
 
 
 
 

 
 
 На основу члана 50. став 1. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, 

бр. 44/03, 36/06 и 50/09-одлука УС), а у вези са  Правилником о одређивању почетне групе 

услуга универзалног сервиса („Службени гласник РС“, број 55/09) и члана 18. тачка (11) 

Статута Републичке агенције за телекомуникације („Службени гласник РС“, број 78/05),  

 

 Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације, на седници одржаној 

12.03.2010. године донео је 

 

 

О Д Л У К У 
 

1. Одређују се  

 

1. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., 

2. Telenor d.o.o, 

3. VIP mobile d.o.o. и 

4. Предузеће за пружање интернет услуга и информација „MEDIA WORKS“ 

д.о.о. 

 

који имају лиценцу издату од стране Републичке агенције за телекомуникације (у 

даљем тексту: Агенција) за:   

 

- изградњу, поседовање и експлоатацију јавне фиксне телекомуникационе     мреже 

и пружања услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже; 

- јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне 

телекомуникационе мреже и  

- фиксни бежични приступ за јавну телекомуникациону мрежу и говорне услуге, 

пренос пакета и података и истовремен пренос говора и података,  

 

као оператори који имају обавезу да обезбеђују универзални сервис. 

 

2. Оператори универзалног сервиса у обавези су да пружају услуге које су одредбом 

члана 1. Правилника о одређивању почетне групе услуга универзалног сервиса 

(„Службени гласник РС“, број 55/09, у даљем тексту: Правилник), утврђене као 

почетна група услуга, и то: 

 

1) приступ услугама јавне фиксне телефонске мреже, укључујући услугу 

преноса података која обезбеђује квалитетан приступ Интернету;  

2) посебне мере које инвалидима и социјално угроженим корисницима 

осигуравају једнаке могућности приступа јавној говорној услузи; 



3) бесплатан приступ службама за хитне интервенције; 

4) услугу јавних телефонских говорница и 

5) приступ услугама оператера на телефонској централи и службама 

обавештавања. 

 

3. Пружање услуга из тачке 2. ове одлуке оператори универзалног сервиса су у 

обавези да обезбеде у складу са чл. 2. до 8. Правилника. 

 

4. Обавезују се оператори универзалног сервиса да обезбеђују услуге 

универзалног сервиса на целој територији Републике Србије, односно на 

подручју које је одређено издатом лиценцом. 

 

5. Оператори универзалног сервиса су у обавези да почну са пружањем услуга из 

тачке 2. ове одлуке у року од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке, 

изузев Предузећа за пружање интернет услуга и информација „MEDIA WORKS“ 

ДОО, које у обавези да почне са пружањем услуга из тачке 2. ове одлуке у року од 

12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

6. Оператори универзалног сервиса имају право на накнаду трошкова за пружање 

услуга универзалног сервиса у складу са законом. 

  

7. Оператори универзалног сервиса достављају Агенцији извештаје о 

испуњености обавеза пружања услуге универзалног сервиса из тачке 2. ове 

одлуке, на захтев Агенције. 

 

8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, а објавиће се на Интернет страници Агенције. 

 

 

 

 

 

Број: 1-01-110-15/09-1 

 

у Београду, 12.03.2010. године 

Председник 
Управног одбора 

 
проф. др Јован Радуновић  

 

 

                              

 

 

 

 


