
На основу члана 89 став 6 Закона о електронским комуникацијама ("Службени лист ЦГ", број 
40/13) Министарство рада и социјалног старања донијело је 
 
 

ПРАВИЛНИК 
 
 

О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПОСЕБНИХ ПОВОЉНОСТИ У 
КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА УНИВЕРЗАЛНОГ СЕРВИСА 

 
 

(Објављен у "Сл. листу Црне Горе", бр. 52 од 16. децембра 2014, 75/15) 
 

Предмет 
 

Члан 1  
     Овим правилником утврђује се листа категорија корисника који се сматрају социјално 
угроженим лицима, лицима смањене покретљивости, као и лицима са инвалидитетом и који 
имају право на посебне повољности у коришћењу услуга Универзалног сервиса. 
 

Употреба родно осјетљивог језика 
 

Члан 2  
     Изрази који се у овом правилнику користе за физичка лица у мушком роду подразумијевају 
исте изразе у женском роду. 
 

Социјално угрожена лица 
 

Члан 3  
     Категорија лица који се сматрају социјално угроженим лицима у смислу овог правилника су: 
     1) појединци и породице које су оствариле право на материјално обезбјеђење, у складу са 
законом и другим прописима којима се уређује социјална и дјечја заштита; 
     2) пружаоци услуга породичног смјештаја-хранитељства и породичног смјештаја, у складу са 
законом и другим прописима којима се уређује социјална и дјечја заштита; 
     3) лица која су остварила право на новчану накнаду материјалног обезбјеђења у складу са 
законом и другим прописима којима се уређује борачка и инвалидска заштита; 
     4) лица која су остварила право на старачку надокнаду или на олакшице за плаћање 
доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника, у складу са законом и другим 
прописима којима се уређује пољопривреда и рурални развој; 
     5) лица која су остварила право на најнижу пензију у номиналном износу у складу са чланом 
29 Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени лист РЦГ", бр. 54/03, 39/04, 61/04, 
79/04, 14/07 и 47/07 и "Службени лист ЦГ", бр. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 
60/14,10/15 и 44/15); 
     6) лица која су остварила право на мјесечну новчану помоћ по основу признатог статуса 
избјеглице или по основу одобрене додатне заштите, у складу са законом и другим прописима 
којима се уређује право на азил и признавање статуса избјеглице. 
 

Лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом 
 

Члан 4  
     Категорије лица која се сматрају лицима смањене покретљивости и лицима са 
инвалидитетом у смислу овог правилника су: 
     1) лица која су остварила право на додатак на његу и помоћ, у складу са законом и другим 
прописима којима се уређује социјална и дјечја заштита; 
     2) лица са инвалидитетом која су на евиденцији Завода за запошљавање Црне Горе, као 
незапослена лица, у складу са законом и другим прописима којима се уређује професионална 
рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом; 
     3) лица која су остварила најмање једно од права из борачке и инвалидске заштите, по 
основу статуса војног инвалида или цивилног инвалида рата у складу са законом и другим 



прописима којима се уређује борачка и инвалидска заштита. 
 

Прелазна одредба 
 

Члан 5  
     Почетком примјене овог правилника престаје да важи Правилник о одређивању категорија 
корисника повољности у коришћењу услуга Универзалног сервиса ("Службени лист ЦГ", број 
57/10). 
 

Завршна одредба 
 

Члан 6  
     Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне 

Горе", а примјењиваће се од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године. 

     Број: 56-179/14-6 

     Подгорица, 4. децембра 2014. године 

     Министар, мр Предраг Бошковић, с.р. 


