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Члан 6.  Општих услова за пружање услуга у јавној мобилној мрежи 
Телекома Србија који носи наслов Закључење Уговора на одређено време, 
тачка 6.3. мења се тако да гласи: 

„6.3. Уговарањем минималног периода важења, постпејд корисник који има 
својство потрошача у смислу важећих прописа преузима обавезу да уколико пре 
истека тог периода откаже Уговор или Телеком Србија раскине Уговор кривицом 
постпејд  корисника, накнади штету Телекому Србија тако што је у зависности од 
тога шта је за њега повољније, дужан да плати: 

- износ месечних накнада за месеце преостале до истека минималног 
периода важења Уговора као и преостале месечне рате за уређај купљен 
уз услугу или 

- износ у висини попуста на уређаје, услуге и остале накнаде које је постпејд 
корисник остварио на основу Уговора, до датума раскида.  

У случају да пре истека минималног периода важења Уговора постпејд корисник 
који нема својство потрошача у смислу важећих прописа – пословни/бизнис 
корисник откаже Уговор или Телеком кривицом тог постпејд корисника раскине 
Уговор, обавезан да једнократно, до датума рока за плаћање назначеног на 
рачуну, Телекому накнади штету у висини износа месечних накнада за месеце 
преостале до истека периода обавезног трајања Уговора, по Ценовнику важећем 
на дан отказа односно раскида Уговора, и/или да накнади Телекому штету у 
другом износу уколико је то предвиђено Уговором.Уколико је Уговором 
предвиђена и минимална месечна потрошња, постпејд корисник ће у истом року 
платити и износ минималне месечне потрошње помножен са бројем месеци 
преосталих до истека минималног периода важења Уговора. Пословни (бизнис) 
корисник ће у случају да минимална месечна потрошња није уговорена имати 
обавезу да уместо износа наведеног у овом ставу у истом року плати просечан 
износ рачуна за 6 месеци који претходе отказу односно раскиду Уговора 
помножен са бројем месеци преосталих до истека минималног периода важења 
Уговора и да Телекому Србија накнади трошкове набавке уређаја које је 
евентуално купио током минималног периода важења.“                

 

 

 
                                                 
1 Ове измене Општих услова за пружање услуга у јавној мобилној мрежи Телекома Србија објављене су 

дана 27.07.2018.године а примењују се по истеку 30 дана од дана објаве 


