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МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЉЕ ТРГОВИНЕ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

ПРЕДМЕТ: Миmљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и 
допунама Закона о поmтанским услугама, која је Канцеларији за реryлаторну 
реформу и анализу ефеката прописа достављена актом број: 119-01-0006412013-07 
од 31.12.2013. године. 

Сходно чл. 40. и 46. Пословника Вдаде ("Сл. гласник РС", бр. 61/06 
пречиmliен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), а у складу са 
ЧЈ1аном 2. Уредбе о Канцеларији за реryлаторну реформу и анализу ефеката 
прописа ("Сл. гласник РС", број 89/10), даје се: 

МИШЉЕЉЕ 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о поmтанским усЛ}тама, НЕ 
САДРЖИ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 

ОБРАЗЛОЖЕЉЕ 

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација су даљем 
тексту: предлагач прописа) доставило је Канцеларији за регулаторну реформу и 

анаЈIИЗУ ефеката прописа (у даљем тексту: Канцеларија) захтев за мишљење о Анализи 
ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама су 
даљем тексту: Нацрт закона). 

у Образложењу и Анализи ефеката прописа, предлагач прописа је одговорио на 

сва питања формулисана у складу са чл. 39. и 40. Пословника Владе ("Сл. гласник РС", 
бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), међутим 
одговори на питања на којаје одговорио су непотпуни и неадекватни. 

СУГЕСТИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈЕНАДОСТАВЉЕНУ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА 

ЗАКОНА 

Као основни разлог за доношење Закона о измена.1IAа и допунама Закона о 

поштанским услугама наводи се потреба за припајањем Републичке агенције за 
поштанске услуге Републичкој агенцији за електронске комуникације. 
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Међутим, изузев навођења потребе за усаглашавањем напионалних прописа са 
прописима ЕУ, предлагач прописа није објаснио из којих разлога се определио за 
овакво решење. Другим речима, није предочен адекватан преглед постојећег стања, 
није наведено који се постојећи проблеми ОВИМ изменама и допунама важећег закона 
настоје превазићи, као и какви се ефекти желе произвести. Предлагач прописа је 
посебно требало да наведе и образложи резултате рада Агенције за поштанске услуге, 
као и разлоге зашто је иста уопште била основана, имајући у виду да је у Образложењу 
наведено да постоји стандард, како у земљама у окружењу, тако и у Европској унији, 
да једно тело буде задужено за послове електронских комуникација и пош~анских 
услуга, а не два различита тела као што је то у Републици Србији. 

Као одговор на питање lЮ кога ће и како ће највероватније утицати решења у 
закону, предлагач прописа, између осталог, идентификовао је: 

Поштанске операторе, с обзиром на то да Напрт закона предлаже 
прецизирање услова под којима ће поштански оператори деловати на 

поштанском тржишту. Међутим, предлагач прописа није образложио на 
који конкретан начин ће се ти прописани услови одразити на поштанске 
операторе, да ли ће им створити додатне трошкове, како ће утицати на 
тржиште и тржишну конкуренцију; 

Јавног поштанског оператора, с обзиром на то да Нацрт закона предлаже 
проширење његове делатности, укључујући и заступање и посредовање у 

осигурању, мењачке послове, послове П:IaТНОГ промета и др. Међутим, 

предлагач прописа ни овде није представио очекиване ефекте ових 

измена, из којих разлога се определио за њихово увођење, нити како ће 

се примена овог решења утицати на самог јавног оператора. 

На питање који су трошкови које ће nри.71.1ена закона изазвати грађанu.ма и 
привреди, посебно МШZlJ..lvt и средњи/н nредузећима, предлагач прописа је одговорио да 

примена предложених решења не ствара додатне трошкове грађанима и привреди, 

будући да не предвиђа увођење нових процедура. Затим, као одговор на питање да ли 

су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које ће он 

створити, предлагач прописа предвиђа да ће предложена законска решења 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. 
Међутим, Канцеларија констатује да је предлагач прописа пропустио да пружи 

аргументе који иду у прилог наведеним тврдњама, као и да изврши анализу ефеката 
кључних решења. С обзиром да се у члану На. Нацрта закона предлаже проширење 

делатности јавног поштанског оператора, што може имати за последицу повећану 
потребу за ангажовањем нових стручних кадрова или организовањем обука 
расположивих кадрова, предлагач прописа је требало да презентује трошковну анализу 

увођења овог решења. Такође, обрађивач прописа је требало да образложи како 
увођење нових делатности неће довести до креирања нових процедура, а у крајњој 
линији, ни до додатних трошкова за грађане који ће користити поштанске и друге 

услуге које ће обезбеђиватијавни поштански оператор. 
Са друге стране, како би се свеобухватно сагледали ефекти предложених 

решења, потребно је предочити и очекиване користи које би предложена решења 

могла да произведу у пракси примене. Тек на основу поређења трошкова и користи, 
може се извести коначна оцена о оправданости увођења предложених решења, те дати 
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потпун и аргументован одговор на питање да ли позитивни ефекти дО1lOшеља закона 
оnравдавqју трошкове љегове npu;weHe. 

у оквиру питања да ли су заинтересоване стране имале прилике да изнесу своје 
ставове, наведено је да је Министарство спољне и унутрашње трговине и 
телекомуникација је, у складу са Пословником Владе, у периоду од 29. новембра до 20. 
децембра 2013. године, спровело јавну расправу у циљу прибављања мишљења од 
стручне и шире јавности о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о поштанским 
услугама, као и да су у наведеном периоду све заинтересоване стране имале прилику да 

изнесу своје сугестије, коментаре и примедбе на Нацрт закона о изменама и допунама 
Закона о поштанским услугама. 

Канцеларија скреће пажљу обрађивачу прописа да је одговор требало допунити 
информацијама о странама које су узеле учешће у јавној расправи, коментарима и 
сугестијама које су доставиле, као и навођењем који коментари и сугестије су усвојени, 
који нису и из којих разлога. Такође, оно што је у оквиру одговара на ово питање било 
потребно представити јесте и да ли су, на који начин (фокус групе, експертске групе, 
анкете, јавна расправа и сл.), и у ком року вршене консулатације са заинтересованим 
странама, као и како се поступало са прикупљеним коментарима и предлозима, 1ј. који 

су усвојени, а који нису и из којих разлога. 

Међутим, Канцеларија истиче да је Министартсво на својој интернет страници 
објавило извештај са спроведене јавне расправе, те да је на посредан начин ипак 
могуће доћи до горе наведених тражених података. 

Одговор на питање се мере тОКОЈИ npu,weHe акта бити предузете да би 
се остварили разлози доношеља акта било је потребно допунити навођењем списка 
подзаконских аката чије се доношење предвиђа и рокова у којима ће исти бити донети. 

Такође, од велике важности је било да се наведу и образложе све мере и активности 
које ће бити предузете у циљу пуне примене предложених решења (укључујући мере и 

активности које ће омогућити несметано функционисање Републичке агенције за 
електронске комуникације и поштанске услуге, а нарочито спровођење њених нових 

надлежности по питању утврђивања начина и услова приступа поштанској мрежи 

јавног поштанског оператора, вођења регистра закључених уговора, прописивања 

параметара квалитета за обављање поштанских услуга и прописивања минималног 

квалитета у обављању универзалне поштанске услуге; на који начин ће се обезбедити, 

и уз помоћ којих ресурса, да јавни поштански оператор обавља додатне послове 

предвиђене Нацртом закона, као што су заступање и посредовање у осигурању, 

мењачке послове, послове платног промета, и др.). 

Имајући у виду све наведено, Канцеларија констатује да Нацрта закона о 

изменама и допунама Закона о поштанским услугама, који је Канцеларији за 
регулаторну реформу и анализу ефеката прописа поднело на мишљење 

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, НЕ САДР'Љ."И 

АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 
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