
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
 „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. 
БРОЈ:  
ДАНА ___.___.___. године 
Б Е О Г Р А Д  

УГОВОР  
о коришћењу услуге „Корпоративни приступ“  

 
 

Закључен између Уговорних страна:     
 
1. Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д, Београд, ул. Таковска бр. 2 (у 
даљем тексту: Телеком), које заступа ___________________________________________ 

 
и 

 
2____________________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Корисник), кога заступа _______________________________________ 

         

 број рачуна        
 

 матични број      
 

 шифра делатности    
 

 ПИБ         
 

 број Решења Агенције за привредне регистре:  
 

 
 ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Овим уговором (у даљем тексту: Уговор) Телеком и Корисник уређују 
међусобне односе у вези са коришћењем услуге „Корпоративни приступ“ (у даљем 
тексту : Услуга). 

Услуга омогућава да се одређени број SIM картица прикључених на јавну 
мобилну телекомуникациону мрежу Телекома повеже путем приступа јединственом 
APN-у и да се Кориснику, применом GPRS технологије, омогући приступ WAP-у, 
Интернету и интерној рачунарској мрежи Корисника (Intranet), као и остваривање и 
примање позива и слање и пријем SMS порука у националном и међународном 
саобраћају. Број SIM картица повезаних путем приступа јединственом APN–у 
Корисника, дат је у Прилогу, који чини саставни део овог Уговора 

Корисник је у обавези да Услугу користи искључиво за сопствене потребе и 
без права на омогућавање коришћења Услуге трећим лицима.  а у оквиру делатности 
за чије обављање је овлашћен у складу са важећим прописима. 

 
ЦЕНЕ И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 2.  
 

Корисник је у обавези да приликом закључења Уговора плати цену активације 
Услуге утврђену важећим ценовником Телекома. Цена активације Услуге плаћа се у 
зависности од броја мобилних линија чије се коришћење уговара. 



Поред цене наведене у претходном ставу,  Корисник је у обавези да за 
пружену Услугу плаћа месечну претплату, као и цену оствареног саобраћаја у складу 
са важећим ценовником Телекома.  

Месечни рачун из претходног става обухвата све SIM картице повезане путем 
приступа јединственом APN-у, са целокупним оствареним саобраћајем и уз могућност 
аналитичког приказа. 

Телеком има право да мења цене Услуге и друге услове пружања Услуге, о 
чему ће информацију учинити доступном Кориснику односно обавестити га на 
погодан начин, у року предвиђеном важећим прописима. 

 
 ПРИМЕНА УГОВОРА 

Члан 3.  
 

Корисник има право да повећа и да смањи број мобилних корисничких линија 
које користи по Уговору, тј. број SIM картица иницијално повезаних кроз приступ 
јединственом APN-у. У случају промене броја SIM картица у складу са овим ставом, 
Уговорне стране ће приступити измени Прилога. 

Уколико се променом броја корисничких линија испуни услов за примену 
других цена утврђених важећим ценовником Телекома, Корисник месечну претплату 
надаље плаћа по цени утврђеној за тај, нови број укључених мобилних корисничких 
линија.  

 
 ПРОМЕНЕ УСЛОВА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 
 

             Члан 4. 
 
Телеком има право да мења цене Услуге и друге услове пружања Услуге, о 

чему ће информацију учинити доступном Кориснику односно обавестити га на 
погодан начин, месец дана унапред. 
 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА И ПРЕСТАНАК УГОВОРА 

 
Члан 5.  

 
Уговор се закључује на неодређено време. 
Свака уговорна страна може отказати Уговор достављањем другој уговорној 

страни писменог обавештења о отказу Уговора, 30 (тридесет) дана унапред.. 
Корисник има право да у случају повећања цене Услуге, или измена других 

услова пружања Услуге на начин којим се на његову штету битно мењају услови под 
којима је Уговор закључен, раскине Уговор достављањем писаног обавештења 
Телекому, при чему Уговор престаје да важи на дан почетка примене нове цене 
односно нових услова пружања Услуге.  

Свака уговорна страна има право да раскине Уговор у случају да друга 
уговорна страна не изврши своју уговорну обавезу односно не престане са кршењем 
Уговора ни у року од 30 (тридесет) дана од дана обавештења уговорне стране која 
раскида Уговор којим се то захтева. 

Телеком има право на раскид Уговора у случају да Корисник не изврши своју 
обавезу плаћања у року, као и у случају да Корисник омогући коришћење Услуге 
трећем лицу.  

Уговор престаје да важи у случају покретања поступка стечаја или ликвидације 
или другог одговарајућег поступка који може довести до престанка неке од Уговорних 
страна или даном губитка дозвола, сагласности или одобрења прописаних за 
обављање делатности. 

Уговор престаје да важи ако из оправданих разлога као што су замена 
технологије, техничке могућности, акт надлежних органа, економска оправданост, 



Телеком генерално престаје са пружањем Услуге уз обавезу обавештавања 30 
(тридесет)  дана унапред. 

  
 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 
 

Уговорне стране ће на међусобне односе примењивати важеће прописе 
надлежних органа и сагласне су да овај Уговор усагласе са новодонетим прописима и 
другим актима којима је регулисана област електронских комуникација и то са 
ступањем на снагу истих.  

Корисник потврђује да је упознат са Општим условима за пружање услуга у 
јавној мобилној телекомуникационој мрежи Телекома који су објављени на званичној 
Интернет страни Телекома, те да је упознат да наведени општи услови чине саставни 
део Уговора и да прихвата њихову примену у свему што није изричито другачије 
регулисано Уговором.  

 

Члан 7. 
 

Уговор ступа на снагу даном закључења, а примењује се од реализације 
Услуге. 

   
Члан 8. 

 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два) примерка.  
 
 

 
           за КОРИСНИКА                                                            за  ТЕЛЕКОМ  
 
_______________________        ____________________ 

       (потпис)               (потпис) 
 
 
У ________, __.__.20__.                                   У Београду, __.__.20__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 1  
Уговора о коришћењу услуге Корпоративни приступ 

број _______ од __.__.20__. године 
 
 
 
 
 

 
 
 

           за КОРИСНИКА                                                        за  ТЕЛЕКОМ  
 
_______________________              ____________________________ 

    (потпис)                                                 (потпис) 
________________________________ 
      (број личне карте и ЈМБГ)                                                       
 
У ____________, ___.___.201_. године                    У Београду, ___.___.201_. године 

 
 

Број SIM картица  


