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2. Основ ни еле мен ти др жав них за пи са из тач ке 1. ове од лу ке су:
Еми тент Ре пу бли ка Ср би ја
Из нос еми си је 10.000.000.000,00 ди на ра
Но ми нал на вред ност 10.000,00 ди на ра
Да тум еми то ва ња 3. април 2012. го ди не
Да тум сал ди ра ња 5. април 2012. го ди не
Да тум до спе ћа 11. април 2013. го ди не
3. Др жав ни за пи си еми ту ју се у не ма те ри ја ли зо ва ном об ли ку 

и ре ги стру ју код Цен трал ног ре ги стра, де поа и кли рин га хар ти ја 
од вред но сти АД Бе о град (у да љем тек сту: Цен трал ни ре ги стар).

4. Др жав ни за пи си гла се на име.
5. Је дин стве на дис кон то ва на це на др жав них за пи са утвр ђу је 

се при ли ком при мар не про да је за пи са на аук ци ји, на ба зи из вр шне 
дис конт не сто пе. 

Из нос дис кон то ва не це не др жав них за пи са из ра чу на ва се на 
го ди шњем ни воу по фор му ли:

nominalna vrednost
Diskontovana cena=––––––––––––––––––––––––––––––––

broj dana
1+ diskontna stopa h –––––––––( 360 )

Дис конт на сто па на по ну ди ис ка зу је се са две де ци ма ле. 
Дис кон то ва на вред ност по ну де пред ста вља про из вод дис кон-

то ва не це не и ко ли чи не др жав них за пи са ко је уче сник на аук ци ји 
на ме ра ва да ку пи.

6. Пре нос вла сни штва на др жав ним за пи си ма вр ши се дру гог 
да на на кон упи са др жав них за пи са на од го ва ра ју ће ра чу не хар ти ја 
од вред но сти ко ји се во де код Цен трал ног ре ги стра, а по по тре би 
пре нос вла сни штва се мо же вр ши ти и на кон то га, нај ка сни је до 31. 
де цем бра 2012. го ди не.

7. Но ми нал на вред ност не про да тих ду го роч них др жав них за-
пи са ко ји ни су про да ти до 31. де цем бра 2012. го ди не, пре но си се 
са еми си о ног ра чу на на ра чун окон ча ња еми си је Ре пу бли ке Ср би је 
у Цен трал ном ре ги стру.

8. Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи-
ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 424-2273/2012
У Бе о гра ду, 29. мар та 2012. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.
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На осно ву чла на 64. став 5. За ко на о тр го ви ни („Слу жбе ни гла-

сник РС”, број 53/10) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

РЕ  ШЕ  ЊЕ

о усту па њу ро бе без на кна де

1. Усту па се Цр ве ном кр сту Ср би је – Град ској ор га ни за ци-
ји Цр ве ног кр ста Сом бор, без на кна де, ро ба у ко ли чи ни од 40 m3 

огрев ног др ве та, од у зе та у по ступ ку ин спек циј ског над зо ра.
2. Огрев но др во из тач ке 1. овог ре ше ња ко ри сти ће се за по-

тре бе со ци јал но угро же ном ста нов ни штву ко ји су ре дов ни ко ри-
сни ци по мо ћи Цр ве ног кр ста са те ри то ри је оп шти не Сом бор.

3. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 404-1726/2012
У Бе о гра ду, 22. мар та 2012. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

др Мир ко Цвет ко вић, с.р.

МИНИСТАРСТВА
825

На осно ву чла на 55. став 3. За ко на о елек трон ским ко му ни ка-
ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 44/10),

Ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва, 
на пред лог Ре пу блич ке аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је, до-
но си

ПРА  ВИЛ  НИК

о уни вер зал ном сер ви су

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се обим, ге о граф ска по кри ве-

ност и ква ли тет пру жа ња услу га уни вер зал ног сер ви са, као и зах-
те ви у по гле ду обез бе ђи ва ња јед на ких мо гућ но сти за ко ри шће ње 
услу га осо ба ма са ин ва ли ди те том, узи ма ју ћи у об зир сте пен раз ви-
је но сти јав них ко му ни ка ци о них мре жа и рас по ло жи вост јав но до-
ступ них елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га у Ре пу бли ци Ср би ји.

Члан 2.
Основ не услу ге уни вер зал ног сер ви са са гла сно За ко ну о 

елек трон ским ко му ни ка ци ја ма (у да љем тек сту: За кон) су:
1) при ступ јав ној ко му ни ка ци о ној мре жи и јав но до ступ ним 

те ле фон ским услу га ма на фик сној ло ка ци ји, укљу чу ју ћи услу гу 
пре но са по да та ка ко ја обез бе ђу је функ ци о на лан при ступ ин тер не ту;

2) при ступ услу га ма оба ве ште ња и јав ним те ле фон ским име-
ни ци ма;

3) ко ри шће ње јав них те ле фон ских го вор ни ца;
4) бес плат но упу ћи ва ње по зи ва слу жба ма за хит не ин тер вен-

ци је;
5) по себ не ме ре ко је осо ба ма са ин ва ли ди те том и со ци јал-

но угро же ним ко ри сни ци ма оси гу ра ва ју јед на ке мо гућ но сти за 
при ступ јав но до ступ ним те ле фон ским услу га ма, укљу чу ју ћи 

упу ћи ва ње по зи ва слу жба ма за хит не ин тер вен ци је, услу га ма оба-
ве ште ња и јав ним те ле фон ским име ни ци ма.

Члан 3.
При ступ јав ној ко му ни ка ци о ној мре жи на фик сној ло ка ци-

ји се од но си на ис пу ње ње сва ког ра зум ног зах те ва ко ри сни ка на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је за при ступ јав ној ко му ни ка ци о ној 
мре жи, ра ди ко ри шће ња јав но до ступ них те ле фон ских услу га, 
на јед ној фик сној ло ка ци ји ко ри сни ка, од но сно на ме сту ње го вог 
пре би ва ли шта или бо ра ви шта.

Ко ри шће ње јав но до ступ них те ле фон ских услу га из ста ва 1. 
овог чла на об у хва та мо гућ ност упу ћи ва ња и при ма ња ло кал них, 
ме ђу ме сних и ме ђу на род них по зи ва, ко му ни ка ци ју пу тем те ле-
фак са и функ ци о нал ни при ступ ин тер не ту.

При ступ из ста ва 1. овог чла на оства ру је се по сред ством нај-
ма ње јед ног опе ра то ра, ко ји је од ре ђен за пру жа о ца услу га уни-
вер зал ног сер ви са, у скла ду са За ко ном.

При ступ јав ној ко му ни ка ци о ној мре жи и ко ри шће ње јав но 
до ступ них те ле фон ских услу га из ст. 1. и 2. овог чла на обез бе ђу је 
се на тех но ло шки не у трал ној осно ви.

Функ ци о нал ни при ступ ин тер не ту из ста ва 2. овог чла на под-
ра зу ме ва про ток по да та ка ко ји ни је ма њи од оно га ко ји се мо же 
оства ри ти пу тем dial-up при сту па. 

Члан 4.
Ра ди ре а ли за ци је при сту па из чла на 3. овог пра вил ни ка, опе-

ра то ру ко ји је од ре ђен за пру жа о ца услу га уни вер зал ног сер ви са, 
до де љу ју се оп се зи бро је ва ге о граф ске ну ме ра ци је, у скла ду са 
Пла ном ну ме ра ци је, на на чин пред ви ђен За ко ном.

Члан 5.
Услу ге из чла на 3. овог пра вил ни ка пру жа ју се са истим ква ли-

те том свим ко ри сни ци ма исте елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же.
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Аген ци ја ме ри ква ли тет услу га у скла ду са ET SI пре по ру ком 
EG 201 769-1, на на чин про пи сан За ко ном и под за кон ским ак том 
ко јим су бли же уре ђе ни па ра ме три ква ли те та јав но до ступ них 
елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га и спро во ђе ње кон тро ле оба-
вља ња де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја.

Члан 6.
При ступ услу га ма оба ве ште ња и јав ним те ле фон ским име ни-

ци ма об у хва та мо гућ ност ко ри сни ка јав но до ступ них те ле фон ских 
услу га на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је да:

1) од опе ра то ра јав но до ступ них те ле фон ских услу га до би ју 
ажур не ин фор ма ци је о прет плат ни ци ма чи ји су по да ци уне ти у те-
ле фон ски име ник, ко ји во де у скла ду са За ко ном;

2) до би ју ажур не ин фор ма ци је о прет плат ни ци ма јав но до-
ступ них те ле фон ских услу га у Ре пу бли ци Ср би ји, по сред ством 
нај ма ње јед ног јав но до ступ ног све о бу хват ног те ле фон ског име-
ни ка.

При ступ услу га ма оба ве ште ња и јав ним те ле фон ским име ни-
ци ма из ста ва 1. овог чла на обез бе ђу је пу тем те ле фон ског сер ви са 
за оба ве ште ња, као и пу тем те ле фон ских име ни ка у елек трон ском 
об ли ку, по сред ством ин тер не та, или у штам па ном об ли ку.

При ступ услу га ма оба ве ште ња и јав ним те ле фон ским име ни-
ци ма из ста ва 1. овог чла на обез бе ђу је се и са јав них те ле фон ских 
го вор ни ца. 

Члан 7.
Ко ри шће ње јав них те ле фон ских го вор ни ца об у хва та мо-

гућ ност упу ћи ва ња и при ма ња ло кал них, ме ђу ме сних и ме ђу на-
род них по зи ва, упу ћи ва ње бес плат них по зи ва слу жба ма за хит не 
ин тер вен ци је, као и при ступ услу га ма оба ве ште ња и јав ним те ле-
фон ским име ни ци ма.

Јав не те ле фон ске го вор ни це по ста вља ју се на јав ним ме сти-
ма, у скла ду са ра зум ним по тре ба ма ко ри сни ка на од ре ђе ном ге-
о граф ском под руч ју, на ро чи то у сми слу про стор ног раз ме шта ја, 
бро ја и при сту пач но сти за осо бе са ин ва ли ди те том.

Про стор ни рас по ред јав них те ле фон ских го вор ни ца у нај ве-
ћој мо гу ћој ме ри, од го ва ра про стор ном рас по ре ду ста нов ни штва 
на од ре ђе ном ге о граф ском под руч ју.

Ко ри шће ње јав них те ле фон ских го вор ни ца из ста ва 1. овог 
чла на обез бе ђу је се на тех но ло шки не у трал ној осно ви.

Члан 8.
Бес плат но упу ћи ва ње по зи ва слу жба ма за хит не ин тер вен-

ци је (по ли ци ја, ва тро га сна слу жба, хит на ме ди цин ска по моћ), од-
но сно об је ди ње ном цен тру за при ступ слу жба ма за хит не ин тер-
вен ци је, од но си се на мо гућ ност свих ко ри сни ка јав но до ступ них 
те ле фон ских услу га на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је да без на кна-
де упу ћу ју по зи ве ка слу жба ма за хит не ин тер вен ци је и об је ди ње-
ном цен тру за при ступ слу жба ма за хит не ин тер вен ци је.

Мо гућ ност упу ћи ва ња бес плат них по зи ва из ста ва 1. овог 
чла на обез бе ђу је се и са јав них те ле фон ских го вор ни ца, и то без 
уба ци ва ња ко ва ни ца или кар ти ца у апа рат.

Члан 9.
Јед на ке мо гућ но сти за при ступ јав но до ступ ним те ле фон-

ским услу га ма, укљу чу ју ћи упу ћи ва ње по зи ва слу жба ма за хит не 
ин тер вен ци је, услу га ма оба ве ште ња и јав ним те ле фон ским име-
ни ци ма, обез бе ђу ју се за осо бе са ин ва ли ди те том при ме ном сле де-
ћих по себ них ме ра:

1) увр шћи ва њем тер ми нал не опре ме при ла го ђе не за ко ри-
шће ње осо ба ма са раз ли чи тим вр ста ма ин ва ли ди те та (оште ће ња 
слу ха, ви да итд) у по ну ду опе ра то ра, ко ји су од ре ђе ни за пру жа о це 
услу га уни вер зал ног сер ви са, у скла ду са За ко ном;

2) при ла го ђа ва њем те ле фон ских го вор ни ца за при ступ и ко-
ри шће ње осо ба ма са ин ва ли ди те том.

Јед на ке мо гућ но сти за при ступ јав но до ступ ним те ле фон-
ским услу га ма, укљу чу ју ћи упу ћи ва ње по зи ва слу жба ма за хит не 
ин тер вен ци је, услу га ма оба ве ште ња и јав ним те ле фон ским име-
ни ци ма, обез бе ђу ју се за со ци јал но угро же не ко ри сни ке при ме ном 
сле де ћих по себ них ме ра:

1) одо бра ва њем по пу ста на уво ђе ње пр вог при кључ ка за при-
ступ услу га ма из чла на 3. овог пра вил ни ка;

2) одо бра ва њем по пу ста на ме сеч ну прет пла ту за основ не 
услу ге и од ре ђе ни обим са о бра ћа ја.

По себ не ме ре из ста ва 2. овог чла на да ју се у ви ду по себ не 
по ну де та риф них па ке та или ин ди ви ду ал них услу га.

Со ци јал но угро же ни ко ри сни ци, у скла ду са за ко ном и овим 
пра вил ни ком,  је су:

1) ко ри сни ци до дат ка за по моћ и не гу дру гог ли ца по про пи-
си ма ко ји ма се уре ђу је со ци јал на за шти та;

2) ли ца са те ле сним, ин те лек ту ал ним, мен тал ним, сен зор ним, 
го вор но-је зич ким, со цио-емо тив ним, ви ше стру ким смет ња ма у 
раз во ју и функ ци о ни са њу – ко ри сни ци пра ва и услу га по про пи-
си ма ко ји ма се уре ђу је со ци јал на за шти та, чи је по тре бе за не гом и 
ма те ри јал ном си гур но шћу пре ва зи ла зе мо гућ но сти по ро ди це;

3) ко ри сни ци пра ва на нов ча ну со ци јал ну по моћ по про пи си-
ма ко ји ма се уре ђу је со ци јал на за шти та;

4) пру жа о ци услу ге по ро дич ног сме шта ја по про пи си ма ко ји-
ма се уре ђу је со ци јал на за шти та;

5) ко ри сни ци пра ва на де чи ји до да так по про пи си ма ко ји ма 
се уре ђу је фи нан сиј ска по др шка по ро ди ци.

Усло ве у по гле ду обез бе ђи ва ња при сту пач но сти осо ба ма са 
ин ва ли ди те том из ста ва 1. овог чла на, као и по пу сте и усло ве за 
пру жа ње услу га из ста ва 2. овог чла на, уре ђу је Аген ци ја, у скла ду 
са За ко ном. 

Члан 10.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о од ре ђи ва њу по чет не гру пе услу га уни вер зал ног сер-
ви са („Слу жбе ни гла сник РС”, број 55/09).

Члан 11.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 011-00-00042/2011-17
У Бе о гра ду, 20. мар та 2012. го ди не

Ми ни стар, 
Пре драг Мар ко вић, с.р.

826
На осно ву чла на 25. став 3. За ко на о ту ри зму („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 99/11 – др. за кон), 
Ми ни стар еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја до но си 

ПРА  ВИЛ  НИК 

о ка те го ри за ци ји т у ри стич ких ме ста

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се бли жи усло ви за од ре ђи-

ва ње ка те го ри је ту ри стич ког ме ста, на чин од ре ђи ва ња и пр о ме не 
ка те го ри је, као и вр сте по да та ка о ту ри стич ким ме сти ма ко ји се 
еви ден ти ра ју у Ре ги стру ту ри зма.

Члан 2.
Раз вр ста ва ње ту ри стич ких ме ста у ка те го ри је вр ши се на 

осно ву кван ти та тив них и ква ли та тив них кри те ри ју ма. 
Кван ти та тив ни кри те ри ју ми про це њу ју се на осно ву рас по-

ло жи вих по да та ка оби ма ту ри стич ког про ме та у по след ње три го-
ди не ко је прет хо де го ди ни у ко јој се вр ши од ре ђи ва ње ка те го ри  је 
ту ри стич ког ме ста. 

Ква ли та тив ни кри те ри ју ми про це њу ју се на осно ву сте пе на 
из гра ђе но сти ко му нал не, са о бра ћај не и ту ри стич ке ин фра струк ту-
р е као и ту ри стич ке су пр а струк ту ре под руч ја ко је се раз вр ста ва у 
ка те го ри ју ту ри стич ког ме ста  (у да љем тек сту: под руч је). 

II. КВАН ТИ ТА ТИВ НИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ

Обим ту ри стич ког про ме та

Члан 3.
Про це на оби ма ту ри стич ког про ме та под руч ја, од ре ђу је се на 

осно ву:
1) ре ги стро ва ног бро ја до ла ска ту ри ста;
2) ре ги стро ва ног бро ја но ће ња ту ри ста у уго сти тељ ским 

објек ти ма за сме штај;


