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2. Основни елементи државних записа из тачке 1. ове одлуке су:
Емитент
Република Србија
Износ емисије
10.000.000.000,00 динара
Номинална вредност 10.000,00 динара
Датум емитовања
3. април 2012. године
Датум салдирања
5. април 2012. године
Датум доспећа
11. април 2013. године
3. Државни записи емитују се у нематеријализованом облику
и региструју код Централног регистра, депоа и клиринга хартија
од вредности АД Београд (у даљем тексту: Централни регистар).
4. Државни записи гласе на име.
5. Јединствена дисконтована цена државних записа утврђује
се приликом примарне продаје записа на аукцији, на бази извршне
дисконтне стопе.
Износ дисконтоване цене државних записа израчунава се на
годишњем нивоу по формули:
nominalna vrednost
Diskontovana cena= ––––––––––––––––––––––––––––––––
broj dana
1+ diskontna stopa h –––––––––
360

(

)

Дисконтна стопа на понуди исказује се са две децимале.
Дисконтована вредност понуде представља производ дисконтоване цене и количине државних записа које учесник на аукцији
намерава да купи.
6. Пренос власништва на државним записима врши се другог
дана након уписа државних записа на одговарајуће рачуне хартија
од вредности који се воде код Централног регистра, а по потреби
пренос власништва се може вршити и након тога, најкасније до 31.
децембра 2012. године.
7. Номинална вредност непродатих дугорочних државних записа који нису продати до 31. децембра 2012. године, преноси се
са емисионог рачуна на рачун окончања емисије Републике Србије
у Централном регистру.
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8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 424-2273/2012
У Београду, 29. марта 2012. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 64. став 5. Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 53/10) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о уступању робе без накнаде
1. Уступа се Црвеном крсту Србије – Градској организацији Црвеног крста Сомбор, без накнаде, роба у количини од 40 m3
огревног дрвета, одузета у поступку инспекцијског надзора.
2. Огревно дрво из тачке 1. овог решења користиће се за потребе социјално угроженом становништву који су редовни корисници помоћи Црвеног крста са територије општине Сомбор.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 404-1726/2012
У Београду, 22. марта 2012. године
Влада
Председник,
др Мирко Цветковић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
825

На основу члана 55. став 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10),
Министар културе, информисања и информационог друштва,
на предлог Републичке агенције за електронске комуникације, доноси

П РА В И Л Н И К
о универзалном сервису
Члан 1.
Овим правилником прописује се обим, географска покривеност и квалитет пружања услуга универзалног сервиса, као и захтеви у погледу обезбеђивања једнаких могућности за коришћење
услуга особама са инвалидитетом, узимајући у обзир степен развијености јавних комуникационих мрежа и расположивост јавно доступних електронских комуникационих услуга у Републици Србији.
Члан 2.
Основне услуге универзалног сервиса сагласно Закону о
електронским комуникацијама (у даљем тексту: Закон) су:
1) приступ јавној комуникационој мрежи и јавно доступним
телефонским услугама на фиксној локацији, укључујући услугу
преноса података која обезбеђује функционалан приступ интернету;
2) приступ услугама обавештења и јавним телефонским именицима;
3) коришћење јавних телефонских говорница;
4) бесплатно упућивање позива службама за хитне интервенције;
5) посебне мере које особама са инвалидитетом и социјално угроженим корисницима осигуравају једнаке могућности за
приступ јавно доступним телефонским услугама, укључујући

упућивање позива службама за хитне интервенције, услугама обавештења и јавним телефонским именицима.
Члан 3.
Приступ јавној комуникационој мрежи на фиксној локацији се односи на испуњење сваког разумног захтева корисника на
територији Републике Србије за приступ јавној комуникационој
мрежи, ради коришћења јавно доступних телефонских услуга,
на једној фиксној локацији корисника, односно на месту његовог
пребивалишта или боравишта.
Коришћење јавно доступних телефонских услуга из става 1.
овог члана обухвата могућност упућивања и примања локалних,
међумесних и међународних позива, комуникацију путем телефакса и функционални приступ интернету.
Приступ из става 1. овог члана остварује се посредством најмање једног оператора, који је одређен за пружаоца услуга универзалног сервиса, у складу са Законом.
Приступ јавној комуникационој мрежи и коришћење јавно
доступних телефонских услуга из ст. 1. и 2. овог члана обезбеђује
се на технолошки неутралној основи.
Функционални приступ интернету из става 2. овог члана подразумева проток података који није мањи од онога који се може
остварити путем dial-up приступа.
Члан 4.
Ради реализације приступа из члана 3. овог правилника, оператору који је одређен за пружаоца услуга универзалног сервиса,
додељују се опсези бројева географске нумерације, у складу са
Планом нумерације, на начин предвиђен Законом.
Члан 5.
Услуге из члана 3. овог правилника пружају се са истим квалитетом свим корисницима исте електронске комуникационе мреже.
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Агенција мери квалитет услуга у складу са ETSI препоруком
EG 201 769-1, на начин прописан Законом и подзаконским актом
којим су ближе уређени параметри квалитета јавно доступних
електронских комуникационих услуга и спровођење контроле обављања делатности електронских комуникација.
Члан 6.
Приступ услугама обавештења и јавним телефонским именицима обухвата могућност корисника јавно доступних телефонских
услуга на целој територији Републике Србије да:
1) од оператора јавно доступних телефонских услуга добију
ажурне информације о претплатницима чији су подаци унети у телефонски именик, који воде у складу са Законом;
2) добију ажурне информације о претплатницима јавно доступних телефонских услуга у Републици Србији, посредством
најмање једног јавно доступног свеобухватног телефонског именика.
Приступ услугама обавештења и јавним телефонским именицима из става 1. овог члана обезбеђује путем телефонског сервиса
за обавештења, као и путем телефонских именика у електронском
облику, посредством интернета, или у штампаном облику.
Приступ услугама обавештења и јавним телефонским именицима из става 1. овог члана обезбеђује се и са јавних телефонских
говорница.
Члан 7.
Коришћење јавних телефонских говорница обухвата могућност упућивања и примања локалних, међумесних и међународних позива, упућивање бесплатних позива службама за хитне
интервенције, као и приступ услугама обавештења и јавним телефонским именицима.
Јавне телефонске говорнице постављају се на јавним местима, у складу са разумним потребама корисника на одређеном географском подручју, нарочито у смислу просторног размештаја,
броја и приступачности за особе са инвалидитетом.
Просторни распоред јавних телефонских говорница у највећој могућој мери, одговара просторном распореду становништва
на одређеном географском подручју.
Коришћење јавних телефонских говорница из става 1. овог
члана обезбеђује се на технолошки неутралној основи.
Члан 8.
Бесплатно упућивање позива службама за хитне интервенције (полиција, ватрогасна служба, хитна медицинска помоћ), односно обједињеном центру за приступ службама за хитне интервенције, односи се на могућност свих корисника јавно доступних
телефонских услуга на територији Републике Србије да без накнаде упућују позиве ка службама за хитне интервенције и обједињеном центру за приступ службама за хитне интервенције.
Могућност упућивања бесплатних позива из става 1. овог
члана обезбеђује се и са јавних телефонских говорница, и то без
убацивања кованица или картица у апарат.
Члан 9.
Једнаке могућности за приступ јавно доступним телефонским услугама, укључујући упућивање позива службама за хитне
интервенције, услугама обавештења и јавним телефонским именицима, обезбеђују се за особе са инвалидитетом применом следећих посебних мера:
1) увршћивањем терминалне опреме прилагођене за коришћење особама са различитим врстама инвалидитета (оштећења
слуха, вида итд) у понуду оператора, који су одређени за пружаоце
услуга универзалног сервиса, у складу са Законом;
2) прилагођавањем телефонских говорница за приступ и коришћење особама са инвалидитетом.
Једнаке могућности за приступ јавно доступним телефонским услугама, укључујући упућивање позива службама за хитне
интервенције, услугама обавештења и јавним телефонским именицима, обезбеђују се за социјално угрожене кориснике применом
следећих посебних мера:
1) одобравањем попуста на увођење првог прикључка за приступ услугама из члана 3. овог правилника;
2) одобравањем попуста на месечну претплату за основне
услуге и одређени обим саобраћаја.

30. март 2012.
Посебне мере из става 2. овог члана дају се у виду посебне
понуде тарифних пакета или индивидуалних услуга.
Социјално угрожени корисници, у складу са законом и овим
правилником, јесу:
1) корисници додатка за помоћ и негу другог лица по прописима којима се уређује социјална заштита;
2) лица са телесним, интелектуалним, менталним, сензорним,
говорно-језичким, социо-емотивним, вишеструким сметњама у
развоју и функционисању – корисници права и услуга по прописима којима се уређује социјална заштита, чије потребе за негом и
материјалном сигурношћу превазилазе могућности породице;
3) корисници права на новчану социјалну помоћ по прописима којима се уређује социјална заштита;
4) пружаоци услуге породичног смештаја по прописима којима се уређује социјална заштита;
5) корисници права на дечији додатак по прописима којима
се уређује финансијска подршка породици.
Услове у погледу обезбеђивања приступачности особама са
инвалидитетом из става 1. овог члана, као и попусте и услове за
пружање услуга из става 2. овог члана, уређује Агенција, у складу
са Законом.
Члан 10.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о одређивању почетне групе услуга универзалног сервиса („Службени гласник РС”, број 55/09).
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 011-00-00042/2011-17
У Београду, 20. марта 2012. године
Министар,
Предраг Марковић, с.р.
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На основу члана 25. став 3. Закона о туризму („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 99/11 – др. закон),
Министар економије и регионалног развоја доноси

П РА В И Л Н И К
о категоризацији туристичких места
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови за одређивање категорије туристичког места, начин одређивања и промене
категорије, као и врсте података о туристичким местима који се
евидентирају у Регистру туризма.
Члан 2.
Разврставање туристичких места у категорије врши се на
основу квантитативних и квалитативних критеријума.
Квантитативни критеријуми процењују се на основу расположивих података обима туристичког промета у последње три године које претходе години у којој се врши одређивање категорије
туристичког места.
Квалитативни критеријуми процењују се на основу степена
изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре као и туристичке супраструктуре подручја које се разврстава у
категорију туристичког места (у даљем тексту: подручје).
II. КВАНТИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ
Обим туристичког промета
Члан 3.
Процена обима туристичког промета подручја, одређује се на
основу:
1) регистрованог броја доласка туриста;
2) регистрованог броја ноћења туриста у угоститељским
објектима за смештај;

