
V. Анализа ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 

поштанским услугама  

 

 

Област обављања поштанских услуга уређена је Законом о поштанским 

услугама („Службени гласник РСˮ, бр. 18/05 и 30/10), који је делимично усклађен 

са релевантним прописима Европске уније који уређују ову област. 

Измене и допуне важећег Закона нужне су, примарно, ради стварања 

правног основа за спровођење припајања Републичке агенције за поштанске услуге 

- РАПУС, која је основана Законом о поштанским услугама („Службени гласник 

РСˮ, број 18/05), Републичкој агенцији за електронске комуникације - РАТЕЛ, која 

је основана Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РСˮ, 

број 44/10, 6/13-УС). Наведена независна регулаторна тела основана су у складу са 

европским стандардима, са циљем успостављања пуне либерализације тржишта 

електронских комуникација, односно тржишта поштанских услуга. Са друге стране, 

Директиве Европске уније у поменутим областима предвиђају обавезно постојање 

незавизних регулаторних тела, уз напомену да упоредива европска решења, како 

држава чланица ЕУ, тако и земаља у окружењу, изузев Босне и Херцеговине и 

Македоније, указују на то да ове две регулаторне функције сродних циљева и 

активности делују у оквиру једне обједињене агенције. 

Изменама и допунама важећег Закона о поштанским услугама извршиће се 

додатна појашњења терминолошке природе која имају за циљ да се омогући његово 

потпуније тумачење и ефикаснија примена, док измене и допуне у делу којим се 

прецизније уређују надлежности проширене регулаторне агенције у сегменту 

поштанских услуга имају за циљ успостављање ефикаснијег система регулисања 

ове области. Поред наведеног, изменама и допунама важећег Закона створиће се 

правна могућност за проширење делатности јавног поштанског оператора, поред 

обављања делатности поштанских услуга. 

 

 

1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 

 

 

У ширем смислу, предложена законска решења ће остварити утицај на:  

 

1) развој националног правног система, а полазећи од неопходности 

спровођења одговарајућих активности у правцу даље хармонизације 

националних прописа са правним тековинама Европске уније у оквиру 

процеса европских интеграција. Наиме, новим законским решењима, 

првенствено, правно-институционалног оквира регулисања поштанског 

тржишта, оствариће се напредак ка сличним решењима у другим 

европским земљама.  

2) поштанске операторе јер закон прецизније утврђује услове под којима ће 

поштански оператори деловати на поштанском тржишту; 

3) јавног поштанског оператора, којем ће се омогућити да, поред 

поштанске делатности, обавља и друге делатности, и то: заступање и 

посредовање у осигурању, мењачке послове, послове платног промета и 

друге делатности у складу са својим оснивачким актом и статутом, а 
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имајући у виду актуелни тренд уласка поштанских оператора у нова 

пословна подручја на глобалном плану;  

4) кориснике поштанских услуга, којима ће се понудити институционално 

побољшан систем уређења односа у поштанском окружењу на релацији 

држава-регулатор-поштански оператор, као и конкурентни портфолио 

нових услуга од стране јавног поштанског оператора. 

 

2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 

 

Примена предложеног закона не ствара додатне трошкове грађанима и 

привреди, будући да не предвиђа увођење нових процедура. 

При томе, посебно истичемо да ће се законом предвидети нова надлежност 

регулаторне агенције у вези са утврђивањем начина и услова приступа поштанској 

мрежи јавног поштанског оператора и вођењем регистра закључених уговора, као и 

прописивањем параметара квалитета за обављање поштанских услуга и 

прописивање минималног квалитета у обављању универзалне поштанске услуге. 

 

3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити 

 

Предложена законска решења ће имати позитиван утицај како на све 

субјекте (физичка и правна лица) који имају интереса за обезбеђење правног 

оквира за унапређење регулисања поштанског система, тако и на све органе 

задужене за спровођење права. 

Примена овог закона не ствара додатне трошкове грађанима и привреди.  

 

4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција 

 

Предложени закон не уређује област оснивања привредних субјеката. 

Међутим, будући да су сва предложена решења у функцији јачања правне 

сигурности носилаца права, то су ова решења у исто време у функцији подстицања 

тржишне конкуренције. У том смислу, у повољним тржишним и економским 

условима уопште, овај закон би, иако на индиректан начин, у великој мери 

допринео стварању нових привредних субјеката.   

 

5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 

закону 

 

У складу са Пословником Владе, Mинистaрствo спoљнe и унутрaшњe тргoвинe 

и тeлeкoмуникaциja је, у периоду од 29. новембра до 20. децембра 2013. године, 

спровело jaвну рaспрaву у циљу прибaвљaњa мишљeњa стручне и шире jaвнoсти o 

Нацрту закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама. У наведеном 

периоду све заинтересоване стране имале су прилику да изнесу своје сугестије, 

коментаре и примедбе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о 

поштанским услугама. 
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6. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно 

што се доношењем закона намерава 

 

1) Примена закона подразумева доношење прописа за спровођење овог 

закона у року од три месеца од дана ступања на снагу истог. До њиховог 

доношења примењиваће се важећи прописи, ако нису у супротности са 

овим законом, док поступци који су започети до дана ступања на снагу 

овог закона наставиће се по прописима по којима су започети; 

2) Поштански оператори треба да ускладе своје пословање са законом у 

року од три месеца од дана ступања на снагу истог; 

3) регулисање поштанског тржишта до именовања чланова органа 

управљања нове агенције; 

4) подела овлашћења и надлежности између различитих ентитета. 

 

 

Министарство ће периодично информисати јавност о донетим прописима и 

стручним мишљењима за промену прописа, и објављиваће донета акта ради давања 

доприноса остваривању циљева дефинисаних доношењем овог закона. 

 

 


