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На основу члана 51. тачка 13) Статута Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд („Службени
ПТТ-гласник”, бр. 881/13, 955/15 и 1003/15), доносим
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОПШТИХ УСЛОВА ЗА ПРУЖАЊЕ ИКТ УСЛУГА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ”, БЕОГРАД
Члан 1.
У Општим условима за пружање ИКТ услуга Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
(„Службени ПТТ-гласник”, број 1004/15 – у даљем тексту: Општи услови), члан 28. мења се и гласи:
„Члан 28.
Пошта задржава право да без претходне сагласности Корисника врши измену укупног садржаја
уговорене услуге кабловске телевизије, како у погледу броја и распореда телевизијских канала, тако и
у погледу програмске шеме, коју дистрибуира према Кориснику, уз обавезу да уговорени основни пакет
телевизијских програма у сваком тренутку садржи најмање 35 (тридесетпет) ТВ канала.
У случају непоштовања обавезе из става 1. овог члана, Корисник може одмах по сазнању за
предметну измену једнострано раскинути Уговор, закључен на неодређено/одређено време у циљу
коришћења услуге кабловске телевизије, и то без извршења новчаних обавеза, које су одредбама Општих
услова утврђене приликом престанка уговорног односа пре истека минималног периода важења Уговора
(накнада штете, уговорна казна и сл.).
Пошта је дужна да о измени из става 1. овог члана, на погодан начин обавести Корисника
(објављивањем на Интернет страници или ТВ инфо каналу, штампањем брошура на продајним местима,
односно путем електронске поште, SMS порука, средстава јавног информисања и сл.).”
Члан 2.
Члан 81. Општих услова мења се и гласи:
„Члан 81.
Пошта задржава право да, сагласно евентуалним изменама позитивних прописа, те сходно
сопственој пословној политици и расположивим техничким капацитетима, као и тржишним условима
привређивања, без претходне сагласности Корисника, врши једнострану измену комерцијалних и општих
услова уговарања, уз обавезу да о извршеним изменама јавно и благовремено информише Корисника.
Пошта ће, сагласно закону, 30 (тридесет) дана унапред, обавестити Корисника о намери измене
услова уговорања из става 1. овог члана, као и о праву Корисника на једнострани раскид Уговора пре
истека периода на који је закључен. Уколико се најављеним изменама битно мењају конкретни услови
уговарања, на начин који није на корист Корисника, исти може једнострано раскинути Уговор, закључен
на неодређено/одређено време и то без извршења новчаних обавеза, које су одредбама Општих услова
утврђене приликом престанка уговорног односа пре истека минималног периода важења Уговора
(накнада штете, уговорна казна и сл.).
У случају непоштовања обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, Корисник задржава право да одмах по
сазнању за такво понашање, поступи у свему на начин дефинисан у ставу 2. овог члана, све до дана
почетка примене промењених услова уговарања.
Пошта је дужна да о измени из става 1. овог члана, уредно информише Корисника обавезним
штампањем одговарајућег обавештења на полеђини месечног рачуна, уз остале факултативне начине
информисања Корисника (објављивање на Интернет страници/инфо каналу, штампање брошура на
продајним местима, упућивање садржаја путем електронске поште, SMS порука и сл.).”
Члан 3.
Ови општи услови се примењују и на Кориснике који су започели са коришћењем уговорених
ИКТ услуга на основу Уговора, закључених пре дана ступања на снагу ових услова.
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Члан 4.
Ови општи услови ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном ПТТ-гласнику”,
а примењују се по истеку 30 (тридесет) дана од дана ступања на снагу.
Ови општи услови објављују се и на Интернет страници Поште: www.postаnet.rs.
Број: 2015-81099/16
Датум: 5. 7. 2016. године
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