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Oвe изменe Општих услова објављенe су на Интернет страни 01.04.2021. године, а примењују 
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 „6. Закључење постпејд  Уговора под повољнијим условима  
 
6.1. Закључењем уговора на неодређено време, са посебном одредбом о обавезном 
периоду важења Уговора корисник остварује право на повољности дефинисане 
Уговором. Корисник  има могућност да купи одговарајући производ из продајне понуде 
или уређај за коришћење услуга јавне мобилне мреже, који је понуђен уз тарифни 
профил за који се определио и/или оствари друге погодности, као што су куповина 
уређаја по повлашћеној цени, попуст на цену услуге, плаћање цене производа или 
уређаја на рате и др. 
Током обавезног периода важења Уговора, постпејд корисник има право на замену 
постојећег тарифног профила новим у складу са посебним правилима објављеним на 
званичној Интернет страни Телекома Србија. 
6.2. Телеком Србија задржава могућност и право да кодира купљени уређај, тако да је 
Корисник упознат и сагласан да је у периоду важења Уговора уређај могуће користити 
само у јавној мобилној мрежи Телекома Србија. Након истека обавезног периода 
важења Уговора, Телеком Србија ће кориснику на његов захтев омогућити добијање 
неопходних података за декодирање (откључавање) уређаја. 
6.3. Уговарањем обавезног периода важења Уговора, 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 обавезног 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 обавезног периода важења Уговора постпејд корисник који 
нема својство потрошача у смислу важећих прописа – пословни/бизнис корисник, 
откаже Уговор или Телеком Србија кривицом тог постпејд корисника раскине Уговор, 
обавезан  је да једнократно, до датума рока за плаћање назначеног на рачуну, 
Телекому Србија 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 Србија 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 
обавезног 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 обавезног периода важења Уговора и да Телекому Србија накнади трошкове 
набавке уређаја које је евентуално купио током обавезног периода важења Уговора.“ 

 


