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ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА 

 
СРБНет послује од 04.11.2011.године  на територији  Републике Србије и својим досадашњим радом тежимо да обогатимо и улепшамо живот 

људи, омогућавајући им глобалну повезаност и изванредне комуникације. 

СРБНет је фирма фокусирана на потребе и задовољство својих корисника, а регулисање односа са корисницима је предмет Етичког кодекса 

фирме и одвија се према утврђеним начелима, а то су информисаност, доступност, избор врсте услуге прилагођен потребама, саветодавна и стручна помоћ, 
сигурност, заштита и гаранција квалитета. 

СРБНет је маркетиншки оријентисана фирма која својим главним задатком сматра задовољење потреба потрошача уз активан програм 

истраживања маркетинг елемената у циљу упознавања њихових жеља и прохтева. Вршећи функцију задовољења потреба потрошача фирма осваја њихову 
лојалност и испуњава своју мисију. 

Основна делатност СРБНет-а јесте пружање телекомуникационих услуга, од којих је најзначајнија Интернет услуга. Поред наведеног наша фирма 

пружа још и услуге: 

 
 Уградње видео надзора, 

 Каблирање и умрежавање објеката, 

 Израда web сајтова, 

 HOTSPOT услуга, 

 Постављање базних wireless станицa

Интернет услуге 

Бежични интернет: Wireless – Бежични Интернет је савремено решење које је најзаслужније за нагли развој Интернета у свету. 

Реализацијом сталне везе преко бежичних система преноса корисник добија услуге сталног приступа Интернету, без предходне успоставе везе. Интернет 24 

часа, 30 дана у месецу, 12 месеци у години, са квалитетом преноса брзинама у распону од  1,5 Mbps до 100 Mbps. 

               Кабловски интернет: Интернет преко УТП (Ethernet) кабла директно до вашег рачунара без коришћења модема и осталих уређаја. 

 

Цена услуга 

Цене услуга СРБНет-а формулисане су тако да су прилагођене различитим потребама и могућностима наших корисника, оне су подељене на цене 

за правна и цене за физичка лица, све цене су изражене са ПДВ- ом. Корисници имају могућност  да мењају своје постојеће пакете, али су у обавези да о 
томе благовремено обавесте фирму.  

Уговор о пружању телекомуникационих услуга 
Корисници потписују уговор на 12 или 24 месеца.  

Предмет уговора јесте обезбеђење Интернет конекције између корисника и провајдера, кроз постојећу инфраструктуру провајдера. Будући да је 

провајдер у могућности да посредује између корисника и носиоца глобалне мреже у остваривању корисникове везе са интернетом, као и у интерном 
повезивању више локација корисника, те је сврха закључивања уговора регулисање наведеног односа између провајдера као посредника и клијента, као 

крајњег корисника. Уговор СРБНет-а поред Члана 1 Уводна одредба и предмет уговора наведеног у горњем тексту садржи још и чланове:  

 
 Члан 2: Дефинисање услуга; 

 Члан 3: Недозвољене активности; 

 Члан 4: Кодекс понашања на 

Интернету; 

 Члан 5: Измене кодекса корисника 

Интернета; 
 Члан 6: Гаранција брзине; 

 Члан 7: Локална мрежа корисника 

и одговорност провајдер; 
 Члан 8: Регистрација домена и IP 

Адресе; 

 Члан 9: Цене сервиса; 
 Члан 10: Услови промена цена 

услуга; 

 Члан 11: Трошкови регистрације 

домена; 

 Члан 12: Месечни трошкови; 

 Члан 13: Плаћање; 

 Члан 14: Време важења уговора; 

 Члан 15: Раскид уговора; 
 Члан 16: Телефонска, e-mail 

подршка; 

 Члан 17: Одржавање и 
сервисирање на локацији 

корисника; 

 Члан 18: Препоруке провајдера 
кориснику; 

 Члан 19. Одштета кориснику у 

случају прекида; 

 Члан 20: Интервенције на 

инфраструктури мреже или 

чворишту провајдера; 

 Члан 21: Пресељење корисника на 
другу локацију; 

 Члан 22: Коришћење опреме 

провајдера; 
 Члан 23: Уговорне измене и 

допуне уговора; 

 Члан 24: Надлежност суда; 
 Члан 25: Завршна одредба. 

 
Сви чланови Уговора СРБНет-а формулисани су тако да обе уговорне стране имају јасан и уговором описан пословни однос којим приступају, а 

на обострано задовољство. 

СРБНет је посвећен: 
 Идентификовању, остварењу и превазилажењу захтева квалитета, безбедности информација, континуитету пословања и управљања услугама, 

постављених од стране корисника. 

 Тежњи ка извесности  у обезбеђењу производа и испоруци услуга које задовољавају неопходности и очекивања наших корисника у погледу 
квалитета, карактеристика, поузданости и безбедности по адекватној тржишној цени. 

 Усвајању интегрисаног процесног приступа како би ефективно и ефикасно испоручили услуге којима управљамо тако да задовољавају пословне 

потребе и захтеве корисника. 
 Одржавању доброг пословног и профитабилног односа са клијентима, подизвођачима, добављачима и другим заинтересованим странама. 

 Координисаној интеграцији и имплементацији процеса управљања услугама како би се обезбедила стална контрола, већа ефикасност и могућност 

континуираног побољшања. 
 Осигурању сталне способности СРБНет-а да одговори уговореним обавезама кроз одговарајући континуитет пословања. 

 Усаглашавању са свим применљивим прописаним законодавством у вези квалитета, безбедношћу информација, управљањем услугама и 

континуитетом пословања и другим регулаторним или захтевима корисника или треће стране на које је фирма обавезана. 
 

Ова изјава о политици је објављена на web сајту СРБНет-а (www.srbnet.rs) , доступна и видљива и у просторијама фирме и доступна 

заинтересованим странама. Комуницирана је према свим запосленима и повезаним лицима која раде под контролом СРБНет-а и подржана је од стране 
интегрисаног менаџмент система који обезбеђује додатне детаље по питању услуга и одговорности. Политика се разматра на годишњем нивоу ос стране 

Топ менаџмента СРБНет-а. 

  

Срдачно Ваш,   

СРБНЕТ                                                                                              МP 


