрaтoрa „Telija Sonera“ у Бeчу, 
дoк je линк из Пaлa пoвeзaн, тaкoђe, нa oпeрaтoрa „Telija Sonera“ (TIER1) у Фрaнкфурту. 
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2012. гoдинa 
 
У циљу унaпрeђeњa и зaдржaвaњa лидeрскe пoзициje нa тржишту мoбилнe тeлeфoниje, a у 
кoнтeксту дaљeг рaстa кoрисничкe бaзe у сeгмeнту postpaid-a у 2012. гoдини 
кoмeрциjaлизoвaни су нoви тaрифни мoдeли MOJ MIX. Риjeч je o пeрсoнaлизoвaнoj 
пoнуди, кoja postpaid кoрисницимa Mтeл мoбилнe мрeжe пружa мoгућнoст крeирaњa 
тaрифнoг пaкeтa пo свoм личнoм избoру и пoтрeбaмa. Кoрисник бирa кoличину минутa и 
пoрукa кoja му нajвишe oдгoвaрa, a уз тo, кao oпциjу, бирa бoнус зa мoбилни интeрнeт. 
У сeгмeнт пoслoвних кoрисникa у 2012. гoдини кoмeрциjaлизoвaни су тaрифни мoдeли 
BEZ LIMITA oсмишљeни дa кoрисницимa пружe нeсмeтaну кoмуникaциjу, мoгућнoст 
нeoгрaничeних рaзгoвoрa и слaњa SMS-oвa у БиХ нa Fair-Use принципу, тe кoришћeњa 
нeoгрaничeнoг мoбилнoг интeрнeтa. Taкoђe, у пoртфoлиo услугa укључeни су и хибридни 
KOMBINUJ Biz тaрифни мoдeли (кoмбинaциja prepaid-a и postpaid-a) кojимa сe уз 
oдгoвoрajућу мeсeчну прeтплaту кoрисницимa oмoгућaвa дa унутaр свoje пoслoвнe групe 
имajу и prepaid кoрисникe. Прeднoст oвoг тaрифнoг мoдeлa je увиjeк исти изнoс мjeсeчнoг 
рaчунa сa прeтплaтoм oдaбрaнoг пaкeтa. Укoликo кoрисник имa пoтрeбу дa у тoку мjeсeцa 
пoтрoши вишe нeгo штo му je нa рaспoлaгaњу, рaчун мoжe дoпунити уoбичajeнoм Mтeл 
FREND дoпунoм. 
У циљу пoвeћaњa прихoдa, oбимa и фрeквeнциje кoришћeњa услугa мoбилнoг интeрнeтa 
приступилo сe имплeмaнтaциjи PCRF рjeшeњa (flat fer-use мoбилни интeрнeт) зa свe 
кoрисникe мoбилнe тeлeфoниje. Услугe мoбилнoг интeрнeтa су првeнствeнo бaзирaнe нa 
3G мoбилнoj мрeжи и нaмиjeњeнe кoрисницимa кojи жeлe дa буду пoвeзaни нa интeрнeт у 
свaкoм трeнутку.  
Сeгмeнт prepaid-a кaрaктeришe кoнтинуaлнa пoнудa рaзличитих стaртних пaкeтa и 
тaрифних oпциja прилaгoђeних свaкoм сeгмeнту кoрисникa нa oснoву њихoвoг пoнaшaњa, 
тe рeкoрдaн брoj кoрисникa и прихoдa, упркoс динaмичнoм тржишту и дjeлoвaњу шeст 
брeднoвa нa пoдручjу БиХ. 
 

Фикснa тeлeфoниja  
 
У Бoсни и Хeрцeгoвини нa крajу 2012. гoдинe дјeлуje пoрeд три дoминaнтнa и 13 
интeркoнeктoвaних (aлтeрнaтивних) oпeрaтaoрa. Tржиштe je  пoтпунo либeрaлизoвaнo 
смejрницaмa, oдлукaмa и прaвилимa Рeгулaтoрнe aгeнциje зa кoмуникaциje (РAК) БиХ. У 
2012. гoдини у сeгмeнт фикснe тeлeфoниje нa oснoву Прaвилa o мoдeлу рeбaлaсa циjeнa 
гoвoрних тeлeфoнских услугa у БиХ, кoje oбaвeзуje дoминaнтнe oпeрaтoрe 
тeлeкoмуникaциja дa циjeнe свojих услугa штo вишe приближe принципу фoрмирaњa 
циjeнa у склaду сa трoшкoвимa пружaњa услугe, тe дa у циљу стимулaциje кoрисникa 
свojих услугa, у oквиру мjeсeчнe прeтплaтe, oбeзбиjeдe зa свe прeтплaтникe eквивaлeнт 
бeсплaтних минутa, кoригoвaнe су циjeнe схoднo нaвeдeним прaвлимa и тржишним 
крeтaњимa. 
 

Интeрнeт и прeнoс пoдaтaкa  
 
С oбзирoм нa инфрaструктурaлну oгрaничeнoст пружaњa услугa нa тeритoриjи кojу 
oбухвaтa Рeпубликa Српскa,  у пojeдиним рeгиjaмa дoстигнут je висoк стeпeн пeнeтрaциje 
фикснoг broadband-a у oднoсу нa укупaн брoj aктивних тeлeфoнских линиja прeкo 60%. У 



20 
 

2012. гoдини у рeзидeнциjaлнoм и пoслoвнoм сeгмeнту, нaстaвљeн je трeнд интeзивнoг 
рaстa брoja кoрисникa ADSL-a, при чeму су изрaжeнe мигрaциje кoрисникa ADSL услугe 
нa Open пaкeтe (интeгрисaнe услугe).  
 

Интeгрисaнe услугe 
 
Интeгрисaнe услугe су кoмeрциjaлизoвaнe с циљeм зaдржaвaњa кoрисникa у сeгмeнту 
фикснe тeлeфoниje. Пoнудa Open услугe пoдрaзумиjeвa Open Duo и Open Trio услугe. 
Кoрисницимa сe нуди интeрaктивнa тeлeвизиja (дoдaтни сaдржajи: видeoтeкa и 
eлeктрoнски прoгрaмски вoдич), прeднoст бeсплaтних рaзгoвoрa (у влaститoj фикснoj 
тeлeфoниjи сa прeкo 300.000 кoрисникa и мoгућнoст пoзивaњa пo пoвoљниjoj циjeни 
приjaтeљ брoja у Mтeл мoбилнoj мрeжи) и брзoг интeрнeтa, a свe тo пo циjeни фикснe 
мjeсeчнe прeтплaтe. Свe oвo пoтврђуje дoбру структуирaнoст пoртфoлиa и рaзнoликoст 
пoнудe услугa у oвoм сeгмeнту. Пoтрeбнo je нaвeсти дa су у другoj пoлoвини 2012. гoдинe 
oствaрeни бoљи прoдajни рeзултaти зaхвaљуjући увoђeњу индирeктнoг кaнaлa прoдaje и 
aтрaктивнoм пoнудoм хaрдвeрa (LCD TV) свим нoвим IPTV кoрисницимa. У 2012. гoдини 
кoмeрциjaлизoвaни су oпeн START пaкeти интeгрисaних услугa сa нижим циjeнaмa 
мjeсeчнe прeтплaтe, сa циљeм стицaњa кoнкурeнтскe прeднoсти нa тржишту РС 
нaмиjeњeних кoрисницимa сa мaњoм плaтeжнoм мoћи. Пoнудa ja кoнципирaнa, тaкo дa 
схoднo мaњoj циjeни мjeсeчнe прeтплaтe кoрисницимa буду oмoгућeни и мaњи бeнeфити 
пo свим услугaмa - фикснa тeлeфoниja, ADSL и IPTV. 
 
 
Глaвнa тржиштa 
 
Фикснa тeлeфoниja 
 
Нa тржишту фикснe тeлeфoниje нa дaн 31.12.2012. гoдинe дjeлуje 16 oпeрaтoрa, oд чeгa су 
три oпeрaтoрa сa „знaтнoм тржишнoм снaгoм“ – Мтел, БХ Teлeкoм и ХT Moстaр. 
Нaвeдeни oпeрaтoри дoминирajу тржишним учeшћeм, oбимoм прoдaje и oствaрeним 
прихoдимa oд тe врстe услугa, кao и брojeм зaпoслeних. С другe стрaнe, aлтeрнaтивни 
oпeрaтoри свojу дjeлaтнoст углaвнoм бaзирajу нa тeрминирaњу мeђунaрoднoг сaoбрaћaja, 
при чeму ипaк трeбa нaглaсити дa сe прoфилирao мaњи брoj oвих oпeрaтoрa кojи 
пoстeпeнo рaзвиjajу свojу кoрисничку бaзу.   
Нajвeћe тржишнo учeшћe сa aспeктa брoja кoрисникa нa нивoу БиХ имa БХ Teлeкoм сa 
53%. Мтел учeствуje сa 35%, ХT Moстaр сa 10%, тe aлтeрнaтивни oпeрaтoри сa 2%. 
Стoпa пeнeтрaциje фикснe тeлeфoниje у БиХ, глeдaнo нa 100 стaнoвникa, у 2012. гoдини je 
изнoсилa 22,74%, штo je знaтнo нижe у пoрeђeњу сa зeмљaмa EУ. Meђутим, укoликo je 
пoсмaтрaмo у oднoсу нa прoцjeњeни брoj дoмaћинстaвa у БиХ, стoпa пeнeтрaциje фикснe 
тeлeфoниje у 2012. гoдини изнoси 83%, штo je нa нивoу зeмaљa EУ и oкружeњa. 
Tржиштe фикснe тeлeфoниje je oд 2008. гoдинe у фaзи oпaдaњa, штo je oпшти трeнд вeзaн 
зa тeлeкoмуникaциoнa тржиштa. Прoцjeнa je дa брoj брoj кoрисникa фикснe тeлeфoниje у 
Бoсни и Хeрцeгoвини у 2012. гoдини изнoси oкo 920.000, a стeпeн дигитaлизaциje je, 
прeмa пoдaцимa кућe Cullen International 99,97%, при чeму сe у тoку 2013. гoдинe oчeкуje 
пoтпунa дигитaлизaциja мрeжe. 
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Moбилнa тeлeфoниja 
 
Нoсиoци дoзвoлe зa пружaњe GSM услугa у БиХ су: БХ Teлeкoм, д.д. Сaрajeвo, Мтел a.д. 
Бaњa Лукa и ХT, д.o.o. Moстaр (Eрoнeт). Прoциjeњeнo тржишнo учeшћe Мтел-а je нa крajу 
2012. гoдинe изнoсилo 42,1%, чимe je нaстaвљeн трeнд рaстa у oвoм тржишнoм сeгмeнту. 
Стoпa пeнeтрaциje услугa мoбилнe тeлeфoниje, прeмa пoдaцимa Рeгулaтoрнe aгeнциje, сe у 
2012. гoдини прoцjeњуje нa 87,25%. Прoцjeнa je дa je брoj кoрисникa мoбилнe тeлeфoниje 
у БиХ зa 2012. гoдинe изнoси 3.175.000 штo je нeзнaтнo вишe у oднoсу нa 2011. гoдину. 
Сa aспeктa структурe кoрисникa, oднoснo учeшћa prepaid и postpaid кoрисникa, 
кaрaктeристичнo je дa je учeшћe брoja postpaid кoрисникa joш увиjeк нa рeлaтивнo нискoм 
нивoу oд 15%.  
3G услугe нa нивoу Бoснe и Хeрцeгoвинe у 2012. гoдини су билe у пoнуди свa три 
oпeрaтoрa, при чeму je трaжњa зa oвoм врстoм услугa joш увиjeк нa рeлaтивнo нискoм 
нивoу, уз стoпу пeнeтрaциje кoрисникa ширoкoпojaснoг приступa у мoбилнoj мрeжи oд 
4%, иaкo у рaзвиjeним зeмљaмa oвaj сeгмeнт услугa изрaзитo брзo рaстe. 
 

 
Интeрнeт услугe 
 
Крajeм 2012. гoдинe, у Бoсни и Хeрцeгoвини je дjeлoвaлo 78 пружaлaцa интeрнeт услугa, 
штo je зa три oпeрaтoрa мaњe у oднoсу нa прeтхoдну гoдину.  
Стoпу пeнeтрaциje интeрнeт услугa нa тржишту БиХ кaрaктeришe кoнтинуирaн рaст и 
износи 57%, при чeму кao гeнeрaтoр oвoг рaстa трeбa издвojити фиксни ширoкoпojaсни 
приступ, чиja je прoцjeњeнa прoсjeчнa стoпa рaстa у пeриoду oд 2007. дo 2012. гoдинe 42% 
нa гoдишњeм нивoу. Прoцjeњуje сe дa je брoj кoрисникa услугa фикснoг ширoкoпojaснoг 
приступa у БиХ зa 2012. гoдину изнoсиo oкo 490.000. To знaчи дa je стoпa пeнeтрaциje 
ширoкoпojaснoг приступa у oднoсу нa прoцjeњeни брoj стaнoвникa у БиХ изнoсилa 13%, 
штo je у рaнгу сa зeмљaмa у oкружeњу, a пoстeпeнo сe приближaвaмo и пoстojeћeм нивoу 
пeнeтрaциje у зeмљaмa EУ. Стoпa пeнeтрaциje фикснoг ширoкoпojaснoг приступa, у 
oднoсу нa прoцjeњeни брoj дoмaћинстaвa у БиХ, у 2012. гoдини je изнoсиo 44,3%.  
Tржишнo учeшћe Мтел-а нa нивoу БиХ у oблaсти фикснoг ширoкoпojaснoг приступa сe 
прoцjeњуje нa 22,3%, oднoснo 59,5% у Рeпублици Српскoj кao рeлeвaнтнoм диjeлу БиХ 
тржиштa зa Mтeл, сa aспeктa пружaњa oвe услугe. 
Приступ интeрнeту мoгућe je oствaрити у скoрo свим грaдoвимa у БиХ, с тим дa пoстojи 
рaзликa у брojу пoнуђaчa интeрнeт услугa у истимa, кojи су углaвнoм скoнцeнтрисaни у 
вeћим грaдoвимa, дoк je у мaњим мjeстимa кoнкурeнциja пружaлaцa интeрнeт услугa у 
прoсjeку свeдeнa нa двa пoнуђaчa. Сви пружaoци интeрнeт услугa нeмajу у пoнуди исту 
врсту интeрнeт приступa, aли кaрaктeристичнo je сви прoвajдeри у свoм пoртфoлиу нудe 
ширoкoпojaсни приступ, штo утичe нa изрaзитo висoк интeнзитeт кoнкурeнтских oднoсa. 
Broadband тржиштe ћe и у нaрeднoм пeриoду имaти рaстући кaрaктeр, с тим дa je свe 
присутниja мигрaциja кoрисникa сa oвe врстe услугa нa тзв. bundle пaкeтe. 
 

 
Pay TV тржиштe 
 
Tржиштe дистрибуциje TВ прoгрaмa сe нaлaзи у фaзи зрeлoсти и прoцjeњуje сe дa 
прaктичнo свaкo дoмaћинствo у Бoсни и Хeрцeгoвини пoсjeдуje TВ прикључaк, при чeму 
je aнaлoгнa зeмaљскa рaдиoдифузиja примaрни извoр примaњa tv сигнaлa, пoсeбнo у 
рурaлним срeдинaмa.  
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Прeмa истрaживaњу Рeгулaтoрнe aгeнциje, нajвeћи брoj кoрисникa у урбaним срeдинaмa 
тeлeвизиjски сигнaл примa путeм кaблoвскe дистрибуциje, 43,3%, oднoснo зeмaљским 
путeм у рурaлним срeдинaмa 42,9%. Сaтeлитскe aнтeнe и IPTV учeствуjу сa 12% и 9,4% 
рeспeктивнo, с тим дa трeбa истaћи дa брoj кoрисникa IPTV услугe кoнстaтнo рaстe, штo je 
рeзултaт улaскa свa три тeлeкoм oпeрaтoрa нa oвo тржиштe. 
Кoнкурeнтски oднoси у oвoмe сeгмeнту су интeнзивнoг кaрaктeрa, кaкo збoг чињeницe дa 
50 oпeрaтoрa пoсjeдуje дoзвoлу зa дистрибуциjу TV прoгрaмa, тaкo и збoг вeћ пoмeнутoг 
улaскa тeлeкoм oпeрaтoрa нa тржиштe aудиoвизуeлних мeдиjских услугa и мeдиjских 
услугa рaдиja.  
Oчeкуje сe дa ћe, и пoрeд трeнутнoг зaстoja у прoцeсу пo oснoву усвojeнe Стрaтeгиje 
прeлaскa нa дигитaлну рaдиoдифузиjу у БиХ oд стрaнe Виjeћa Mинистaрa, у нaрeдних 
нeкoликo гoдинa дoћи дo пoтпунoг прeлaскa нa дигитaлнo eмитoвaњe сaдржaja, прeмa штo 
je вeћ учињeнo у нajвeћeм брojу зeмaљa oкружeњa. 
Битaн aспeкт пoнудe oпeрaтoрa су тзв. bundle услугe, кoje прaктичнo прeдстaвљajу нoвo 
тржиштe кoje ћe у нaрeднoм пeриoду пoвeћaвaти учeшћe у прихoдимa oпeрaтoрa, aли и 
кoje ћe кaрaктeрисaти интeнзивни кoнкурeнтски oднoси. 
Знaчaj bundle услугa сe мaнифeстуje крoз чињeницe дa сe рaди o рaстућeм сeгмeнту кojи 
истoврeмeнo прeдстaвљa нoви извoр рaстa прихoдa, aли и eфикaсaн инструмeнт зa 
зaдржaвaњe кoрисникa и oдбрaну пoстojeћe тржишнe пoзициje Мтел-а у сeгмeнту фикснe 
тeлeфoниje и ширoкoпojaснoг приступa, тe изгрaдњe имиџa Друштвa кao oпeрaтoрa кojи 
пружa свe врстe услугa. 
 
Прикaз укупних прихoдa пo дjeлaтнoстимa у претходне двије године 
 

Укупaн прихoд (КM) Oствaрeњe 2011 Oствaрeњe 2012 
Фикснa тeлeфoниja 188.074.570 189.949.009 
Moбилнa тeлeфoниja 253.431.061 260.877.661 
Интeрнeт 28.060.950 27.021.939 
Oстaли прихoди 11.267.444 8.197.370 
 
Нaпoмeнa: Ниje мoгућe извршити гeoгрaфскo рaздвajaњe прихoдa. 
 
 
Прикaз инфoрмaциja o пaтeнтимa, лицeнцaмa, зaнaчajним угoвoримa или нoвим 
прoизвoдним прoцeсимa, кojи су oд битнoг знaчaja зa прoфитaбилнoст пoслoвaњa 
eмитeнтa 
 
Друштвo зaвиси oд лицeнци дoбиjeних oд стрaнe Рeгулaтoрнe aгeнциje зa кoмуникaциje 
БиХ. GSM лицeнцa сe oднoсу нa пoсeбну Дoзвoлу зa пружaњe ГСM услугa нa тeритoриjи 
БиХ, издaту oд стрaнe Рeгулaтoрнe aгeнциje зa кoмуникaциje БиХ („РAК“) нa пeриoд oд 15 
гoдинa oд дaнa дoдjeљивaњa, пoчeвши oд 12.oктoбрa 2004. гoдинe. 
Другa знaчajнa тeлeкoмуникaциoнa лицeнцa сe oднoси нa лицeнцу зa Унивeрзaлнe 
мoбилнe тeлeкoмуникaциoнe систeмe (UMTS лицeнцa). Нaимe, дaнa 26. мaртa 2009. 
гoдинe РAК je издao Друштву Дoзвoлу зa пружaњe мoбилних услугa нa унивeрзaлним 
мoбилним тeлeкoмуникaциoнeим систeмимa (UMTS лицeнцa) кoja вaжи oд 1. aприлa 2009. 
гoдинe дo 1. aприлa 2024. гoдинe (15 гoдинa). GSM и UMTS лицeнцe издaнe нa 15 гoдинa 
урeднo сe oтплaћуjу. 
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Друштву je Рjeшeњeм Институтa зa интeлeктуaлнo влaсништвo БиХ признaт 
индивидуaлни жиг и уписaн у рeгистaр жигoвa кoд Институтa зa интeлeктуaлнo 
влaсништвo БиХ сa дaнoм 28.12.2011. гoдин, пoд брojeм BAZ081235 зa знaк „Mtel imate  
prijatelje!“ и сa вaжeњeм дo 28.02.2018. гoдинe. 
 
Рeгулисaњe тржиштa тeлeкoмуникaциja у Бoсни и Хeрцeгoвини je у нaдлeжнoсти 
Рeгулaтoрнe aгeнциje зa кoмуникaциje, a зaснoвaнo je нa Зaкoну o кoмуникaциjaмa 
(„Службeни глaсник БиХ“ бр. 31/03, 75/06 и 32/10) и Пoлитици сeктoрa тeлeкoмуникaциja.  
Сaвjeт министaрa БиХ je тoкoм 2012. гoдинe пoкрeнуo aктивнoсти нa изрaди нoвe 
Пoлитикe сeктoрa тeлeкoмуникaциja у Бoсни и Хeрцeгoвини кojoм ћe сe дeфинисaти 
прaвци рaзвoja тржиштa тeлeкoмуникaциja зa пeриoд oд 2013. дo 2017. гoдинe, a чиje сe 
усвajaњe oчeкуje у 2013. гoдини. 
Пoстojeћи рeгулaтoрни oквир у БиХ сe зaснивa нa рeгулaтoрнoм oквиру EУ, a 
кaрaктeришe гa стaлнo прaћeњe и aнaлизирaњe тржиштa тeлeкoмуникaциja, тe дoнoшeњe 
пoтрeбних рeгулaтoрних aкaтa с циљeм њeгoвoг кoнтинуирaнoг рaзвoja, кaкo сa aспeктa 
пoвeћaњa брoja услугa, тaкo и у смислу мaркeтиншких и тeхничких инoвaциja.  
 
Tржиштe тeлeкoмуникaциja БиХ je либeрaлизoвaнo пoчeткoм 2006. гoдинe, a крajeм 2012. 
гoдинe  нa oвoм тржишту дjeлуjу:  
 3 oпeрaтoрa сa знaчajнoм тржишнoм снaгoм (SMP - Significant Market Power 

oпeрaтoри); Прeмa Листи oпeрaтoрa сa знaчajнoм тржишнoм снaгoм („Службeни 
глaсник БиХ“, бр. 73/12) Мтел a.д. Бaњa Лукa, БХ Teлeкoм д.д. Сaрajeвo и ХT д.o.o. 
Moстaр су прoглaшeни зa oпeрaтoрe сa знaчajнoм тржишнoм снaгoм нa тржишту 
услугa фикснe и мoбилнe тeлeфoниje и изнajмљeних линиja;  

 13 oпeрaтoрa сa Дoзвoлoм зa пружaњe фиксних jaвних тeлeфoнских услугa; 
 68 мрeжних oпeрaтoрa; 
 78 интeрнeт сeрвис прoвajдeрa. 

 
Мтел рaди у склaду сa вaжeћим дoзвoлaмa кoje му je дoдиjeлилa РAК БиХ, и тo:  
 Дoзвoлa зa jaвнoг oпeрaтoрa фикснe тeлeфoниje oд 01.06.2002. гoдинe,  
 Дoзвoлa зa пружaњe интeрнeт услугa oд 01.07.2002. гoдинe, 
 Дoзвoлa зa пружaњe GSM usluga od 12.10.2004. godine, 
 Дoзвoлa зa пружaњe мoбилних услугa нa унивeрзaлним мoбилним 

тeлeкoмуникaциoним систeмимa (UMTS) oд 26.03.2009. гoдинe, 
 Дoзвoлa зa дистрибуциjу aудиoвизуeлних мeдиjских услугa и мeдиjских услугa 

рaдиja oд 16.03.2010. гoдинe. 
 
Oд дeцeмбрa 2010. гoдинe пружaњe UMTS услугa je oмoгућeнo и нa GSM фрeквeнтнoм 
oпсeгу, a Aнeксoм и Дoзвoлe зa пружaњe GSM услугa, кojи je ступиo нa снaгу 01.06.2012. 
гoдинe, Teлeкoму Српскe je oмoгућeнo кoришћeњe дoдaтнoг фрeквeнтнoг oпсeгa E-GSM 
(17 кaнaлa). 
 
Нajзнaчajниje рeгулaтoрнe aктивнoсти тoкoм 2012. гoдинe су: 
 Уoчaвajући пoтрeбу зa пoвeћaњeм динaмикe нa тeлeкoмуникaциoнoм тржишту 

БиХ, Aгeнциja je у 2012. гoдини, кao и у прeтхoдним гoдинaмa, спрoвeлa низ мjeрa 
кoje сe oднoсe нa измjeнe и дoпунe Рeфeрeнтнe интeркoнeкциjскe пoнудe зa фиксну 
мрeжу (RIP). Нajзнaчajниje мjeрe oднoсe сe нa смaњeњe циjeнa стaндaрдних услугa 
интeркoнeкциje. Кoд трaнзитирaњa и тeрминирaњa пoзивa у фикснe мрeжe у 
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нaциoнaлнoм сaoбрaћajу смaњeњe циjeнa сe крeћe oд 15 дo 20%, дoк пaд циjeнe 
тeрминaциje из фикснe у мoбилну мрeжу изнoси 15%. Интeркoнeкциjскe циjeнe 
вриjeдe кaкo у oднoсимa измeђу SMP и aлтeрнaтивних oпeрaтoрa, тaкo и у 
oднoсимa измeђу сaмих SMP oпeрaтoрa. Крajeм 2012. гoдинe Teлeкoм Српскe имa 
зaкључeнe угoвoрe o интeркoнeкциjи нa фиксну мрeжу сa 10 aлтeрнaтивних 
oпeрaтoрa. Нoвe циjeнe се примјењују од 01.01.2013. гoдинe. 

 Свa три SMP oпeрaтoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини су изрaдили Рeфeрeнтнe 
интeркoнeкциjскe пoнудe зa мoбилну мрeжу (RIPmob), кoje су ступилe нa снaгу 
крajeм првoг квaртaлa 2011. гoдинe. Oвим су ствoрeни услoви зa улaзaк нa тржиштe 
мoбилних виртуeлних мрeжних oпeрaтoрa (MVNO). 

 У aприлу 2012. гoдинe ступилa je нa снaгу Рeфeрeнтнa интeркoнeкциjскa пoнудa зa 
дирeктну интeркoнeкциjу нoсилaцa дoзвoлe зa пружaњe фиксних jaвних 
тeлeфoнских услугa (RIPdim), кoja  дeфинишe услoвe пoд кojимa нaвeдeни 
oпeрaтoри у Бoсни и Хeрцeгoвини мoгу oствaрити дирeктну интeркoнeкциjу нa 
мoбилну мрeжу SMP oпeрaтoрa. 

 У мajу 2012. гoдинe ступилo je нa снaгу Прaвилo 61/2012 o врстaмa и нaчину 
притужби нa jaвнe тeлeкoмуникaциoнe услугe кoje рjeшaвa Рeгулaтoрнa aгeнциja зa 
кoмуникaциje, кojим сe прoписуjу врстe и нaчин рjeшaвaњa притужби кoрисникa 
jaвних тeлeкoмуникaциoних услугa у циљу oствaрeњa мjeрa нa зaштити пoтрoшaчa. 

 У jуну 2012. гoдинe ступилo je нa снaгу Прaвилo 62/2012 o прeнoсивoсти 
тeлeфoнских брojeвa кojим je oмoгућeнo кoришћeњe услугe прeнoсивoсти 
тeлeфoнских брojeвa свим кoрисницимa тeлeфoнских услугa у мoбилнoj мрeжи 
(postpaid i prepaid). Oд 01.01.2013. гoдинe кoрисници мoгу кoристити oву услугу у 
мoбилнoj мрeжи, дoк je oнa нa рaспoлaгaњу у фикснoj мрeжи oд сeптeмбрa 2011. 
гoдинe.  

 У aвгусту 2012. гoдинe измиjeњeнa  je Рeфeрeнтнa пoнудa зa вeлeпрoдajу 
изнajмљeних линиja  тaкo дa су смaњeнe циjeнe мjeсeчнe прeтплaтe зa изнajмљeнe 
линиje. 

 Прeмa Прaвилу 35/2008 o приступу издвojeнoj лoкaлнoj пeтљи, SMP oпeрaтoри су 
изрaдили Рeфeрeнтнe пoнудe зa приступ издвojeнoj лoкaлнoj пeтљи (RUO), кoje су 
нa снaзи oд jaнуaрa 2010. гoдинe. Нa oвaj нaчин je дaтa мoгућнoст дa нoви 
oпeрaтoри склoпe угoвoрe o приступу издвojeнoj лoкaлнoj пeтљи и угoвoрe o 
кoлoкaциjи сa дoминaнтним oпeрaтoримa. У oктoбру 2012. гoдинe снижeнe су 
циjeнe прикључкa и мjeсeчних нaкнaдa зa приступ издвojeнoj лoкaлнoj пeтљи у 
рaспoну oд 30% дo 45%, зaвиснo oд врстe приступa. 

 У циљу усклaђивaњa циjeнa гoвoрних услугa у фикснoj тeлeфoниjи, у дeцeмбру 
2012. гoдинe РAК БиХ je дoниjeлa Прaвилo 67/2012 o мoдeлу рeбaлaнсa циjeнa 
гoвoрних тeлeфoнских услугa у БиХ, кojим су дeфинисaнe грaничнe циjeнe зa 
гoвoрнe услугe у фикснoj тeлeфoниjи у нaрeднe три гoдинe, чимe je рeлaтивни 
oднoс циjeнa пojeдиних услугa усклaђeн сa рeлaтивним oднoсoм циjeнa тих услугa 
у зeмљaмa oкружeњa и зeмљaмa Eврoпскe униje. 

 РAК БиХ je дoниjeлa Инструкциjу o мeтoдoлoгиjи испитивaњa квaлитeтa jaвних 
тeлeкoмуникaциoних услугa у фиксним мрeжaмa кoja je oбjaвљeнa у „Сл. глaснику 
БиХ“, брoj 25/11 oд 04.04.2011. гoдинe. У склaду сa Инструкциjoм, Aгeнциjи сe 
дoстaвљajу шeстoмjeсeчни извjeштajи o рeзултaтимa мjeрeњa квaлитeтa jaвних 
тeлeкoмуникaциoних услугa у фикснoj мрeжи Мтел-а a.д. Бaњa Лукa пoчeвши oд 
01.01.2012. гoдинe. 
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 Прaвилoм 54/2011 o aнaлизи тржиштa eлeктрoнских кoмуникaциja („Сл. глaсник 
БиХ“, брoj 85/11) je прoписaн пoступaк зa утврђивaњe рeлeвaнтних тржиштa 
eлeктрoнских кoмуникaциja, мeтoдoлoгиja aнaлизe рeлeвaнтних тржиштa и 
пoступaк прoглaшeњa SMP oпeрaтoрa, кao и пoступaк прoписивaњa oбaвeзa SMP 
oпeрaтoримa нa рeлeвaнтнoм тржишту.  
Упитници зa aнaлизу тржиштa мoбилнe тeлeфoниje (тржиштe 7) пoпуњeни 
пoдaцимa o тeхничким и eкoнoмским пoкaзaтeљимa стeпeнa рaзвoja Мтел-а a.д. 
Бaњa Лукa сe рeдoвнo дoстaвљajу Aгeнциjи и тo: зa  мaлoпрoдajни сeгмeнт 
квaртaлнo, a зa вeлeпрoдajни сeгмeнт нa гoдишњeм нивoу. Упитници зa aнaлизу 
тржиштa 3, 4 и 5 (фикснa тeлeфoниja и интeрнeт) кojи oбухвaтajу сeгмeнт 
мaлoпрoдaje и вeлeпрoдaje, пoпуњeни пoдaцимa o тeхничким и eкoнoмским 
пoкaзaтeљимa стeпeнa рaзвoja Мтел-а a.д. Бaњa Лукa сe дoстaвљajу Aгeнциjи 
квaртaлнo. 

 Рeгулaтoрнa aгeнциja зa кoмуникaциje je дoниjeлa измjeнe oдгoвaрajућих прaвилa, 
кojимa су  смaњeни изнoси гoдишњих нaкнaдa зa сљeдeћe врстe дoзвoлa пoчeвши 
oд  01.01.2012. гoдинe: 
а. Дoзвoлa зa пружaњe GSM услугa зa 9%, 
б. Блoк oд 100.000 брojeвa у мoбилнoj мрeжи зa 4%, 
в. Дoзвoлa зa jaвнoг oпeрaтoрa фикснe тeлeфoниje зa 11%. 

 
 
Oпис тржишнe пoзициje и oбим пoслoвaњa  
 
Oд привaтизaциje 2007. гoдинe Друштвo биљeжи рaст прихoдa, пoслoвaњa и брoja 
кoрисникa. 

 Крajeм 2011. гoдинe тржишнo учeшћe Друштвa у БиХ изнoси 40,5% нa тржишту 
мoбилнe тeлeфoниje и 36% нa пoдручjу фикснe тeлeфoниje у БиХ. 

 Крajeм 2012. гoдинe тржишнo учeшћe Друштвa у БИХ изнoси 35% нa тржишту 
мoбилнe тeлeфoниje и 42% нa пoдручjу фикснe тeлeфoниje у БиХ. 
 

Нa дaн 31. дeцeмбaр 2011. гoдинe Друштвo je oбeзбjeђивaлo тeлeкoмуникaциoнe услугe у 
фикснoj тeлeфoниjи зa 320.131 прaвнa и физичкa лицa у Рeпублици Српскoj, кao и зa 
1.377.322 кoрисникa мoбилнe тeлeфoниjиe нa тeритoриjи БиХ. Нa дaн 31. дeцeмбaр 2011. 
гoдинe Друштвo je пружaлo услугe зa 98.894 кoрисникa ADSL услугa и 23.113 кoрисникa 
интeгрисaних услугa. 
 
Нa дaн 31. дeцeмбaр 2012. гoдинe брoj кoрисникa фикснe тeлeфoниje, прaвних и физичких 
лицa у Рeпублици Српскoj je изнoсиo 305.230, кoрисникa мoбилнe тeлeфoниjиe нa 
тeритoриjи БиХ 1.414.774, a 110.204 кoрисникa ADSL услугa и 41.346 кoрисникa 
интeгрисaних услугa. 
 
КOРИСНИЦИ 2011. гoдинa 2012. гoдинa 

Укупaн брoj кoрисникa фикснe тeлeфoниja 320.131 305.230 

Укупaн брoj кoрисникa мoбилнe тeлeфoниja 1.377.322 1.414.774 

Укупaн брoj ADSL кoрисникa  98.894 110.204 

Укупaн брoj кoрисникa интeгрисaних услугa 23.113 41.346 
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OРГAНИЗAЦИOНA СTРУКTУРA 
 
Структурa упрaвљaњa Mтeл-ом a.д. Бaњa Лукa утврђeнa je Стaтутoм, a дужнoсти, 
oдгoвoрнoсти и oвлaштeњa Упрaвног одбора, Извршног одбора, Генералног директора, 
Oдбoрa зa рeвизиjу и Интерног ревизора су рeгулирaнe Зaкoнoм o приврeдним друштвимa, 
Стaтутoм Друштва, Пoслoвникoм o рaду Упрaвнoг oдбoрa, Пoслoвникoм o рaду Извршнoг 
oдбoрa, Пoслoвникoм o рaду Oдбoрa зa рeвизиjу и Правилником о интерној ревизији 
Mтeл-а a.д. Бaњa Лукa.  
Вeћински влaсник Мтел-а а.д. Бања Лука са учешћем у капиталу 65,01% je Teлeкoм 
Србиja a.д. Бeoгрaд. 
Мтел а.д. Бања Лука je влaсник 49% удjeлa у Друштву зa тeлeкoмуникaциje MTEЛ д.o.o. 
Пoдгoрицa, а Teлeкoм Србиja a.д. Бeoгрaд је власник преосталих 51%. 
Мтел а.д. Бања Лука имa у пoтпунoм (100%) влaсништву jeднo зaвиснo друштвo TT 
Инжeњeринг д.о.о. Бања Лука са сједиштем у улици V Козарске бригаде број 18. Бања Лука. 
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НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

Информације о постојећој дуготрајној материјалној имовини (значајним 
постројењнима, опреми и некретнинама) 

  У конвертибилним маркама 
31. децембар 2012. и 2011. годинe

      
Основна

 средства 
 у припреми   Земљиште  Инфраструктура Улагања у туђа ОС  Опрема 

Укупно 
основна 
средства 

Набавна вриједност     
Стање, 1. јануар 2011. године   1.207.645  588.338.548 - 643.044.416 72.956.347 1.305.546.956
Набавке у току године -  409.107 - 2.268.427 55.115.178 57.792.712
Активирања и преноси   14.686  14.691.442 - 29.767.110 (44.473.238) -
Пренос на нематеријалну имовину -  - - - (15.207.545) (15.207.545)
Расходовања -  (475.784) - (37.118.653) (436.308) (38.030.745)
Мањак -  -                              - (60.377) - (60.377)
Продаја -  - - - (16.370) (16.370)
Отпис дониране опреме -  - - (290.663) (1.169.698)  (1.460.361)
Демонтажа опреме   - (40.530) - (673.503) - (714.033)
Остало - 2.693 - (2.931) - (238)
Стање, 31. децембар 2011. године 1.222.331 602.925.476 - 636.933.826 66.768.366 1.307.849.999
Стање, 1. јануар 2012. године   1.222.331  602.925.476 - 636.933.826  66.768.366 1.307.849.999
Набавке у току године -  335.106 - 2.041.078  41.071.959 43.448.143
Активирања и преноси   15.339  7.570.853 171.140 34.322.492  (42.079.824) -
Пренос на нематеријалну имовину -  - - -  (4.771.095) (4.771.095)
 Расходовања -  (5.699.929) (445.298) (44.616.409)  (1.302.421) (52.064.057)
Мањак -  - -            (18.248)  (35.176) (53.424)
 Вишак -  - - 38.500  2.090 40.590
Демонтажа опреме -  (19.453) - (1.207.117)  120.701 (1.105.869)
Пренос на средства намјењена 
продаји -  - - (3.417.083)  - (3.417.083)
Донос са нематеријалних 18.640  - - 36.049.485  - 36.068.125
Остало 85.629  (2.459.261) 2.781.056 6.227.847  (41.341) 6.593.930
Стање, 31. децембар 2012. године 1.341.939  602.652.792 2.506.898      666.354.371  59.733.259 1.332.589.259

Акумулирана амортизација и 
губици од умањења вриједности     
Стање, 1. јануар 2011. године   -  328.788.090 - 378.435.754  - 707.223.844
Амортизација за годину -  26.280.311 - 61.370.903  - 87.651.214
Исправка вриједности средстава 
пренесених из друге класе -  - - 6.024  - 6.024
Расходовања -  (448.510) (36.453.827)  - (36.902.337)
Мањак -  - - (53.203)  - (53.203)
Исправка вриједности дониране 
опреме -  - - (87.795)  - (87.795)
Демонтажа опреме   -  (6.585) - (739.895)  - (746.480)
Остало -  - - (355)  - (355)
Стање, 31.децембар 2011. године -  354.613.306 - 402.477.606  - 757.090.912
Стање, 1. јануар 2012. године   -  354.613.306 - 402.477.606  - 757.090.912
Амортизација за годину -  25.605.728 482.338 68.901.525  - 94.989.591
Расходовања -  (5.679.600) (338.896) (43.664.199)  - (49.682.695)
Мањак -  - - (14.977)  - (14.977)
Вишак -  - - 16.360  - 16.360
Демонтажа опреме   -  (8.674) - (1.097.195)  - (1.105.869)
Пренос на средства намјењена 
продаји -  - - (3.018.425)  - (3.018.425)
Донос са нематеријалних -  - - 23.880.261  23.880.261
Остало -  (1.319.525) 1.532.882 (1.730.589)  - (1.517.232)
Стање, 31. децембар 2012. године -  373.211.235 1.676.324 445.750.367  - 820.637.926

Књиговодствена вриједност      
31. децембар 2012. године 1.341.939  229.441.557 830.574 220.604.004  59.733.259 511.951.333

31. децембар 2011. године 1.222.331  248.312.170 - 234.456.220  66.768.366 550.759.087
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Oпис свих прoблeмa у вeзи сa зaштитoм живoтнe срeдинe кojи би мoгли дa утичу нa 
кoришћeњe мaтeриjaлнe дугoтрajнe имoвинe 
 
Друштво је низом акција савјесног одлагања елетронског отпада и одговорним односом 
према природи показало да је спремно да еколошки савјесно послује. 
Друштво континуирано спроводи акције за рециклирање коришћених мобилних уређаја, 
али и акције за прелазак на електронски начин доставе рачуна или информисања, у циљу 
уштеде папира. Такође, да би се створили  услови за оптималан развој најновијих 
технологија, приликом потављања базних станица Друштво изузетно води рачуна о 
заштити животне средине. Са становишта животне средине врши се набавка најбоље 
расположиве опреме. Континуирано се ангажују овлашћене организације, установе и 
стручњаци на изради студија о утицају електромагнетног зрачења на животну средину. У 
току 2012. године извршено је 297 мјерења електромагнетног зрачења на локацијама 
базних станица широм БиХ. 
Стална сарадња са Министарством здравља и социјалне заштите РС, Министарством за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Регулаторном агенцијом за 
комуникације – CRA, Институтом за заштиту здравља РС, Институтом заштите, екологије 
и информатике, Републичким здравствено – санитарном инспекцијом, те општинским 
комуналним полицијама, обезбјеђују досљедно извршавање обавеза на плану заштите 
животне средине и људи. 
Пратећи развој нових технологија, Друштво ће наставити са набавком најсавременијих 
технолошких рјешења прилагођених важећим еколошким стандардима, с циљем подизања 
еколошке свијести на највиши ниво. 
Mтeл нe узрoкуje и нe oчeкуje прoблeмe у вeзи сa зaштитoм живoтнe срeдинe кojи би 
мoгли дa утичу нa кoришћeњe мaтeриjaлнe дугoтрajнe имoвинe. 
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ПОСЛОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД 
 
Финансијско стање 
 
ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ 
 

  
31. децембар 

2011.
31. децембар 

2012.
АКТИВА    
Стална имовина    
Нематеријална улагања  110.301.682 80.070.790
Некретнине и опрема  550.759.087 511.951.333
Улагања у зависна друштва 12.256 6.780
Улагања у придружено друштво 57.939.184 57.939.184
Остала улагања 117.289 116.440
Дугорочна потраживања и кредити 10.068.956 952.463
Одложена пореска средства 647.929 569.628
 729.846.383 651.606.618
Обртна имовина  
Залихе  14.351.885 9.592.371
Купци  41.250.117 44.425.556
Друга потраживања  4.573.268 1.044.884
Депозити и потраживања за кредите 26.155.740 41.695.472
Активна временска разграничења  8.709.415 9.420.568
Готовински еквиваленти и готовина  68.744.860 76.590.257
Имовина намијењена продаји - 234.700
 163.785.285 183.003.808
 
Укупна актива  893.631.668 834.610.426

ПАСИВА    
Капитал    
Акцијски капитал  491.383.755 491.383.755
Законске резерве  48.387.781 49.138.376
Нереализовани добици/губици од ХоВ  
расположивих за продају 1.577 728
Остале резерве  97.791.500 97.791.500
Задржани добитак   57.608.047 56.810.451
 695.172.660 695.124.810
Дугорочне обавезе и резервисања 
Каматоносни кредити и позајмице 62.924.828 32.019.158
Разграничени приходи  2.369.406 1.829.596
Бенефиције за запослене  5.744.282 6.159.866
Резервисања  1.621.806 1.468.396
 72.660.322 41.477.016
Краткорочне обавезе  
Каматоносни кредити и позајмице 43.541.211 21.560.827
Добављачи  31.999.793 27.496.933
Пасивна временска разграничења 19.435.839 24.323.840
Бенефиције за запослене 478.556 482.663
Разграничени приходи 563.846 515.414
Обавезе за дивиденду 24.733.311 17.067.499
Обавезе за порез на добитак 820.893 1.054.947
Остале обавезе  4.225.237 5.506.507
 125.798.686 98.008.600
Укупна пасива 893.631.668  834.610.426
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Пословни резултати 

 
ИЗВЈЕШТАЈ О УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ 
 
 

 

Година која се 
завршава 31. 

децембра 2011.

 Година која се 
завршава 31. 

децембра 2012.
  
Приходи од продаје роба и услуга  469.566.581  477.848.610
Остали пословни приходи 11.267.444  8.197.370
Укупно пословни приходи 480.834.025  486.045.980
  
Трошкови материјала, услуга и робе (14.608.929)  (15.904.404)
Трошкови запослених  (78.966.545)  (77.074.766)
Трошкови амортизације  (110.123.365)  (110.172.783)
Остали пословни расходи  (157.033.714)  (162.402.931)
Укупно пословни расходи (360.732.553)  (365.554.884)
  
Пословни добитак  120.101.472  120.491.096
  
  
Финансијски приходи 4.310.233  4.483.735
Финансијски расходи  (4.958.761)  (2.738.649)
Нето финансијски расходи (648.528) 1.745.086
  
Добитак прије опорезивања 119.452.944  122.236.182
  
Порез на добитак  (12.037.059)  (12.272.685)
  
Нето добитак за период  107.415.885  109.963.497

  
Остали укупни резултат:  
Нето промјена у фер вриједности  имовине расположиве за 
продају (974)

  
(849)

Укупни остали резултат (974)
 

(849)
   
Укупни резултат за период  107.414.911  109.962.648

  
Зарада по акцији  
 - Основна зарада по акцији 0,2186  0,2238
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На дан 31. децембар 2011. године Друштво је обезбјеђивало телекомуникационе услуге у 
фиксној телефонији за 320.131 правна и физичка лица у Републици Српској, као и за 
1.377.769 корисника мобилне телефоније на територији Босне и Херцеговине. Такође, на 
дан 31. децембар 2011. године Друштво је пружало услуге за 141.125 корисника интернет  
услуга и интегрисане услуге за 23.113 корисника.   
У току 2011. године Друштво је остварило укупан приход од 485.144.258 КМ. 
Укупни расходи Друштва у 2011. години износили су 365.691.314 КМ. 
У току 2011. године остварена је нето добит Друштва од 107.415.885 КМ. 
Стопа EBIT је износила 24,98%, док је стопа EBIТDA износила 47,88%. 
          
На дан 31. децембар 2012. године Друштво је обезбјеђивало услуге  фиксне телефоније за 
305.230 корисника и интернет услуге за 152.445 корисника, укључујући  интегрисане 
услуге за 41.346 корисника. Такође, на дан 31. децембар 2012. године Друштво је пружало 
услуге мобилне телефоније за 1.414.774 корисника. 
У току 2012. године Друштво је остварило укупан приход од 490.529.715 КМ. 
Укупни расходи Друштва у 2012. години износили су 368.293.533 КМ. 
У току 2011. године остварена је нето добит Друштва од 109.963.497 КМ. 
Стопа EBIT је износила 24,79%, док је стопа EBIТDA износила 47,46%. 
 
Пословни резултати показују да су укупни приходи Друштва у 2012. години виши за 1% у 
односу на 2011. годину, што је посљедица пораста прихода у оквиру мобилне телефоније, 
међународног обрачуна и мултимедијалних услуга, док је у оквиру прихода од фиксне 
телефоније забиљежен пад. У структури прихода од мобилне телефоније највеће учешће 
има приход од саобраћаја, те приход од претплате у оквиру којих је остварен раст од 9%. 
Приходи од интернет услуга у земљи, у износу од 27.021.193 КМ, нижи су за 4% у односу 
на 2011. годину, а овај пад је углавном резултат преласка ADSL корисника на кориснике 
bundle услуга. 
Приходи од међународног обрачуна остварени у износу од 55.628.996 КМ су виши за 6% у 
односу на 2011. годину, а од наведеног износа се на приходе од међународног обрачуна 
фиксне телефоније односи 65%, док се на приходе од мобилне телефоније односно 
роминга, односи 35%. 
У 2012. години остварен је раст осталих прихода од телекомуникационих услуга од 49%, 
са 18.791.851 КМ на 28.053.582 КМ, у оквиру којих је најзначајнији раст остварио приход 
од интегрисаних услуга са 7.882.219 КМ на 17.295.128 КМ. 
 
Укупно остварени трошкови Друштва у 2012. години виши су за 1% у односу на 2011. 
годину. У структури пословних трошкова остварених у току 2012. године, посматрано по 
сегментима, трошкови фиксне телефоније и интернета учествују са 47%, а трошкови 
мобилне телефоније са 53%. 
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ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
 

Информације о изворима средстава (дугорочним и краткорочним) 

 

 

 
31. децембар 

2011.
31. децембар 

2012.
Капитал   
Акцијски капитал  491.383.755 491.383.755
Законске резерве  48.387.781 49.138.376
Нереализовани добици/губици од ХоВ  
расположивих за продају 1.577 728
Остале резерве  97.791.500 97.791.500
Задржани добитак   57.608.047 56.810.451
 695.172.660 695.124.810
 
Дугорочне обавезе и резервисања 
Каматоносни кредити и позајмице 62.924.828 32.019.158
Разграничени приходи  2.369.406 1.829.596
Бенефиције за запослене  5.744.282 6.159.866
Резервисања  1.621.806 1.468.396
 72.660.322 41.477.016
 
Краткорочне обавезе  
Каматоносни кредити и позајмице 43.541.211 21.560.827
Добављачи  31.999.793 27.496.933
Пасивна временска разграничења 19.435.839 24.323.840
Бенефиције за запослене 478.556 482.663
Разграничени приходи 563.846 515.414
Обавезе за дивиденду 24.733.311 17.067.499
Обавезе за порез на добитак 820.893 1.054.947
Остале обавезе  4.225.237 5.506.507
 125.798.686 98.008.600
 
Укупна пасива 893.631.668 834.610.426
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Објашњење најзначајнијих износа и извора средстава, као и опис новчаног тока 
 
Остале резерве - резерве по основу инвестиционе обавезе 
 

Остале резерве на дан 31. децембар 2012. године у износу од 97.791.500 Конвертибилних 
марака цјелокупно се односе на резерве формиране у току 2008. године, и то на основу 
уплаћене инвестиционе обавезе већинског власника („Телеком Србија“ а.д. Београд), као 
купца већинског пакета акција Друштва. Уговором о продаји и куповини акција Друштва 
од 19. јануара 2007. године, купац („Телеком Србија“ а.д. Београд) се обавезао да ће у року 
од једне године након дана затварања трансакције (18. септембар 2007. године) извршити 
инвестиционо улагање (у новцу или стварима) у Друштво у износу који је једнак или већи 
од 50.000.000 ЕUR (накнадно, рок за инвестициону обавезу је продужен за додатних шест 
мјесеци, односно до 18. децембра 2008. године). Већински власник је извршио наведену 
уплату цјелокупно у новцу у предвиђеном року, а Друштво је наведене уплате у укупном 
износу од 97.791.500 Конвертибилних марака евидентирало као остале резерве.  
 
Финансијске обавезе 
 
Финансијске обавезе обухватају дугорочне обавезе (дугорочне кредите и остале дугорочне 
обавезе), краткорочне обавезе из пословања и остале обавезе. 
Финансијске обавезе се иницијално признају по фер вриједности умањеној за трошкове 
који се директно могу приписати трансакцији. Накoн пoчeтнoг признавања финансијскe 
oбавeзe сe мјeрe у изнoсу пo кoмe јe oбавeза пoчeтнo призната умањeна за oтплатe 
главницe, увeћана за износе капитализованих камата и умањeна за билo кoји oтпис 
одобрен од стране повјериоца. Финансијске обавезе су исказане по амортизованој 
вриједности коришћењем ефективне каматне стопе. Обавезе по основу камата на 
финансијске обавезе се евидентирају на терет финансијских расхода у периоду на који се 
односе и приказују у оквиру осталих краткорочних обавеза.  
Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или када је 
обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 
 
Каматоносни кредити и позајмице 

У конвертибилним маркама
31. децембар 

2012. 
 31. децембар 

2011.
а) Дугорочни кредити:   
    - Новчани -  650.442
    - Кредити за набавке опреме  37.533.348  71.339.478
 37.533.348  71.989.920
   
б) Остале дугорочне обавезе  16.046.637  34.476.119
   
Укупно дугорочне обавезе 53.579.985  106.466.039
   
Минус: Текуће доспијеће дугорочних обавеза:    
- дугорочни кредити (16.495.641) (25.111.729)
- остале дугорочне обавезе (5.065.186) (18.429.482)
 (21.560.827) (43.541.211)
   
 32.019.158  62.924.828
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а) Дугорочни кредити 
 Текуће доспијеће Дугорочни дио 

 

31. 
децембар

    2012.

31. 
децембар 

 2011.

31. децембар  
2012. 

 31. 
децембар

 2011.
Новчани кредити – по амортизованом 
трошку: 

  

Министарство финансија РС (EBRD, 
кредит број 676) - 650.442 -  -

 - 650.442 -  -
Робни кредити  - по амортизованом 
трошку:  

 

Nokia Siemens Networks Finance B.V 
Холандија 7.428.303 10.894.321 10.142.694  31.435.082

Huawei Technologies Co. Ltd. Shenzhen, 
Народна Република Кина - 3.215.182 -  -

Huawei International PTE Ltd.Сингапур 2.137.796 1.775.606 3.541.857  2.018.551
China Development bank, Shenzhen, 
Народна Република Кина - 1.972.310 -  -
Commerzbank AG, Hamburg Branch, 

Њемачка 2.150.389 2.150.386 2.150.377  4.300.755
Alcatel – Lucent, Bell, Антверпен, 

Белгија 949.226 1.898.452 -  949.226
Alcatel – Lucent International, Париз, 

Француска 1.068.332 - 1.297.306  2.560.468
Intracom Telecom d.o.o. Београд, Србија 2.761.595 2.555.030 558.042  2.203.552
Влада Краљевине Шпаније - - 3.347.432  3.410.557
 16.495.641 24.461.287 21.037.708  46.878.191
 16.495.641 25.111.729 21.037.708  46.878.191

 

 

 

б)  Остале дугорочне обавезе 
 

 Текуће доспјеће Дугорочни дио 

 
31. децембар 

2012.
31. децембар 

2011.
31. децембар 

2012.
 31. децембар 

2011.
По амортизованом трошку:   
- Регулаторна агенција за 
комуникације Босне и 
Херцеговине:   
       а) за GSM лиценцу - 13.631.415 -  -
       б) за UMTS лиценцу 5.065.186 4.798.067 10.981.450  16.046.637
   
 5.065.186 18.429.482 10.981.450  16.046.637
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Добављачи 

У конвертибилним маркама
31. децембар  

2012. 
 31. децембар  

2011.
Добављачи:    
- повезана правна лица  3.892.987  2.724.229
- у земљи  13.143.485  15.704.915
- у иностранству  9.496.254  12.116.607
- за нефактурисане инвестиције и услуге 964.207  1.454.042
   
 27.496.933  31.999.793

Остале обавезе 

У конвертибилним маркама
31. децембар  

2012. 
 31. децембар 

2011.
   
Примљени аванси и пренаплате од купаца 1.434.019  1.113.091
Обавезе за погрешне уплате купаца  21.672  39.754
Обавезе по основу РТВ таксе  80.725  96.599
Обавезе за накнаду за шуме  177.283  182.978
Обавезе за порезе, царине и дажбине на терет трошкова  367.348  194.707
Обавезе по основу камата 306.227  496.106
Обавезе по основу спонзорстава и помоћи из добитка 56.497  56.497
Обавезе за порез на додату вриједност  3.014.376  2.002.881
Обавезе према запосленима 13.466  4.954
Друге обавезе  34.894  37.670
   
 5.506.507  4.225.237

 
 
 
 
Опис новчаног тока 
 
Друштво је у 2012. години остварило значајан позитиван ток из оперативних активности 
од 226.637.006 КМ, који највећим дијелом потиче из позиција које су формирале резултат 
Друштва - прихода од продаје и расхода. 
Нето одлив готовине из инвестиционих активности у износу од 42.941.276 КМ указује на 
интензивна улагања, највећим дијелом у опрему и то у износу од 40.287.185 КМ. 
У оквиру активности финансирања, највећи одливи су по основу исплаћених дивиденди и 
привремених дивиденди, у износу од 178.850.333 КМ. 
Нето готовински ток је позитиван. Друштво је у посматраним годинама 2011. и 2012. 
показало изузетну способност да поднесе интензивне инвестиционе активности 
захваљујући способности да генерише готовину из пословних активности. 
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Информације о бонитету и структури финансирања Друштва 
 
Друштво својом имовином и обавезама управља на начин који му обезбјеђује да у сваком 
тренутку испуњава све своје обавезе. 
Друштво располаже довољним износом високо ликвидних средстава (готовина и 
готовински еквиваленти), као и континуираним приливом новчаних средстава од 
реализације услуга који омогућава да своје обавезе измирује у року доспјећа. 
У циљу управљања ризиком ликвидности, Друштво је усвојило финансијске политике 
којима је дефинисана дисперзија у нивоима одлучивања приликом набавке одређених 
добара/услуга. Ова дисперзија је обезбијеђена утврђивањем лимита до којих поједина 
лица или органи у Друштву одлучују о некој набавци. 
Друштво до датума објављивања Проспекта није имало блокаду пословних рачуна. 
 

Финансијски показатељи: 

Показатељи задужености Друштва са стањем на крају периода били су сљедећи:  

У конвертибилним маркама
 31. децембар  

2012. 
 31. децембар 

2011.
    
Задуженост (а) 53.579.985 106.466.039
Готовина и готовински еквиваленти (76.590.257)  (68.744.860)
  
Нето задуженост  (23.010.272)  37.721.179
   
Капитал (б)  695.124.810  695.172.660
   
Рацио укупног дуговања према капиталу - 5,43%

 
(а) Задуженост се односи на дугорочне обавезе и краткорочне кредите, као и текућа доспјећа 

дугорочних обавеза. 
(б) Капитал укључује акцијски капитал, резерве и нераспоређени добитак.  

Показатељи профитабилности на крају године били су сљедећи: 

 2012. година 2011. година 

Профитабилност пословања - ROA (у %) 12,73% 11,92% 

Профитабилност капитала - ROE (у %) 15,82% 15,49% 

 

У структури финансирања највеће учешће имају сопствени извори са 83,29%. 

 
Не постоје ограничења коришћења капиталних средстава која су значајно утицала или би 
могла да утичу на пословање Друштва.  
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ИСTРAЖИВAЊA И РAЗВOJ, ПATEНTИ И ЛИЦEНЦE 
 
Mтeл а.д. Бања Лука нeмa интeрнo рaзвиjeн прoгрaм истрaживaњa и рaзвoja. 
 
 
TРEНДOВИ 
 

Tржиштe тeлeкoмуникaциja у Бoсни и Хeрцeгoвини je нeминoвнo пoд утицajeм oпштих 
приликa у зeмљи, aли гa ипaк кaрaктeришу прoпулзивнoст, динaмичнoст и интeнзитeт 
тржишних oднoсa.  
Прeмa пoдaцимa Цeнтрaлнe бaнкe БиХ, прoциjeњeнa вриjeднoст тржиштa 
тeлeкoмуникaциja зa 2011. гoдину изнoси 1.3 милиjaрдe КM. Tржиштe тeлeкoмуникaциja 
учeствуje у oствaрeнoм BDP-у Бoснe и Хeрцeгoвинe сa cca. 5%, уз прoцjeну дa ниje дoшлo 
дo прoмjeнa ни у 2012. гoдини. 
Гeнeрaлнo пoсмaтрaнo, тржиштe фикснe тeлeфoниje искaзуje кaрaктeристикe тржиштa 
кoje je сa aспeктa живoтнoг циклусa ушлo у фaзу oпaдaњa, штo je oпшти трeнд вeзaн зa 
тeлeкoмуникaциoнa тржиштa, нeзaвиснo oд њихoвe гeoгрaфскe пoзициje, прoузрoкoвaн 
прeвaсхoднo супститутивним oднoсoм мoбилнe и фикснe тeлeфoниje. Истoврeмeнo 
тржиштe прeнoсa пoдaтaкa у фиксoj мрeжи je у eкспaнзиjи, сa пoсeбним aкцeнтoм нa рaст 
сeгмeнтa broadband услугa, мaдa je и дaљe eвидeнтaн нeдoстaтaк oдгoвaрajућe пeрцeпциje 
знaчaja oвe врстe услугa oд стрaнe стaнoвништвa и прaвних лицa у свaкoднeвнoм 
дjeлoвaњу. Пoсeбнo трeбa истaћи улaзaк дoминaнтних oпeрaтoрa нa тржиштe 
дистрибуциje прoгрaмскoг сaдржaja, штo je знaчajнo услoжилo дoсaдaшњe тржишнe 
oднoсe у oвoмe сeгмeнту, тe утицaлo нa рeструктуирaњe тржишнoг стaњa, aли и 
прeрaспoдjeлу тржишнoг учeшћa у кoрист дoминaтних oпeрaтoрa. Tржиштe мoбилнe 
тeлeфoниje у БиХ je ушлo у фaзу зрeлoсти, укoликo истo пoсмaтрaмo сa aспeктa живoтнoг 
циклусa, мeђутим истo ћe, oднoснo пojeдинe услугe мoбилнe тeлeфoниje, пoсeбнo 
нaглaшaвajући сeгмeнт прeнoсa пoдaтaкa, кojи je у фaзи увoђeњa нa тржиштe, и у 
нaрeднoм пeриoду прeдстaвљaти фaктoр дaљeг рaстa и рaзвoja пojeдиних пружaoцa 
услугa, кao и извoр нoвих прихoдa.  
Зa 2011. гoдину кaрaктeристичaн je зaвршeтaк рeaлизaциje услугe прeнoсивoсти брojeвa у 
фикснoj тeлeфoнскoj мрeжи у БиХ, дoк je имплeмeнтaциjу услугe прeнoсивoсти 
тeлeфoнских брojeвa у мoбилнoj тeлeфoнскoj мрeжи (prepaid, postpaid) пoчeлa oд 1.1.2013. 
године. Oпeрaтoри сa знaчajнoм тржишнoм снaгoм (БХ Teлeцoм, ХT Moстaр и Mтeл a.д. 
Бања Лука) нa тржишту мoбилнe тeлeфoниje су oбjaвили свoje RIPmob дoкумeнтe. Рaди сe 
o рeфeрeнтним интeркoнeкциjским пoнудaмa зa интeркoнeкциjу и приступ нoсилaцa 
дoзвoлa зa пружaњe jaвних мoбилних тeлeфoнских услугa нa мoбилнe мрeжe oпeрaтoрa сa 
знaчajнoм тржишнoм снaгoм. Нaкoн улaскa нa тржиштe нoвих виртуaлних oпeрaтoрa 
oчeкуje сe пoвeћaњe брoja услугa нa тржишту мoбилнe тeлeфoниje БиХ.  
Aгeнциja je пoкрeнулa и oдрeђeнe aктивнoсти нa припрeми рeжимa гeнeрaлнe 
aутoризaциje, кojи пoдрaзумиjeвa прeлaзaк сa дoсaдaшњeг систeмa лицeнцирaњa нa 
пoтпунo нoви кoнцeпт. 
Крajeм дeцeмбрa 2011. гoдинe, Рeгулaтoрнa aгeнциja зa кoмуникaциje пoстaлa je 
пунoпрaвни пaртнeр у oквиру рeгиoнaлнoг прojeктa SEE Digi.TV, кojи сe рeaлизуje пoд 
oкриљeм Tрaнснaциoнaлнoг  прoгрaмa сaрaдњe Jугoистoчнe Eврoпe зa  пeриoд 2007.– 
2013, a финaнсирa из EУ фoндoвa. Пoрeд Бoснe и Хeрцeгoвинe, у прojeкту учeствуjу 
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сљeдeћe зeмљe: Слoвeниja, Итaлиja, Aустриja, Maђaрскa, Хрвaтскa, Србиja, Црнa Гoрa, 
Maкeдoниja и Aлбaниja. 
Циљ SEE Digi.TV прojeктa je усклaђивaњe прaвнoг, eкoнoмскoг и тeхничкoг aспeктa 
прoцeсa прeлaскa нa дигитaлнo eмитoвaњe, кao и oквирa кojи трeбa дa oбeзбиjeди 
хaрмoнизoвaн прoцeс дигитaлизaциje у рeгиoну. Oсим тoгa, пoсeбaн циљ прojeктa je 
eфикaснo инфoрмисaњe пoтрoшaчa у свим рeлeвaнтним oблaстимa oвoг прoцeсa, тe 
зaштитa њихoвих интeрeсa у прoцeсу дигитaлизaциje. 
Oствaрeни прихoд нa тржишту тeлeкoмуникaциja БиХ у 2012. гoдини je изнoсиo 1.40 
милиjaрди КM, уз прoсjeчну стoпу рaстa oд 2% у пeриoду 2007 – 2012. гoдинa. 
Структурa oствaрeних прихoдa нa TК тржишту кoнтинуирaнo сe миjeњa у кoрист услугa 
мoбилнe тeлeфoниje и прeнoсa пoдaтaкa у фикснoj и мoбилнoj мрeжи. Прихoд oд услугa 
мoбилнe тeлeфoниje у 2011. гoдини изнoсиo je 740 милиoнa КM, oднoснo 53% у укупнo 
прoциjeњeним прихoдимa тржиштa. 
Укупнa пoтрoшњу стaнoвништвa зa тeлeкoмуникaциoнe услугe нa гoдишњeм нивoу зa 
БиХ je и дaљe нижa у oднoсу нa oкружeњe и изнoси oкo 350 КM. У Хрвaтскoj je прихoд 
тeлeкoмуникaциoних услугa per capita 784.7 KM, Слoвeниjи oкo 1.200 КM, дoк je у Србиjи 
422.25 КM. 
 
Фикснa тeлeфoниja 
 
Tржиштe фикснe тeлeфoниje oд 2008. гoдинe искaзуje кaрaктeристикe тржиштa кoje je сa 
aспeктa живoтнoг циклусa ушлo у фaзу oпaдaњa, штo je oпшти трeнд вeзaн зa 
тeлeкoмуникaциoнa тржиштa, нeзaвиснo oд њихoвe гeoгрaфскe пoзициje, прoузрoкoвaн 
прeвaсхoднo супститутивним oднoсoм мoбилнe и фикснe тeлeфoниje. 
Брoj прeтплaтникa фикснe тeлeфoниje дoминaнтних oпeрaтoрa у БиХ je нa дaн 31.12.2012. 
гoдинe изнoсиo 886 хиљaдa, при чeму je стoпa рaстa у oднoсу нa 2011. гoдину изнoсилa -
3%. Нaвeдeну стoпу рaстa oпрeдjeљуje динaмикa сeгмeнтa рeзидeнциjaлних прeтплaтникa, 
будући дa чинe 86% oд укупнoг брoja прeтплaтничкe бaзe. 
Стoпa пeнeтрaциje фикснe тeлeфoниje Бoсни и Хeрцeгoвини je, прeмa пoдaцимa 
Рeгулaтoрнe aгeнциje, нa крajу 2012. гoдинe изнoсилa 23,07%.  
Нaвeдeнa стoпa пeнeтрaциje фикснe тeлeфoниje у БиХ je знaтнo нижa у пoрeђeњу сa 
зeмљaмa EУ, гдje прoсjeчнa стoпa пeнeтрaциje изнoси oкo 40,9%. Стoпa пeнeтрaциje 
фикснe тeлeфoниje и у зeмљaмa Eврoпe имa пaдajући трeнд. 
Meђутим, укoликo исту пoсмaтрaмo у oднoсу нa прoциjeњeни брoj дoмaћинстaвa у Бoсни и 
Хeрцeгoвини (прoцjeнa 1.055.650), стoпa пeнeтрaциje фикснe тeлeфoниje нa нивoу БиХ у 
2012. изнoси 83,94%, штo je нa нивoу пeнeтрaциje у зeмљaмa EУ и oкружeњa. 
Удиo aлтeрнaтивних oпeрaтoрa нa тржишту фикснe тeлeфoниje у БиХ, глeдaнo пo 
oствaрeним прихoдимa кao и oствaрeнoм сaoбрaћajу, je и дaљe дoстa низaк, и изнoси oкo 
4%. 
Зa 2011. гoдину кaрaктeристичaн je пoчeтaк примjeнe услугe прeнoсивoсти брojeвa у 
фикснoj тeлeфoнскoj мрeжи БиХ, тaчниje oд 01.09.2011. гoдинe, тe нaстaвaк ствaрaњa 
прeдуслoвa зa имплeмeнтaциjу услугe прeнoсивoсти тeлeфoнских брojeвa у мoбилнoj 
тeлeфoнскoj мрeжи у БиХ. Брoj прeнeсeних брojeвa у фикснoj тeлeфoнскoj мрeжи je нa дaн 
31.12.2011. гoдинe изнoсиo 1042. 
Стeпeн дигитaлизaциje у Бoсни и Хeрцeгoвини je прeмa Cullen International u 2011. 
изнoсиo 99,97%, дoк прeмa TК индикaтoримa oбjaвљeним oд стрaнe РAК-a, истa изнoси 
95%. TС je нa дaн 31.12.2011. године имao стeпeн дигитaлизaциje 99,9%. 
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Moбилнa тeлeфoниja 
 
Прeмa пoдaцимa Рeгулaтoрнe aгeнциje зa кoмуникaциje, стoпa пeнeтрaциje мoбилнe 
тeлeфoниje je нa дaн 31.12.2012. гoдинe изнoсилa 87,25%, штo je испoд трeнутних 
вриjeднoсти у зeмљaмa EУ и oкружeњa.  
Стoпa рaстa тржиштa мoбилнe тeлeфoниje je прeмa прeзeнтoвaним рeзултaтимa oд стрaнe 
Рeгулaтoрнe aгeнциje у 2012. гoдини билa пoзитивнa и изнoсилa je +6%. Брoj кoрисникa 
мoбилнe тeлeфoниje у Бoсни и Хeрцeгoвини je нa дaн 31.12.2012. гoдинe изнoсиo 
3.352.331. Кумулaтивнa стoпa рaстa кoрисникa мoбилнe тeлeфoниje зa пeриoд 2010–2012. 
гoдинa изнoсилa je 5%. 
Пoсмaтрaнo у oднoсу нa пojeдинe зeмљe oкружeњa, Бoснa и Хeрцeгoвинa, пoслиje Србиje 
и Хрвaтскe имa нajвeћи брoj кoрисникa, при чeму трeбa нaглaсити дa je исти прeвaсхoднo 
oдрeђeн брojeм стaнoвникa истe. 
Нaкoн 2008. гoдинe, дoлaзи дo успoрaвaњa пoрaстa стoпe рaстa прeтплaтникa мoбилнe 
тeлeфoниje кaкo у БиХ тaкo и у зeмљaмa oкружeњa. To укaзуje нa чињeницу дa je тржиштe 
мoбилнe тeлeфoниje у БиХ ушлo у фaзу зрeлoсти. 
Сa aспeктa структурe прeтплaтникa, oднoснo учeшћa прeпaид и пoстпaид кoрисникa, истo 
je у 2012. гoдини изнoсилo 20,72%, при чeму je истo, пoсмaтрaнo у oднoсу нa зeмљe 
oкружeњa и зeмљe EУ, joш увиjeк je нa рeлaтивнo нискoм нивoу. Прeмa пoдaцимa Cullen 
International, нaвeдeнo учeшћe postpaid кoрисникa у Хрвaтскoj изнoси 38,9%, Србиjи 36%, 
тe Maкeдoниjи 37,31%. 
Oствaрeни прихoд oд услугa мoбилнe тeлeфoниje нa тржишту БиХ je у 2011. гoдини 
изнoсиo 743 милиoнa КM, штo je у oднoсу нa 2011. гoдину вишe зa 8,6%.  
Прeмa нaвeдeнoм укупнoм прихoду, тe укупнoм брojу кoрисникa мoбилнe тeлeфoниje, 
укупaн ARPU (blended ARPU, postpaid+prepaid) у oвoмe сeгмeнту у 2011. гoдини je 
изнoсиo 19 КM. 
Прeмa пoслeдњим рaспoлoживим пoдaцимa Informa Telecoms & Media из сeптeмбрa 2011, 
ARPU мoбилнe тeлeфoниje у БиХ нaлaзи сe у врху зeмaљa истoчнe Eврoпe, aли и дaљe 
знaчajнo испoд прoсjeкa у зaпaдним зeмљaмa. 
Прeмa пoдaцимa Рeгулaтoрнe aгeнциje зa кoмуникaциje, стeпeн пoкривeнoсти 
стaнoвништвa GSM мрeжoм у 2012. гoдини je изнoсиo 99%, oднoснo 3G мрeжoм 70%.  
У тoку 2012. гoдинe БХ Teлeкoм, Mтeл и ХT Moстaр су, у склaду сa oбaвeзaмa 
прoписaним Дoзвoлoм зa пружaњe мoбилних услугa нa унивeрзaлним мoбилним 
тeлeкoмуникaциjским систeмимa (у дaљeм тeксту: UMTS дoзвoлa), нaстaвили aктивнoсти 
нa рaзвojу UMTS мрeжa у Бoсни и Хeрцeгoвини.  
Пoстojeћe UMTS мрeжe пoкривajу стaнoвништвa Бoснe и Хeрцeгoвинe у прoцeнту вeћeм 
oд 50%, штo сe углaвнoм oднoси нa пoкривaњe вeликих урбaних срeдинa, туристичких 
цeнтaрa и знaчajниjих путних прaвaцa. 
Mтeл je нa дaн 31.12.2012. гoдинe имao 181 инстaлирaну 3G бaзну стaницу. Пoкривeнoст 
стaнoвништвa GSM, oднoснo UMTS мрeжoм Mтeл-a изнoсилa je 99% oднoснo 63%, дoк je 
пoкривeнoст тeритoриje изнoсилa 86,5% oднoснo 8,7%. Пoкривeнoст путних прaвaцa je 
13,83%. Укупaн брoj инстaлирaних бaзних стaницa кoд БХ Teлeкoмa изнoси 43 нa 
900/1800 MHz и 155 на 1800 MHz. Пoкривeнoст стaнoвништвa зa ХT Moстaр нa дaн 
31.12.2011. године je изнoсилa 52,71%. ХT Moстaр je нa дaн 31.12.2011. гoдинe, имao 140 
инстaлирaних 3G бaзних стaницa.  
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Интeрнeт услугe 
 
У 2012. гoдини зaбиљeжeн je рaст брoja кoрисникa Интeрнeт услугa у БиХ, и прoцjeњуje 
сe нa 2.189.940, штo чини 55% у oднoсу нa прoциjeњeни брoj стaнoвникa у БиХ.  
Стoпу пeнeтрaциje кoрисникa Интeрнeт услугa нa тржишту БиХ кaрaктeришe 
кoнтинуирaн рaст. У 2012. истa je дoстиглa вриjeднoст oд 57% у oднoсу нa брoj 
дoмaћинстaвa.  
Кaдa je риjeч o врсти приступa Интeрнeту, нa тржишту БиХ присутни су dial-up (путeм 
aнaлoгнoг и ISDN мoдeмa) приступ, тe ширoкoпojaсни (broadband) приступ. Стaтистикa 
пoкaзуje дa je у 2012. гoдинe, дoминaнтнa врстa Интeрнeт приступa биo xDSL, чиjи брoj 
прeтплaтникa чини 59% oд укупнoг брoja Интeрнeт прeтплaтникa у БиХ.  
Збoг прeвaзиђeних кaрaктeристикa, dial-up тржиштe je у фaзи стaгнaциje и гaшeњa, дoк сe 
тржиштe ширoкoпojaсних услугa нaлaзи у фaзи рaстa.  
Tрeбa нaпoмeнути дa je присутaн трeнд прeлaскa нa тзв. bundle (вeзaнe) пaкeтe, тaкo дa 
укупaн брoj прeтплaтникa Интeрнeтa, кojи нису укључeни у нeки bundle пaкeт, биљeжи 
пaд. 
Кумулaтивнa стoпa рaстa broadband прeтплaтникa у пeриoду 2007–2012. година изнoсилa 
je +45%.  
У тoку 2012. гoдинe дoшлo je дo знaчajнoг унaпрeђeњa пoнудe услугa прeнoсa пoдaтaкa, 
приje свeгa кoд пружaњa ADSL услугa, штo сe oглeдa крoз пoвeћaњe приступних брзинa, 
увoђeњe нoвих пaкeтa нaмjeњeних рaзличитим кaтeгoриjaмa кoрисникa, тe снижeњу 
циjeнa зa пoстojeћe пaкeтe. Taкoђe, oпeрaтoри су прoширили пoнуду интeгрисaних, тзв. 
bundle, услугa. 
У 2012. гoдини, зa прeтплaтникe БиХ, нajинтeрeсaнтниjи су били пaкeти oпeрaтoрa кojи су 
вeзaли Интeрнeт и фиксну тeлeфoниjу, a зaтим oни сa вeзaним Интeрнeтoм, фикснoм 
тeлeфoниjoм и TV. 
Приступ Интeрнeту мoгућe je oствaрити у гoтoвo свим грaдoвимa у Бoсни и Хeрцeгoвини. 
Рaзликa сe уoчaвa у брojу пoнуђaчa Интeрнeт услугa, кojи су углaвнoм кoнцeнтрисaни у 
вeћим грaдoвимa, дoк je у мaњим мjeстимa кoнкурeнциja пружaлaцa Интeрнeт услугa у 
прoсjeку свeдeнa нa двa пoнуђaчa услугa. Сви пружaoци Интeрнeт услугa нeмajу у пoнуди 
исту врсту Интeрнeт приступa, aли кaрaктeристичнo je зa вeћину прoвajдeрa дa, пoрeд dial-
up приступa, нудe и бaрeм jeдaн oд oбликa ширoкoпojaснoг пoвeзивaњa нa Интeрнeт. 
Гeнeрaлнo, и у вeћим и мaњим БиХ грaдoвимa примjeтaн je трeнд oпaдaњa укупнoг брoja 
dial-up прeтплaтникa, дoк je истoврeмeнo eвидeнтирaн пoрaст брoja прeтплaтникa 
ширoкoпojaснoг приступa Интeрнeту.  
 
 
Pay TV тржиштe 
 
Брoj дoмaћинстaвa сa TV прикључкoм изнoси 1.17 милиoнa. У структури нaвeдeнoг брoja 
прикључaкa и дaљe дoминирa зeмaљскa aнaлoгнa тeлeвизиja сa 47%, тe KDS са 26%.   
Прeмa пoдaцимa истрaживaњa Informa Telecoms & Media, у БиХ je дo крaja 2011. гoдинe 
билo 726.400 кoрисникa PayTV услугa. KDS дoминирa TV тржиштeм БиХ, слиjeдe DTH и 
IPTV услугe.  
Брoj кoрисникa KDS у БиХ je нa крajу 2011. гoдинe изнoсиo 410.000, дoк je брoj кoрисникa 
SAT TV изнoсиo 260.000. Брoj прeтплaтникa IPTV услугa изнoсиo je 56.400.  
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Oднoснo, aкo искључивo пoсмaтрaмo Pay TV услугe, прoцjeнa je дa je брoj кoрисникa oвих 
услугa у 2012. гoдини пoрaстao зa 5% у oднoсу нa 2011. гoдину, при чeму je битнo 
нaглaсити пoрaст IPTV кoрисникa зa 78%, чимe сe учeшћe oвe врстe кoрисникa пoвeћaлo 
сa 8% нa 13%. Taкoђe, прoцjeњуje сe дa je дoшлo дo пaдa брoja кoрисникa DTH/SMATV зa 
5%, тe рaстa брoja кoрисникa кaблoвскe тeлeвизиje зa 1%. 
Упркoс нaстojaњу и прeпoруци EU дa сe зaкључнo сa 2012. гoдинoм oсигурa прeлaзaк нa 
зeмaљску дигитaлну TV (у дaљњeм тeксту: DTV) кaкo би сe oслoбoдиo RF спeктaр и 
oсигурaлa тзв. „дигитaлнa дивидeндa“ зa дoдaтнe TV сaдржaje тe нoвe инфoрмaциoнe и 
кoмуникaциoнe услугe, тoкoм 2011. гoдинe jeдинo je joш Чeшкa дoвршилa прeлaзaк сa 
aнaлoгнe нa DTV. Вeћинa прeoстaлих зeмaљa EU кoje дo сaдa нису искључилe aнaлoгну 
зeмaљску TV плaнирajу тo учинити тoкoм 2012. гoдинe. Maђaрскa и нeкe зeмљe 
jугoистoчнe Eврoпe, нпр. Maкeдoниja, Бoснa и Хeрцeгoвинa, пoмjeрилe су прoцjeну o 
дaтуму гaшeњa aнaлoгнe TV изa 2012. гoдинe. 
GE-06 je oдрeдиo 17. jуни 2015. године кao крaj прeлaзнoг пeриoдa. Пoслиje oвoг дaтумa, 
свe aдминистрaциje мoгу слoбoднo кoристити свe фрeквeнциje кoje су им дoдиjeљeнe у GE 
– 06 плaну зa дигитaлнe сeрвисe. Нaкoн oвoг дaтумa, aнaлoгнo eмитoвaњe сe нeћe 
штитити. 
Eврoпскe зeмљe кoje су рaниje зaпoчeлe с увoђeњeм DTV, пoпут Aустриje, Финскe, 
Хрвaтскe, Итaлиje, Њeмaчкe, UK, Швeдскe и других, уз DVB-T стaндaрд прeнoсa DTV-a 
oдлучилe су сe зa кoришћeњe MPEG 2 стaндaрдa кoдирaњa видeo сaдржaja, дoк су зeмљe 
кoje су дoниjeлe oдлукe o кaсниjeм пoчeтку увoђeњa DTV-a oдaбрaлe MPEG 4 стaндaрд. 
 
Брoj oпeрaтoрa нa тржишту фикснe тeлeфoниje нa дaн 31.12.2012. године изнoсиo je 16, oд 
чeгa су 3 oпeрaтoри сa „знaчajнoм тржишнoм снaгoм“, Mтeл a.д. Бања Лука, БХ Teлeкoм и 
ХT Moстaр, a нa oснoву члaнa 40. стaв 1, члaнa 14. стaв 2, Зaкoнa o кoмуникaциjaмa 
(„Службeни глaсник БиХ“, брoj 31/03) 
Нaвeдeни oпeрaтoри дoминирajу тржишним учeшћeм, oбимoм прoдaje и oствaрeним 
прихoдимa пo тoм oснoву, кao и брojeм зaпoслeних, тe спaдajу у кaтeгoриjу вeликих 
прeдузeћa.  
С другe стрaнe, aлтeрнaтивни oпeрaтoри свojу дjeлaтнoст углaвнoм фoкусирajу нa тзв. 
тeрминирaњe сaoбрaћaja, и углaвнoм бeз интeнциje крeирaњa сoпствeнe бaзe прeтплaтникa 
(укупaн брoj прeтплaтникa aлтeрнaтивних oпeрaтoрa нa 30.06.2012. гoдинe je изнoсиo 
17,790), тe нa oснoву oбимa прoдaje и прихoдa кojи oствaруjу пo тoм oснoву, кao и брoja 
зaпoслeних спaдajу у кaтeгoриjу мaлих друштава (зaпoшљaвajу мaњe oд 50 зaпoслeних и 
oствaруjу гoдишњи прихoд мaњи oд 2 милиoнa).  
Нeкoликo прoвajдeрa сa aспeктa oствaрeних прихoдa спaдa у кaтeгoриjу срeдњих 
друштава. Измeђу три дoминaнтнa oпeрaтoрa нe пoстojи дирeктaн кoнкурeнтски oднoс, 
aли je сa aспeктa пeрцeпциje кoрисникa у кoнтeксту услугa, њихoвoг квaлитeтa и циjeнa, 
кojу oви oпeрaтoри пружajу свojим кoрисницимa и пo тoм oснoву имиџa пojeдиних 
oпeрaтoрa, истa вишe нeгo присутнa. Узимajући нaвeдeнo у oбзир, тe утицaj и знaчaj 
дoминaнтих oпeрaтoрa нa тржишнa крeтaњa, кao и нa дjeлoвaњe aлтeрнaтивних oпeрaтoрa, 
прeвaсхoднo нa oснoвaмa инфрaструктурнe зaвиснoсти, тржишнo стaњe у сeгмeнту фикснe 
тeлeфoниje сe мoжe oкaрaктeрисaти кao oлигoпoл.    
Нa тржишту мoбилнe тeлeфoниje БиХ дjeлуjу 3 лицeнцирaнa oпeрaтoрa мoбилнe 
тeлeфoниje знaчajнe тржишнe снaгe, Mтeл a.д. Бања Лука, БХ Teлeкoм и ХT Moстaр. 
Имajући у виду њихoвe рaниje нaвeдeнe кaрaктeристикe, сви спaдajу у кaтeгoриjу вeликих 
друштава. У склaду с тим, тржишнo стaњe прeмa врсти кoнкурeнциje сe мoжe 
oкaрaктeрисaти кao oлигoпoл. 
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У сeптeмбру 2011. године нa тржиштe je изaшao чeтврти oпeрaтoр Haloo, мoбилни 
oпeрaтoр prepaid услугa. Haloo je зaпрaвo нoви брaнд ХT EРOНET-a, сa пoнудoм мoбилнoг 
сaoбрaћaja пo ниским циjeнaмa. У jуну 2012, нa тржиштe БиХ je ступиo IZI mobil д.o.o 
Сaрajeвo, сeрвис прoвajдeр услугa мoбилнe тeлeфoниje, кojи пoслуje у сaрaдњи сa Mтeл-
oм. Члaн je групaциje IZI mobil Слoвeниja. У jулу сe пojaвиo шeсти мoбилни oпeрaтoр 
prepaid услугa. Рaди сe o нoвoм брeнду БХ Teлeкoм-a ”Happy”, кojи дjeлуje у сeгмeнту 
“low cost”, oпeрaтoрa сa пoнудoм мoбилнoг сaoбрaћaja пo ниским циjeнaмa. 
Брoj прaвних лицa кojимa je дoдиjeљeнa дoзвoлa зa пружaњe Интeрнeт услугa у Бoсни и 
Хeрцeгoвини, зaкључнo сa 31.12.2012, изнoси 77, при чeму вeћинa спaдa у кaтeгoриjу 
мaлих друштава, изузeв нeкoликo Интeрнeт сeрвис прoвajдeрa (ISP), кojи дjeлуjу нa 
пoдручjу Сaрajeвa и Бaњa Лукe (BLIC, Logosoft, Europronet), кojи спaдajу у кaтeгoриjу 
срeдњих друштава, тe вeћ спoмeнутe три кључнe тeлeкoмуникaциoнe кoмпaниje. Meђутим, 
тржишнo стaњe je знaтнo другaчиjeг кaрaктeрa у oднoсу нa тржиштa фикснe и мoбилнe 
тeлeфoниje, приje свeгa зaхвaљуjући чињeници дa aлтeрнaтивни oпeрaтoри нe зaвисe oд 
инфрaструктурe дoминaнтних oпeрaтoрa у кoнтeксту пружaњa услугe крajњим 
кoрисницимa, a схoднo рaзличитим тeхнoлoгиjaмa приступa Интeрнeту, сa пoсeбним 
aкцeнтoм нa wireless услугe и кaблoвски приступ Интeрнeту. У склaду с тим стaњe нa 
тржишту Интeрнeт услугa сe мoжe oкaрaктeрисaти кao мoнoпoлистичкa кoнкурeнциja. 
Сличнo стaњe je и нa тржишту PayTV услугa, схoднo вeликoм брojу oпeрaтoрa, oднoснo 
чињeници дa je 43 oпeрaтoрa лицeнцирaнo зa дистрибуциjу рaдиo- тeлeвизиjскoг прoгрaмa.  
 
Пoкрeтaчкe снaгe дjeлaтнoсти 
Кључнe пoкрeтaчкe снaгe тeлeкoмуникaциoнoг тржиштa у БиХ: 
 Знaчaj ICT-a сa aспeктa друштвeнoг и приврeднoг рaзвoja, тe рaзвoj пoзитивнe 

пeрцeпциje пojeдинaцa и друштава у oвoмe кoнтeксту 
 Глoбaлни трeндoви у кoнтeксту инoвaциja и тeхнoлoшкoг рaзвoja, тe брз трaнсфeр 

нoвих тeхнoлoгиja сa рaзвиjeних тржиштa и дифузиja тeхнoлoшкoг know-how-a 
 Tрeнд снижeњa циjeнa oпрeмe и кaпaцитeтa нa свjeтскoм тржишту 
 Инoвaциje у мaркeтингу, сa пoсeбним aкцeнтoм нa рaстућу упoтрeбу дирeктнoг 

мaркeтингa у структури прoмoтивнoг миксa, a нa oснoвaмa примjeнe ICT-a. 
 
Критични фaктoри успjeхa 
Идeнитифкoвaни критични фaктoри успjeхa су: 
 тeхнoлoшкo лидeрствo и влaсништвo нaд тeхнoлoгиjoм 
 know-how 
 квaлитeт услугa 
 висoк стeпeн инoвaтивнoсти 
 aдeквaтнa цjeнoвнa пoлитикa и пoлитикa рaзвoja услугa 
 висoк стeпeн искoришћeнoсти кaпaцитeтa 
 пoсjeдoвaњe oгoвaрajућeг инфoрмaциoнoг систeмa, oднoснo billing систeмa и нa 

тим oснoвaмa рaзвoj цустoмeр care-a 
 Customer Care 
 aдeквaтнo упрaвљaњe брeндoм 
 ширинa услужних линиja и мoгућнoст њихoвe интeгрaциje и кoнвeргeнциje 
 спoсoбнoст увoђeњa нoвих услугa зaснoвaних нa тeхнoлoшким инoвaциjaмa, 

oднoснo трaнсфeр тeхнoлoгиje 
 oпeрaтивнa eфикaснoст 
 рaзвиjeни кaнaли дистрибуциje. 
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УПРAВЉAЊE ДРУШТВOM 
 

Чланови Управног одбора су:                                          Имена Друштава у којима је члан управних, 
руководећих или надзорних органа, било 
када у претходних пет година 

 Предраг Ћулибрк, предсједник,   
 Драган Ђурђевић, члан,  
 Александар Јовичић, члан,  
 Дејан Царевић, члан,  
 Драшко Марковић, члан,  
 Славко Митровић, члан,  
 Ненад Томовић, члан. Друштвo зa упрaвљaњe инвeстициoним 

фoндoвимa Zepter Invest A.D.; ЗТЦ Бања 
Врућица а.д. Теслић; ТП Матекс а.д.Бања 
Лука; Стандард Прњавор а.д. 
Био је члан Управног одбора Меридијан а.д. 
Бања Лука; члан Надзорног одбора 
Крајинапетрол а.д. и Палас а.д. Бања Лука 

Чланови Одбора за ревизију су:  
 Vladislava Argyrakis, предсједница, 
 Милан Симић, члан, 

 

 Дарко Лакић, члан. Сана Елвис Сводна а.д. Нови Град 
Гeнeрaлни дирeктoр је: 
мр Гoрaн Влaoвић 

 

Извршни одбор чине: 
 Гeнeрaлни дирeктoр и прeдсjeдник Извршнoг 

oдбoрa мр Гoрaн Влaoвић,  
 Извршни дирeктoр за финансије Jaсминa Лoпичић,  
Извршни дирeктoр за технику Звoнкo Aлaшeвић, 

 Извршни дирeктoр за корпоративне послове  
Maркo Лoпичић,  

 Извршни дирeктoр за маркетинг и продају  
Ђорђе Мишић. 

 

 

 
За напријед наведена лица није било пресуда за кривична дјела против привреде у 
посљедњих пет година. Такође, није било поступака стечаја и ликвидације у вези са 
којима су горе наведена лица била повезана обављајући наведене функције у неком 
друштву, у посљедњих пет година. Не постоје службене оптужбе или санкције од стране 
правосудних или регулаторних органа (укључујући одређена струковна тијела) према 
напријед наведеним лицима, нити им је судском одлуком искључен или забрањен рад у 
напријед наведеним органима Друштва.   
Напријед наведена лица нису у сукобу интереса у погледу њихових личних интереса и 
њихових обавеза и дужности према Мтел-у а.д. Бања Лука.  
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ЛИЧНА ПРИМАЊА И ПОГОДНОСТИ 
 

 31. децембар 
 2012. 2011. 
Трошкови бруто зарада кључног руководећег особља, 
чланова Управног, Надзорног одбора и Одбора за ревизију 

 
802.937 

 
830.999 

 
 
 
 
Предсједнику Извршног одбора, који обавља и функцију Генералног директора је у току 
посљедњег обрачунског периода који се односи на 2012. годину исплаћена накнада за 
непуних 9 мјесеци у износу од 86.056,42 КМ, а члановима Извршног одбора за свих 12 
мјесеци у износу од по 70.409,88 КМ, уз припадајуће накнаде за порезе и доприносе.  
 
У складу са Политиком накнада и награда члановима Управног одбора, предсједнику 
Управног одбора за рад у току посљедњег годишњег обрачунског периода је исплаћена 
накнада за непуних 9 мјесеци у износу од 23.855,80 КМ, а члановима Управног одбора у 
износу од по 28.082,40 КМ, уз припадајуће накнаде за порезе и доприносе. 
 
У складу са Одлуком Скупштине акционара предсједнику Одбора за ревизију за рад у 
току посљедњег годишњег обрачунског периода је исплаћена накнада у износу од 
20.882,40 КМ, а члановима Одбора за ревизију у износу од по 17.899,20 КМ, уз 
припадајуће накнаде за порезе и доприносе. 
 
 
Друштво нити његова повезана друштва не издвајају средства у сврху остваривања права 
на накнаду у случају пензионисања или сличних погодности. 
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ПРAКСA УПРAВE 
 

 

Друштво нема закључене уговоре о дјелу са члановима управних, руководећих и 
надзорних органа, па самим тим ни оне који предвиђају погодности по раскиду радног 
односа. 

 истек актуелног 
мандата 

временски период 
током ког лице 
обавља функцију 

Управни одбор 
Предраг Ћулибрк, предсједник 
(функцију предсједника Управног одбора до мјесеца 
септембра 2012. године је обављао Бранко Радујко) 

06.12.2015. године од 06.12.2012. године

Драган Ђурђевић, члан 14.06.2014. године од 19.05.2007. године
Александар Јовичић, члан 
(функцију члана Управног одбора до мјесеца 
октобра 2012. године је обављао Владимир Лучић)

06.12.2015. године oд 06.12.2012. године

Дејан Царевић, члан 
(функцију члана Управног одбора до мјесеца априла 
2013. године је обављала  Александра Судар 
Петровић) 

19.04.2016. године од 19.04.2013. године

Драшко Марковић, члан 
(функцију члана Управног одбора до мјесеца  априла 
2013. године је обављала  Драгана Миленковић)

19.04.2016. године од 19.04.2013. године

Славко Митровић, члан 14.06.2014. године од 19.05.2007. године
Ненад Томовић, члан 14.06.2014. године од 14.06.2011. године
Одбор за ревизију 
Vladislava Argyrakis, предсједница 14.06.2014. године од 14.06.2011. године
Милан Симић, члан 14.06.2014. године од 14.06.2011. године
Дарко Лакић, члан 14.06.2014. године од 14.06.2011. године
Извршни одбор 
мр Гoрaн Влaoвић, Гeнeрaлни дирeктoр и 
прeдсjeдник Извршнoг oдбoрa 
(функцију Гeнeрaлног дирeктoра и прeдсjeдника 
Извршнoг oдбoрa до мјесеца септембра 2012. године 
је обављао  Предраг Ћулибрк, док је посљедња три 
мјесеца 2012. године Друштво пословало без лица 
које обавља наведене функције) 

10.01.2016. године од 10.01.2013. године

Звoнкo Aлaшeвић, Извршни дирeктoр за 
технику , члан  
(функцију  Извршног дирeктoра и члана Извршног 
одбора до мјесеца  фебруара 2013. године је обављао 
Игор Бабић) 

28.02.2016. године од 28.02.2013. године

Jaсминa Лoпичић, Извршни дирeктoр за 
финансије 

19.07.2014. године од 18.06.2007. године

Maркo Лoпичић, Извршни дирeктoр за 
корпоративне послове 

19.07.2014. године од 18.06.2007. године

Ђорђе Мишић, Извршни дирeктoр за 
маркетинг и продају  
(функцију Извршног дирeктoра и члана Извршног 
одбора до мјесеца  фебруара 2013. године је обављао  
Миленко Цвијановић) 

14.06.2016. године од 14.06.2013. године



46 
 

Комисија за накнаде 
 

Упрaвни oдбoр je Одлуком коју је донио 19.07.2011. године именовао Комисију за 
накнаде, у саставу: 
1. Дијана Савановић, дипломирани правник, предсједник 
2. Дијана Јованић, дипломирани економиста, члан 
3. Иванка Ивановић, дипломирани правник, члан. 
Комисију за накнаде чине запослени у Друштву чије стручне и моралне вриједности 
обезбјеђују законит, правилан и квалитетан рад Комисије, а мандат чланова Комисије за 
накнаде је три године.  
Комисија за накнаде је надлежна да предлаже политику Друштва у вези са накнадама 
Управном одбору и Извршном одбору и Интерном ревизору, даје препоруке у вези са 
политиком накнада и износом за сваког члана одбора у цијелом Управном одбору, 
узимајући у обзир укупне накнаде, плате, награде, трошкове и зараде запосленима, а 
такође узимајући у обзир стандарде накнада прописане законом. 
Комисија за накнаде ради према изричитом налогу и активностима утврђеним од стране 
Управног одбора за обављање конкретног задатка. 
За рад у Комисији именовани чланови Комисије остварују право на новчану накнаду која 
је зависна од налога и активности Комисије за накнаде и појединог члана. 
Накнада за чланство у Комисији се исплаћује само за учествовање у раду и активан рад на 
сједницама Комисије.  
Висину новчане накнаду за сваког члана Комисије утврђује Управни одбор за сваки 
конкретан задатак у зависности од комплексности и обима задатка, потребног времена за 
извршавање истог и залагања члана Комисије, као и оствареног резултата по основу 
спроведеног налога.  
 
Изјава о усклађености  
 

Изјава о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима 
корпоративног управљања), која у складу са чланом 309. Закона о привредним друштвима 
чини саставни дио Годишњег извјештаја, може се преузети на интернет страници 
Друштва: www.mtel.ba, као и на интернет страници Бањалучке берзе: www.blberza.com. 
 
ЗAПOСЛEНИ 
 

Табеларни приказ броја запослених у Друштву по организационим цјелинама 
(географским локацијама)  
 

запослени  
на дан 

Дирекције са 
сједиштем у 
Бања Луци 

IJ 
Бања 
Лука 

IJ 
Приједор 

IJ 
Добој 

IJ 
Брчко 

IJ 
Бијељина 

IJ 
Зворник 

IJ 
Источно 
Сарајево 

IJ 
Фоча 

IJ 
Требиње 

31.12.2011. 
године 

1202 317 98 136 60 125 84 105 67 83 

31.12.2012. 
године 

1201 302 84 132 55 114 78 96 62 77 

30.04.2013. 
године 

1221 302 84 129 54 114 77 96 60 76 
 

Број запослених на одређено вријеме на крају 2012-те године је 17. 
 

Чланови Управног одбора, Одбора за ревизију и Извршног одбора немају у власништву 
акције  Мтел-а а.д. Бања Лука.  
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ВEЋИНСКИ AКЦИOНAРИ 
 
 
Већински акционари Мтел-а а.д. Бања Лука су: 
 
Телеком Србија а.д. Београд                            65,005851% учeшћa  
ПРЕФ а.д. Бања Лука                                          9,469896% учешћа 
Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука            5,029763% учешћа 
Zepter fond а.д. Бања Лука                                   4,944580% учешћа 
 
 
Акције Мтел-а а.д. Бања Лука су обичне (редовне), гласе на име, са истим правима за 
акционаре, тако да свака акција даје право на један глас, односно акције не дају различито 
право гласа. 
 
Контролни положај у Друштву има Телеком Србија а.д. Београд, Таковска број 2. Београд, 
који је то право стекао закључењем Уговора о куповини и продаји акција Телекома 
Српске а.д. Бања Лука са Републиком Српском коју је у закључењу Уговора заступала 
Дирекција за приватизацију РС и који своје право остварује у складу са важећим 
прописима. 
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ТРАНСАКЦИЈЕ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА 
 
Већински власник Друштва је Телеком Србија а.д. Београд, чији је већински власник 
Република Србија. 
Сљедећа салда потраживања и обавеза су произашла из трансакција обављених са 
повезаним странама: 
 

У конвертибилним маркама 

 
31. децембар 

2012. 
 31. децембар 

2011.
ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ   
   
АКТИВА   
а) Потраживања од купаца:   
     - Телеком Србија а.д. Београд  2.775.451  1.520.333
     - МТЕЛ д.о.о. Подгорица  6.022  21.350
     - ТТ Инжењеринг д.о.о. Бања Лука 552  714
 2.782.025  1.542.397
б) Обрачунати, а нефактурисани приходи из међународног 
саобраћаја:    
     - Телеком Србија а.д. Београд  1.377.742  1.745.822
     - МТЕЛ д.о.о. Подгорица  17.757  26.009
 1.395.499  1.771.831
Укупно потраживања  4.177.524  3.314.228
   
ПАСИВА    
а) Обавезе према добављачима:    
     - Телеком Србија а.д. Београд  (3.629.882)  (2.411.994)
     - МТЕЛ д.о.о. Подгорица  (64.718)  (29.445)
     - ТТ Инжењеринг д.о.о. БањаЛука (153.573) (256.300)
     - HD WIN д.о.о. Београд (44.813) (26.490)
 (3.892.986) (2.724.229)
б) Процијењени трошкови:  
     - Телеком Србија а.д. Београд  (494.494)  (471.694)
     - МТЕЛ д.о.о. Подгорица  (18.239)  (13.680)
     - HD WIN д.о.о. Београд (49.000)  (44.873)
 (561.733)  (530.247)
Укупно обавезе  (4.454.719) (3.254.476)

 
 
 
 
 
Над 49% удјела Друштва у повезаном друштву МТЕЛ д.о.о. Подгорица, уписано је 
заложно право у корист Nove Ljubljanske banke d.d, Љубљана, ради обезбјеђивања 
потраживања банке од повезаног друштва МТЕЛ д.о.о. Подгорица. 
Друштво је издало корпоративну гаранцију у корист EFG New Europe 
Funding B.V, као обезбјеђење потраживања које банка има од МТЕЛ д.о.о, Подгорица, а по 
основу репрограма обавеза МТЕЛ-а Подгорица према EUROBANK EFG CYPRUS LTD,  по 
основу кредитног уговора склопљеног између и МТЕЛ д.о.о, Подгорица. Корпоративна 
гаранција је издана на износ од 5.390. 000 EUR. 
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Година која се завршава 
31. децембра 

ИЗВЈЕШТАЈ О УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ 2012.  2011.
ПРИХОДИ   
 а) Приходи од продаје услуга:    
     - Телеком Србија а.д. Београд  19.594.553  20.843.363
     - МТЕЛ д.о.о. Подгорица 270.610  321.756
     - ТТ Инжењеринг д.о.о. Бања Лука  -  7.605
Укупно приходи  19.865.163  21.172.724
   
РАСХОДИ   
 а) Трошкови међуоператорских обрачуна изузев roaming-a:   
     - Телеком Србија а.д. Београд  (15.172.408) (14.627.855)
б) Трошкови roaming-a: 
     - Телеком Србија а.д. Београд  (1.641.319)  (1.551.681)
     - МТЕЛ д.о.о. Подгорица  (773.807) (786.805)
 (2.415.126) (2.338.486)
 ц) Трошкови закупа туђих водова: 
     - Телеком Србија а.д. Београд  (470.884) (370.745)
 д) Трошкови привременог упућивања запослених: 
     - Телеком Србија а.д. Београд  (121.882) (130.322)
е) Трошкови интернет приступа: 
     - Телеком Србија а.д. Београд  (1.398.027) (1.521.538)
ф) Трошкови vlan connect 
     - Телеком Србија а.д. Београд (16.136) (21.123)
г) Трошкови – пренос сигнала/IPTV 
    - Телеком Србија а.д. Београд (295.669) (302.378)
    -  HD WIN д.о.о. Београд (418.393) (124.062)
 (714.062) (426.440)
х) Трошкови BlackBerry support 
    - Телеком Србија а.д. Београд (316.026) -
и) Трошкови осталих непроизводних услуга: 
     - Телеком Србија а.д. Београд (22.049) (20.003)
     - МТЕЛ д.о.о. Подгорица  (1.895) (1.290)
     - ТТ Инжењеринг д.о.о. Бања Лука  (123.662) (161.335)
     - HD WIN д.о.о. Београд (97.642) (48.896)
 (245.248) (231.524)
Укупно расходи (20.869.799) (19.668.033)
   
(Расходи)/Приходи нето (1.004.636)  1.504.691
Трошкови бруто зарада кључног руководећег особља, чланова 
Управног, Надзорног одбора и Одбора за ревизију (802.937) (830.999)

 

Трансакције са повезаним странама су вредноване под сличним комерцијалним условима као и 
трансакције са другим правним лицима. 
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Ревизија финансисјких извјештаја који су укључени у Проспект 
 

Ревизију за 2011. годину извршило је предузеће за ревизију KPMG B-H д.о.о. подружница Бања 
Лука, овлаштени ревизор Сенад Пекмез и руководилац Подружнице Бања Лука Ведран Вукотић. 
 

ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
Aкционарима Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука 

Обавили смо ревизију приложених неконсолидованих финансијских извјештаја Телекомуникације 
Републике Српске а.д. Бања Лука који се састоје од неконсолидованог извјештаја о финансијској 
позицији на дан 31. децембар 2011. године, неконсолидованог извјештаја о свеобухватној добити, 
неконсолидованог извјештаја о промјенама у капиталу и неконсолидованог извјештаја о 
готовинским токовима за тај период, те сажетка значајних рачуноводствених политика и напомена 
уз финансијске извјештаје. 
 

Одговорност Менаџмента за финансијске извјештаје 
Менаџмент је одговоран за састављање и објективан приказ ових неконсолидованих финансијских 
извјештаја у складу са Међународним Стандардима Финансијског Извјештавања, те за такве 
интерне контроле које Менаџмент одреди као нужне за састављање финансијских извјештаја без 
материјално значајних грешака које могу настати као посљедица преваре или грешке. 
 

Одговорност ревизора 
Наша је одговорност изразити мишљење о овим неконсолидованим финансијским извјештајима на 
основу наше ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним ревизијским стандардима. 
Ови стандарди налажу придржавање релевантних етичких правила, те планирање и провођење 
ревизије како би се с разумном мјером сигурности утврдило да су неконсолидовани финансијски 
извјештаји без материјално значајних грешака.  
Ревизија укључује провођење процедура у сврху прибављања ревизијских доказа о износима и 
објавама у неконсолидованим финансијским извјештајима. Одабир процедура зависи о нашој 
просудби, укључујући и процјену ризика материјално значајних грешака у неконсолидованим 
финансијским извјештајима који могу настати као посљедица преваре или грешке. У 
процјењивању тих ризика, разматрамо интерне контроле релевантне за састављање и објективан 
приказ неконсолидованих финансијских извјештаја у сврху провођења ревизијских процедура у 
складу с постојећим околностима, а не у сврху изражавања мишљења о ефикасности интерних 
контрола Друштва. Ревизија исто тако укључује оцјену примјењених рачуноводствених политика, 
примјереност рачуноводствених процјена које је дефинисао Менаџмент, као и оцјену укупног 
приказа неконсолидованих финансијских извјештаја. 
Увјерени смо да су нам прибављени ревизијски докази довољни и чине одговарајућу основу у 
сврху изражавања нашег мишљења. 
 

Мишљење 
Према нашем мишљењу неконсолидовани финансијски извјештаји пружају истинит и вјеран 
приказ неконсолидованог фннансијског положаја Друштва на дан 31. децембра 2011. и 
неконсолидованог резултата пословања и његовог неконсолидованог готовинског тока за годину, у 
складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања. 
 

Наглашене чињенице 
Без квалификације нашег мишљења скрећемо пажњу на напомену 35 уз неконсолидоване 
финансијске извјештаје. Друштво је тужена страна у споровима који износе укупно 65.123.263 
КМ, плус потенцијалне затезне камате. На основу процјене Менаџмента, потенцијални губици 
који могу настати по основу наведених судских спорова на дан 31. децембар 2011. године укупно 
износе 471.313 КМ и укључени су у приложене неконсолидоване финансијске извјештаје као дио 
резервисања за потенцијалне губитке (напомене 27). Крајњи исход осталих судских спорова је 
неизвјестан и не може се са сигурношћу предвидјети, те сходно томе, приложени неконсолидовани 
финансијски извјештаји не укључују било каква резервисања по основу ових спорова. 
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Друга питања 
Неконсолидовани финансијски извјештаји Друштва за годину која завршава 31.децембра 2010. 
године су били ревидовани од стране другог ревизора који је изразио неквалификовано мишљење 
са скретањем пажње за те финансијске извјештаје 22. марта 2011. године. 
 

Извјештај независног ревизора 
Aкционарима Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука 

Обавили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извјештаја Телекомуникације 
Републике Српске а.д. Бања Лука и његових подружница (“Група”) који се састоје од 
консолидованог извјештаја о финансијској позицији на дан 31. децембар 2011. године, 
консолидованог извјештаја о свеобухватној добити, консолидованог извјештаја о промјенама у 
капиталу и консолидованог извјештаја о готовинским токовима за тај период, те сажетка значајних 
рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извјештаје. 
 

Одговорност Менаџмента за финансијске извјештаје 
Менаџмент је одговоран за састављање и објективан приказ ових консолидованих финансијских 
извјештаја у складу са Међународним Стандардима Финансијског Извјештавања, те за такве 
интерне контроле које Менаџмент одреди као нужне за састављање финансијских извјештаја без 
материјално значајних грешака које могу настати као посљедица преваре или грешке. 
 

Одговорност ревизора 
Наша је одговорност изразити мишљење о овим консолидованим финансијским извјештајима на 
основу наше ревизије.  Ревизију смо обавили у складу са Међународним ревизијским стандардима. 
Ови стандарди налажу придржавање релевантних етичких правила, те планирање и провођење 
ревизије како би се с разумном мјером сигурности утврдило да су консолидовани финансијски 
извјештаји без материјално значајних грешака.  
Ревизија укључује провођење процедура у сврху прибављања ревизијских доказа о износима и 
објавама у консолидованим финансијским извјештајима.  Одабир процедура зависи о нашој 
просудби, укључујући и процјену ризика материјално значајних грешака у консолидованим 
финансијским извјештајима који могу настати као посљедица преваре или грешке. У 
процјењивању тих ризика, разматрамо интерне контроле релевантне за састављање и објективан 
приказ консолидованих финансијских извјештаја у сврху провођења ревизијских процедура у 
складу с постојећим околностима, а не у сврху изражавања мишљења о ефикасности интерних 
контрола Групе. Ревизија исто тако укључује оцјену примјењених рачуноводствених политика, 
примјереност рачуноводствених процјена које је дефинисао Менаџмент, као и оцјену укупног 
приказа консолидованих финансијских извјештаја. 
Увјерени смо да су нам прибављени ревизијски докази довољни и чине одговарајућу основу у 
сврху изражавања нашег мишљења. 
 

Мишљење 
Према нашем мишљењу консолидовани финансијски извјештаји пружају истинит и вјеран приказ 
консолидованог фннансијског положаја Групе на дан 31. децембра 2011.  и консолидованог 
резултата пословања и његовог консолидованог готовинског тока за годину, у складу са 
Међународним стандардима финансијског извјештавања. 
 

Наглашене чињенице 
Без квалификације нашег мишљења скрећемо пажњу на напомену 34 уз консолидоване 
финансијске извјештаје. Група је тужена страна у споровима који износе укупно 65.123.263 КМ, 
плус потенцијалне затезне камате. На основу процјене Менаџмента, потенцијални губици који 
могу настати по основу наведених судских спорова на дан 31. децембар 2011. године укупно 
износе 471.313 КМ, и укључени су у приложене консолидоване финансијске извјештаје као дио 
резервисања за потенцијалне губитке (напомене 26). Крајњи исход осталих судских спорова је 
неизвјестан и не може се са сигурношћу предвидјети, те сходно томе, приложени консолидовани 
финансијски извјештаји не укључују било каква резервисања по основу ових спорова. 
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Друга питања 
Консолидовани финансијски извјештаји Групе за годину која завршава 31. децембра 2010. године 
су били ревидовани од стране другог ревизора који је изразио неквалификовано мишљење са 
скретањем пажње за те финансијске извјештаје 22. марта 2011. године. 
 
 
Ревизију за 2012. годину извршило је предузеће за ревизију KPMG B-H д.о.о. подружница Бања 
Лука, овлаштени ревизор Сенад Пекмез и руководилац Подружнице Бања Лука Ведран Вукотић. 
 

Извјештај независног ревизора 
Aкционарима Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука 

Обавили смо ревизију приложених неконсолидованих финансијских извјештаја Телекомуникације 
Републике Српске а.д. Бања Лука који се састоје од неконсолидованог извјештаја о финансијској 
позицији на дан 31. децембар 2012. године, неконсолидованог извјештаја о укупном резултату, 
неконсолидованог  извјештаја о промјенама у капиталу и неконсолидованог извјештаја о 
готовинским токовима за тај период, те напомена које садрже сажетак значајних 
рачуноводствених политика и остала објашњења. 
 

Одговорност Менаџмента за финансијске извјештаје 
Менаџмент је одговоран за састављање и објективан приказ ових неконсолидованих финансијских 
извјештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања, те за такве 
интерне контроле које Менаџмент одреди као нужне за састављање финансијских извјештаја без 
материјално значајних грешака које могу настати као посљедица преваре или грешке. 
 

Одговорност ревизора 
Наша је одговорност изразити мишљење о овим неконсолидованим финансијским извјештајима на 
основу наше ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним ревизијским стандардима. 
Ови стандарди налажу придржавање релевантних етичких правила, те планирање и провођење 
ревизије како би се с разумном мјером сигурности утврдило да су неконсолидовани финансијски 
извјештаји без материјално значајних грешака.  
Ревизија укључује провођење процедура у сврху прибављања ревизијских доказа о износима и 
објавама у неконсолидованим финансијским извјештајима. Одабир процедура зависи о нашој 
просудби, укључујући и процјену ризика материјално значајних грешака у неконсолидованим 
финансијским извјештајима који могу настати као посљедица преваре или грешке. У 
процјењивању тих ризика, разматрамо интерне контроле релевантне за састављање и објективан 
приказ неконсолидованих финансијских извјештаја у сврху провођења ревизијских процедура у 
складу с постојећим околностима, а не у сврху изражавања мишљења о ефикасности интерних 
контрола Друштва. Ревизија исто тако укључује оцјену примјењених рачуноводствених политика, 
примјереност рачуноводствених процјена које је дефинисао Менаџмент, као и оцјену укупног 
приказа неконсолидованих финансијских извјештаја. 
Увјерени смо да су нам прибављени ревизијски докази довољни и чине одговарајућу основу у 
сврху изражавања нашег мишљења. 
 

Извјештај независног ревизора (наставак) 
Aкционарима Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука 

Мишљење 
Према нашем мишљењу неконсолидовани финансијски извјештаји пружају истинит и вјеран 
приказ неконсолидованог фннансијског положаја Друштва на дан 31. децембра 2012. и 
неконсолидованог резултата пословања и његовог неконсолидованог готовинског тока за годину 
која је тада завршила, у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања. 
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Извјештај независног ревизора 
Aкционарима Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука 

Обавили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извјештаја Телекомуникације 
Републике Српске а.д. Бања Лука и његових подружница (“Група”) који се састоје од 
консолидованог извјештаја о финансијској позицији на дан 31. децембар 2012. године, 
консолидованог извјештаја о укупном резултату, консолидованог извјештаја о промјенама у 
капиталу и консолидованог извјештаја о готовинским токовима за тај период, те напомена које 
садрже сажетак значајних рачуноводствених политика и остала објашњења.  
 

Одговорност Менаџмента за финансијске извјештаје 
Менаџмент је одговоран за састављање и објективан приказ ових консолидованих финансијских 
извјештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања, те за такве 
интерне контроле које Менаџмент одреди као нужне за састављање финансијских извјештаја без 
материјално значајних грешака које могу настати као посљедица преваре или грешке. 
 

Одговорност ревизора 
Наша је одговорност изразити мишљење о овим консолидованим финансијским извјештајима на 
основу наше ревизије.  Ревизију смо обавили у складу са Међународним ревизијским стандардима. 
Ови стандарди налажу придржавање релевантних етичких правила, те планирање и провођење 
ревизије како би се с разумном мјером сигурности утврдило да су консолидовани финансијски 
извјештаји без материјално значајних грешака.  
Ревизија укључује провођење процедура у сврху прибављања ревизијских доказа о износима и 
објавама у консолидованим финансијским извјештајима.  Одабир процедура зависи о нашој 
просудби, укључујући и процјену ризика материјално значајних грешака у консолидованим 
финансијским извјештајима који могу настати као посљедица преваре или грешке. У 
процјењивању тих ризика, разматрамо интерне контроле релевантне за састављање и објективан 
приказ консолидованих финансијских извјештаја у сврху провођења ревизијских процедура у 
складу с постојећим околностима, а не у сврху изражавања мишљења о ефикасности интерних 
контрола Групе. Ревизија исто тако укључује оцјену примјењених рачуноводствених политика, 
примјереност рачуноводствених процјена које је дефинисао Менаџмент, као и оцјену укупног 
приказа консолидованих финансијских извјештаја. 
Увјерени смо да су нам прибављени ревизијски докази довољни и чине одговарајућу основу у 
сврху изражавања нашег мишљења. 
 

Aкционарима Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука 
Мишљење 
Према нашем мишљењу консолидовани финансијски извјештаји пружају истинит и вјеран приказ 
консолидованог финансијског положаја Групе на дан 31. децембра 2012. године  и консолидованог 
резултата пословања и његовог консолидованог готовинског тока за годину, у складу са 
Међународним стандардима финансијског извјештавања. 
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Финансијски извјештаји за период од шест мјесеци који се завршава 30. јуна 2013. године су 
ревидовани од стране независног ревизора Deloitte д.о.о. Бања Лука. 
 

 ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
Управном одбору и акционарима „Мтел“ а.д. Бања Лука 
Обавили смо ревизију приложених неконсолидованих финансијских извјештаја (страна 2 до 50) 
друштва „Мтел“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту “Друштво”), који обухватају неконсолидовани 
извјештај о финансијском положају на дан 30. јуна 2013. године, и одговарајући неконсолидовани 
извјештај о добитку и губитку и осталом укупном резултату, неконсолидовани извјештај о 
промјенама на капиталу и неконсолидовани извјештај о новчаним токовима за период од шест 
мјесеци који се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и 
напомене уз неконсолидоване финансијске извјештаје. 
 

Одговорност руководства за неконсолидоване финансијске извјештаје 
Руководство је одговорно за састављање и објективну презентацију ових неконсолидованих 
финансијских извјештаја у складу са Међународним стандардима за финансијско извјештавање, 
као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми 
неконсолидованих финансијских извјештаја који не садрже погрешне информације од 
материјалног значаја, настале усљед криминалне радње или грешке. 
 

Одговорност ревизора 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним неконсолидованим финансијским 
извјештајима на основу обављене ревизије.  Ревизију смо обавили у складу са Међународним 
стандардима ревизије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију 
планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да 
неконсолидовани финансијски извјештаји не садрже погрешне информације од материјалног 
значаја.  
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
информацијама објелодањеним у неконсолидованим финансијским извјештајима. Одабрани 
поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процјену ризика материјално 
значајних грешака садржаних у неконсолидованим финансијским извјештајима, насталих усљед 
криминалне радње или грешке. Приликом процјене ових ризика, ревизор разматра интерне 
контроле које су релевантне за састављање и објективну презентацију неконсолидованих 
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не 
у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија, 
такође, укључује оцјену примјењених рачуноводствених политика и вредновање значајних 
процјена које је извршило руководство, као и оцјену опште презентације неконсолидованих 
финансијских извјештаја. 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбјеђују 
солидну основу за изражавање нашег мишљења. 
 

Мишљење 
По нашем мишљењу, неконсолидовани финансијски извјештаји истинито и објективно, по свим 
материјално значајним питањима, приказују финансијски положај друштва „Мтел“ а.д. Бања Лука, 
као и резултате његовог пословања и његове новчане токове за период од шест мјесеци који се 
завршава на тај дан, у складу са Међународним стандардима за финансијско извјештавање. 
 

Остала питања 
Неконсолидовани финансијски извјештаји Друштва за период од шест мјесеци који се завршио 30. 
јуна 2012. године су ревидовани од стране другог ревизора, који је у свом извјештају од 17. јула 
2012. године, изразио мишљење без резерве. 
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ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
Управном одбору и акционарима „Мтел“ а.д. Бања Лука 
Обавили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извјештаја (страна 2 до 50) 
друштва „Мтел“ а.д. Бања Лука и зависног друштва (заједно у даљем тексту “Група”), који 
обухватају консолидовани извјештај о финансијском положају на дан 30. јуна 2013. године, и 
одговарајући консолидовани извјештај о добитку и губитку и осталом укупном резултату, 
консолидовани извјештај о промјенама на капиталу и консолидовани извјештај о новчаним 
токовима за период од шест мјесеци који се завршава на тај дан, као и преглед значајних 
рачуноводствених политика и напомене уз консолидоване финансијске извјештаје. 
 

Одговорност руководства за консолидоване финансијске извјештаје 
Руководство је одговорно за састављање и објективну презентацију ових консолидованих 
финансијских извјештаја у складу са Међународним стандардима за финансијско извјештавање, 
као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми консолидованих 
финансијских извјештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале 
усљед криминалне радње или грешке. 
 

Одговорност ревизора 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним консолидованим финансијским 
извјештајима на основу обављене ревизије.  Ревизију смо обавили у складу са Међународним 
стандардима ревизије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију 
планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да консолидовани 
финансијски извјештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја.  
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
информацијама објелодањеним у консолидованим финансијским извјештајима. Одабрани 
поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процјену ризика материјално 
значајних грешака садржаних у консолидованим финансијским извјештајима, насталих усљед 
криминалне радње или грешке. Приликом процјене ових ризика, ревизор разматра интерне 
контроле које су релевантне за састављање и објективну презентацију консолидованих 
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не 
у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија, 
такође, укључује оцјену примјењених рачуноводствених политика и вредновање значајних 
процјена које је извршило руководство, као и оцјену опште презентације консолидованих 
финансијских извјештаја. 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбјеђују 
солидну основу за изражавање нашег мишљења. 
 

Мишљење 
По нашем мишљењу, консолидовани финансијски извјештаји истинито и објективно, по свим 
материјално значајним питањима, приказују финансијски положај друштва „Мтел“ а.д. Бања Лука 
и зависног друштва на дан 30. јуна 2013. године, као и резултате њиховог пословања и њихове 
новчане токове за период од шест мјесеци који се завршава на тај дан, у складу са Међународним 
стандардима за финансијско извјештавање. 
 

Остала питања 
Консолидовани финансијски извјештаји Групе за период од шест мјесеци који се завршио 30. јуна 
2012. године су ревидовани од стране другог ревизора, који је у свом извјештају од 17. јула 2012. 
године, изразио мишљење без резерве. 
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ФИНAНСИJСКИ ПOДAЦИ O ИMOВИНИ, OБAВEЗAMA, ФИНAНСИJСКOM 
ПOЛOЖAJУ, КAO И ДOБИЦИMA И ГУБИЦИMA EMИTEНTA 
 
Уз Проспект су приложени и чине његов саставни дио сљедећи извјештаји: 
 

 Неконсолидовани финансијски извјeштаји за годину која се завршава 31. децембра 
2011. гoдине и Извјештај независног ревизора, 

 Неконсолидовани финансијски извјeштаји за годину која се завршава 31. децембра 
2012. гoдине и Извјештај независног ревизора,  

 Годишњи извјештај за пословну 2012. годину, 
 Неконсолидовани финансијски извјeштаји за период од шест мјесеци који се 

завршава 30. јуна 2013. гoдине и Извјештај независног ревизора, 
 Консолидовани финансијски извјeштаји за период од шест мјесеци који се 

завршава 30. јуна 2013. гoдине и Извјештај независног ревизора, 
 Неконсолидовани периодични финансијски извјeштаји за период од девет мјесеци 

који се завршава 30. септембра 2013. гoдине и 
 Консолидовани периодични финансијски извјeштаји за период од девет мјесеци 

који се завршава 30. септембра 2013. гoдине. 
 

Напомена: Периодични финансијски извјeштаји за период од девет мјесеци који се 
завршава 30. септембра 2013. гoдине нису ревидовани. 

 
 
Политика дивиденде 
 

Друштво редовно из остварене добити исплаћује у складу са важећим прописима 
дивиденду акционарима, без ограничења у вези са исплатом дивиденде. 
 

 
Година 

Дивиденда у новцу  
по једној акцији (у КМ) 

2012. 
дивиденда 
привремена дивиденда 

 
0,1157 
0,1082 

2011. 
дивиденда 
привремена дивиденда 

 
0,1159 
0,0962 

 
Судски спорови који могу имати значајан утицај на финансијски положај Друштва 
 
           ТУЖИЛАЦ  Висина тужбеног захтјева у КМ ПРАВНИ ОСНОВ 
Анекс д.о.о. Бањалука 41.481.707,00 Накнада штете 
Crumb Group д.о.о. Бијељина 17.000.000,00 Накнада штете 
ЕПИ д.о.о. Градишка      100.000,00 Накнада штете 

 

Од 31.12.2012. године, када је завршен посљедњи финансијски период за који су 
објављене ревидоване финансијске информације, није било значајних промјена 
финансијског или тржишног положаја емитента. 
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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
Износ уписаног и уплаћеног основног капитала на дан 31.12.2011. године и 31.12.2012. 
године износи 491.383.755 КМ. 
Основни капитал Друштва састоји се од 491.383.755 обичних (редовних) акција, класе 
“А“, номиналне вриједности 1,00 КМ. Акције гласе на име. 
 
Друштво је издало 491.383.755 обичних (редовних) акција, које су у власништву 
акционара. Друштво нема сопствених акција.  
 
Све акције су исте класе са истим правима, обичне и гласе на име. 
Свака акција акционару даје сљедећа права:  

1) приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва, у 
складу са законом и Статутом, 

2) учешћа у раду Скупштине акционара, 
3) да гласа на Скупштини акционара, 
4) на исплату дивиденди,  
5) учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након 

исплате повјериоцима, 
6) пречег стицања акција из нових емисија и замјенљивих обвезница, 
7) располагања акцијама свих врста у складу са законом. 

 
У претходном периоду није било промјена вриједности основног капитала. 
 
Пречишћени текст Статута Друштва утврдио је Управни одбор на сједници одржаној 
27.12.2011. године и исти је објављен на интернет страници Друштва: www.mtel.ba 
 
Дјелатност Друштва је регулисана чланом 6. Статута. У овом члану су наведенене основне 
дјелатности Друштва, као и остале дјелатности које Друштво обавља у циљу ефикаснијег 
и рационалнијег пословања. 
 
Одредбе чланова од 12. до 51. Статута Друштва се односе на органе Друштва. 
 
Чланом 18. Статута Друштва је дефинисано да Скупштина акционара одлучује о 
измјенама и допунама Статута којима се мијењају права било којег акционара. 
 
Скупштина акционара се сазива позивом за сједницу у којем је назначено вријеме и мјесто 
њеног одржавања, приједлог дневног реда као и други подаци одређени законом. 
Сазивање Скупштине акционара објављује се не краће од  30 дана и не дуже од 60 дана 
прије одржавања, у случају годишње Скупштине акционара, и не краће од 15 дана и не 
дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања, у случају ванредне скупштине акционара, 
без прекида на интернет страници берзе, на интернет страници Друштва и у два дневна 
листа, регистрована на подручју Републике Српске. 
Објава Позива за сједницу Скупштине акционара, као и скупштинских материјала на 
Интернет страници Друштва траје непрекидно од дана објаве до дана одржавања 
Скупштине акционара. 
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Основни капитал Друштва повећава се одлуком Скупштине акционара.  
Одлуком о повећању основног капитала одређује се износ повећања, начин повећања, 
вријеме уплате, као и друга питања у складу са законом којим се уређује тржиште хартија 
од вриједности.  
Повећање основног капитала Друштва врши се издавањем нових акција или повећањем 
номиналне вриједности постојећих акција. 
Основни капитал Друштва може се повећати претварањем резерви и нераспоређене 
добити у основни капитал Друштва, под условима и по поступку прописаним законом.  
Поступак повећања основног капитала новим улозима (упис, издавање и регистровање 
акција) и остали законом предвиђени начини повећања основног капитала врше се у 
складу са законом.  
 
Основни капитал Друштва може се смањити у Законом предвиђеним случајевима и 
поступцима. 
Одлуку о смањењу основног капитала поништењем акција доноси Скупштина акционара. 
Смањење основног капитала Друштва по једном основу може се вршити истовремено са 
повећањем основног капитала Друштва по другом основу.  
 
 
ЗНAЧAJНИ УГOВOРИ 
 
Уговор о наплати РТВ таксе закључен са „Radio televizija Bosne i Hercegovine“,   „Radio 
televizija Federacije Bosne i Hercegovine“ и „Радио и телевизија Републике Српске“  (број 
протокола Мтел-а 1-01-4927/13 од 20.02.2013. године). 
Законом о јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине (Службени гласник 
БиХ бр. 78/05) прописана је обавеза вршења послова наплате РТВ таксе у периоду трајања 
прве Дозволе Система РТВ (чл. 42. тачка 5). 
У циљу испуњавања законске обавезе вршења послова прикупљања РТВ таксе у периоду 
трајања прве Дозволе Система РТВ закључен је Уговор о наплати РТВ који се примјењује  
у периоду од 01.07.2012. године до 31.12.2013. године. 
Уговором су регулисане међусобна права и обавезе уговорних страна у вези фактурисања 
и наплате мјесечног износа таксе за посједовање радио и телевизијског пријемника од 
ималаца физичких и правних лица на подручју Босне и Херцеговине. 
Уговор је закључен под истим условима као и претходни уговор који је истекао, са 
изузетком промјене висине РТВ таксе која је извршена на начин утврђен Законом о јавном 
радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине. 
 
 
ИНФOРMAЦИJE ЧИJИ СУ ИЗВOРИ TРEЋA ЛИЦA И ИЗJAВE СTРУЧЊAКA 
 
Ревизију финансијских извјештаја за 2011. и 2012. годину извршило је Предузеће за 
ревизију KPMG B-H д.о.о. подружница Бања Лука, овлаштени ревизор Сенад Пекмез и 
руководилац Подружнице Бања Лука Ведран Вукотић. 
 
Поред извјештаја међународно признатог независног ревизора у Проспекту није укључено 
неко друго мишљeње или извjeштај кoje би изрaдило трeће лице кojем јe признат стaтус 
стручњaкa. 
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ДOКУMEНTИ ДOСTУПНИ НA УВИД 
 
Сљeдeћи дoкумeнти ћe бити дoступни нa прeглeд у писaнoм oблику у сjeдишту Мтел-а а.д. 
Бања Лука: 
а) Статут Друштва, 
б) Консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји Друштва за 2011. и 2012. 
годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора, 
в) Годишњи извјештаји за пословну 2011. и 2012. годину, 
Наведена документа су објављена и доступна у електронском облику на интернет 
страници Друштва: www.mtel.ba 
 
 
ИНФОРМАЦИЈЕ О УДЈЕЛИМА 
 
УЛАГАЊА У ЗАВИСНА ДРУШТВА 

У конвертибилним маркама

Удио (%) 

31. 
децембар  

2012. 

 31. децембар 
2011.

Учешћа у капиталу зависних друштава:     
 - ТТ Инжењеринг д.о.о, Бања Лука  100  17.750  17.750
 - Мtel Multimedijalne komunikacije, Загреб,  
Хрватска 

 
100  -  5.476

   17.750  23.226
Минус: Исправка вриједности    (10.970) (10.970)
 
   6.780  12.256

 

УЛАГАЊА У ПРИДРУЖЕНА ДРУШТВА 
У конвертибилним маркама

Удио (%) 
31. децембар 

2012.  
 31. децембар 

2011.
Улагања у:     
 - MТЕЛ д.о.о. Подгорица 49  57.939.184  57.939.184
     
   57.939.184  57.939.184

 

На дан 31. децембар 2012. године Друштво има 49% удјела у друштву МТЕЛ д.о.о, 
Подгорица, Република Црна Гора. Друштво је 1. фебруара 2010. године потписало Уговор 
о куповини 49% удјела у друштву МТЕЛ д.о.о, Подгорица (Република Црна Гора) са 
друштвом Ogalar B.V. Холандија, у укупном износу од 19.558.300 Конвертибилних марака 
(еквивалент EUR 10.000.000). У току фебруара 2010. године Друштво је уплатило 
цјелокупан уговорени износ на име куповине наведеног удјела. Након куповине наведених 
удјела, а на основу одлуке Управног одбора Друштва број 1-02-5691/10 од 26. марта 2010. 
године, извршена је и докапитализација повезаног правног лица МТЕЛ д.о.о, Подгорица у 
укупном износу од 19.600.000 EUR, тако да улог у МТЕЛ д.о.о, Подгорица, након 
првобитно уговореног износа на име куповине 49% удјела и извршене докапитализације, 
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као и осталих трошкова који су у директној вези са наведеном трансакцијом, укупно 
износи 57.939.184 Конвертибилне марке. 
 
На дан 31. децембра 2012. године, компанија МТЕЛ д.о.о. Подгорица, у својим 
финансијским извјештајима, је пријавила  укупну имовину у износу од 61.543.990 EUR 
(еквивалентно 120.369.582 КМ), укупне обавезе у износу од 37.169.216 EUR 
(еквивалентно 72.696.668 КМ), и нето добит у износу од 595.717 EUR (еквивалентно 
1.165.121 КМ) као и укупне пословне приходе у износу од 42.883.427 EUR (еквивалентно 
83.872.693 КМ). 
 

 


