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ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОШТАНСКИМ УСЛУГАМА 

 

 

Члан 1. 

 

У Закону о поштанским услугама („Службени гласник РС”, бр.18/05 и 30/10), члан 9. 

став 2. речи „Републичка агенција за поштанске услуге“ замењује се речима „агенција 

надлежна за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту тексту: 

Агенција)“ 

 

Члан 2. 

 

После члана 11. додају се нови чл. 11а. и 11б.  који гласе:  

                                                              

„11а. 

 

Јавни поштански оператор поред поштанских услуга може обављати и друге 

делатности, и то: 

 

1) заступање и посредовање у осигурању, у складу са прописима којима се 

уређују послови осигурања; 

2) мењачке послове, у складу са прописима којима се уређује девизно пословање; 

3) послове платног промета у вези са међународним упутницама у динарима и 

ефективном страном новцу; 

4) друге делатности у складу са оснивачким актом и статутом. 

                                                             

11б. 

 

Послови у вези са међународним упутницама се врше у динарима и ефективном 

страном новцу. ” 

 

Члан 3. 

 

 У чл. 14, 17, 18, 19, 21, 42. и 44. речи „Републичка агенција за поштанске 

услуге“ замењује речју: „Агенција“. 

 

 

Члан 4. 

 

Члан 62. мења се и гласи: 

 

„Овлашћења и надлежности у области поштанских услуга остварују: 

1) Влада; 

2) министарство надлежно за послове поштанских услуга (у даљем тексту: 

Министарство); 

3) агенција надлежна за електронске комуникације и поштанске услуге, основана у 

складу са законом којим се уређују електронске комуникације и законом којим се 



уређују поштанске услуге; 

4) овлашћени јавни поштански оператор.” 

 

Члан 5. 

 

У члану 66. став 1. тачка 1. мења се и гласи: 

 

„1) доноси опште услове за обављање поштанских услуга, прописује параметре 

квалитета за обављање поштанских услуга, прописује минимални квалитет у 

обављању универзалне поштанске услуге  и прати њихову примену; ” 

 

После тачке 12. додаје се нова тачка 13. која гласи: 

„13) утврђује начин и услове приступа поштанској мрежи јавног поштанског 

оператора и води регистар закључених уговора;  

 

Досадашња тачка 13. постаје тачка 13а. 

 

У ставу (2) речи: „9) и 11)“ замењују се речима: „9), 11) и 13)“. 

 

У ставу (3) речи: „1) до 12)” замењују се речима: „1) до 13).” 

 

Члан 6. 

 

Чл. 65, 67. до 76.  и  члан 77. бришу се. 

 

Члан 7. 

 

У члану 82. став 2. реч: „Савет”, замењује се речима: „Управни одбор.” 

 

                                                           

  Члан 8. 

 

 Даном ступања на снагу овог закона престаје са радом Републичка агенција за 

поштанске услуге. 

Права, обавезе, послове, средства, документацију, предмете и запослене у 

Републичкој агенцији за поштанске услуге преузима Републичка агенциjа за 

електронске комуникациjе и поштанске услуге. 

   

Члан 9. 

 

Поштански оператори  су дужни да своје пословање ускладе са одредбама овог 

закона, у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од три месеца од дана 

ступања на снагу овог закона. 

До доношења прописа из става 2. овог члана примењиваће се важећи прописи, 

ако нису у супротности са овим законом. 

Поступци који су започети до дана ступања на снагу овог закона наставиће се 

по прописима по којима су започети. 

 

                                                         Члан 10. 



 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а примењиваће се протеком три месеца од дана ступања 

на снагу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V    Преглед одредаба које се мењају 

                

Члан 9.  

Поштански оператор је дужан да, у складу са потребама корисника,  одреди и на 

уобичајен начин истакне радно време са корисницима поштанских услуга. 

Минимум радног времена јединица поштанске мрежејавног поштанског оператора 

утврђује Републичка агенција за поштанске услуге РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА 

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ у складу са потребама 

корисника. 

                                                                 Члан 11а. 

ЈАВНИ ПОШТАНСКИ ОПЕРАТОР ПОРЕД ПОШТАНСКИХ УСЛУГА МОЖЕ 

ОБАВЉАТИ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ, И ТО: 

1) ЗАСТУПАЊЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ, У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ПОСЛОВИ ОСИГУРАЊА; 

2) МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ , У СКЛАДУ С ПОСЛОВИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ; 

3) ПОСЛОВЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ВЕЗИ СА МЕЂУНАРОДНИМ 

УПУТНИЦАМА У ДИНАРИМА И ЕФЕКТИВНОМ СТРАНОМ НОВЦУ, 

4) ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ У СКЛАДУ СА ОСНИВАЧКИМ АКТОМ И 

СТАТУТОМ. 

 

                                            Члан 11б. 

 

ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА МЕЂУНАРОДНИМ УПУТНИЦАМА СЕ ВРШЕ У 

ДИНАРИМА И ЕФЕКТИВНОМ СТРАНОМ НОВЦУ. 

 

 

 

                                                          Члан 14. 

Информације о условима који се тичу доступностзи универзалне поштанске услуге, 

врстама услуга, њиховим посебним карактеристикама, поштаринама и прописаним 

стандардима квалитета објављује Републичка агенција за поштанске услуге 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ 

УСЛУГЕ у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

                                                               Члан 17. 

Универзална поштанска услуга се обавља сваки радни дан, а не мање од пет дана у 

недељи, осим у случајевима државних и верских празника, више силе и угрожености 

здравља и сигурности запослених код оператора. 

Обављање појединих услуга из домена универзалне поштанске услуге може се 



прекинути или обуставити у циљу заштите јавног интереса и другим случајевима 

предиђеним законом. 

Републичка агенција за поштанске услуге РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА 

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ може, у посебним 

околностима и географским условима, да одреди другачије обављање универзалне 

поштанске услуге. 

                                                            Члан 18. 

Поделу досртавних подручја јединица поштанске мреже на којима се обавља 

универзална поштанска услуга одређује јавни поштански оператор тако да обухвати 

сва насељена места у земљи, и то: 

1. уже доставно подручје јединице поштанске мреже на коме се универзална 

поштанска услуга обавља на начин из члана 17. овог закона; 

2. шире доставно подручје јединице поштанске мреже на коме се универзална 

поштанска услуга обавља најмање два пута недељно; 

3. најшире доставно подручје јединице поштанске мреже на коме се универзална 

поштанска услуга обавља најмање једном недељно. 

Републичка агенција за поштанске услуге РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА 

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, на предлог 

даваоцауниверзалне поштанске услуге, утврђује и доставна подручја која обухватајју 

територије где нема становника са пребивалиштем, односно, на којима не постоји 

обавеза обављања универзалне поштанске услуге. 

                                                                                    

Члан 19. 

Резервисане поштанске услуге обухватају: 

1) пријем и/или пренос и/или уручење писмоносних пошиљака, до 

утврђеног лимита по маси и цени; 

2) пријем и/или пренос и/или исплату упутница у класичној и 

електронској форми. 

Резервисаном поштанском услугом сматра се и пријем и/или пренос и/или 

уручење писмена у судском, управном и прекршајном поступку, без обзира на лимите. 

 

Лимите по маси и цени из става 1. овог члана утврђује Републичка агенција за 

поштанске услуге РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ уз сагласност Владе Републике Србије, при чему они не 

могу бити већи од 350 грама и петоструког износа поштарине за писмо прве стопе 

тежине и најбржег степена преноса. 

Резервисане поштанске услуге обавља јавни поштански оператор. 

 

                                                  Члан 21. 

Тарифни ставови из области универзалне поштанске услуге морају бити 

јединствени. 

Тарифне ставове утврђује Републичка агенција за поштанске услуге 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ 

УСЛУГЕ. 



 

 

                                                Члан 42. 

На доставном подручју јединице поштанске мреже инвеститори, односсно 

власници стамбених зграда, станова и пословних објеката дужни су да на улазу у 

стамбену зграду, пословни објекат, двориште  или на други начин, у договору са 

јавним поштанским оператоером, поставе кућне сандучиће. одржавање кућних 

сандучића је обавеза власника односних објеката. 

Кућни сандучићи морају да буду пројектовани према техничким условима које 

прописује Републичка агенција за поштанске услуге РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА 

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ и постављени на 

начин који омогучава сигурно уручење поштанских пошиљака. 

                            

                                                     Члан 44. 

Поштански оператор је дужан да квалитетно и на прописан начин обавља 

поштанске услуге. 

Минималне стандарде квалитета утврђује Републичка агенција за поштанске 

услуге РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И 

ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ. 

 

                                                  Члан 62.  

Овлашћења и надлежности у области поштанских услуга, остварује Влада, 

министарсатво надлежно за послове поштанских услуга (у даљем 

тексту:Министарство) и Републичка агенција за поштанске услуге, као и овлашћени 

јавни поштански оператор. 

 

ОВЛАШЋЕЊА И НАДЛЕЖНОСТИ У ОБЛАСТИ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА 

ОСТВАРУЈУ: 

1. ВЛАДА; 

2. МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ПОШТАНСКОГ 

САОБРАЋАЈА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:МИНИСТАРСТВО); 

3. АГЕНЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И 

ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, ОСНОВАНА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОЈЕ И 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ; 

4.  ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ ПОШТАНСКИ ОПЕРАТОР. 

 

Члан 66. 

Агенција: 

1) ДОНОСИ ОПШТЕ УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ 

УСЛУГА, ПРОПИСУЈЕ ПАРАМЕТРЕКВАЛИТЕТА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА, ПРОПИСУЈЕ 

МИНИМАЛНИ КВАЛИТЕТ У ОБАВЉАЊУ УНИВЕРЗАЛНЕ 

ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ И ПРАТИ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ;  

2) утврђује, уз сагласност Владе, лимите по маси и цени за резервисане 

поштанске услуге; 

3) утврђује време трајања ексклузивног обављања резервисаних 

поштанских услуга; 



4) даје сагласност на посебне услове за обављање поштанских услуга; 

5) прописује ближе услове из члана 80. став 5. овог закона; 

6) издаје и одузима лиценце поштанским операторима за обављање 

универзалне поштанске услуге; 

7) издаје и одузима одобрења поштанским операторима за обављање 

нерезервисаних поштанских услуга; 

8) води регистар издатих дозвола поштанским операторима; 

9) утврђује висину трошкова за издавање лиценце, односно одобрења и 

висину годишње накнаде за обављање поштанских услуга, као и 

рокове за измирење обавеза плаћања; 

10) прати да ли се поштански оператори придржавају услова садржаних 

у издатим лиценцама, односно одобрењима, а у случају повреда тих 

услова или одредаба овог закона, предузима мере из своје 

надлежности; 

11) одређује тарифне ставове за универзалну поштанску услугу; 

12) утврђује методологију формирања цена за универзалну поштанску 

услугу; 

13) УТВРЂУЈЕ НАЧИН И УСЛОВЕ ПРИСТУПА ПОШТАНСКОЈ 

МРЕЖИ ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА И ВОДИ 

РЕГИСТАР ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА; 

 

                      13а) предузима мере у циљу унапређења конкуренције на тржишту 

поштанских услуга; 

14) ; 

15) прати рад поштанских оператора по примедбама, односно 

приговорима корисника; 

16) прати развој у обласи поштанских услуга; 

17) прикупља информације, формира и одржава базу података од значаја 

за област поштанских услуга и редовно објављује податке; 

18) остварује међународне контакте у области поштанске регулативе, 

ако законом није другачије одређено; 

19) обезбеђује јавност у раду; 

20) доноси пословник о свом раду; 

21) обавља и друге послове утврђене законом. 

Акта из става 1. тач. 1), 2), 3), 5), 9) и 11) овог члана, Агенција објављује у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Акта из става 1. тач. 1), 2), 3), 5), 9), 11) и 13) овог члана Агенција објављује у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

Послове из става 1. тач. 1) до 12) овог члана, Агенција обавља као поверене 

послове. 

Послове из става 1. тач.1) до 13) овог члана, Агенција обавља као поверене. 



                                                   Члан 65. 

Оснива се Републичка агенција за поштанске услуге (у даљем текст: Агенција). 

Агенција је независан регулаторни орган. 

Агенција је самостални превни субјект и функционално је независана од било 

ког државног органа, као и од свих организација и лица која се баве 

поштанским услугама. 

Агенција је дужна да својим деловањем, у складу са овим законом, 

омогућиконкуренцију и сопречи сваки вид монополског деловања на тржишту 

поштанских услуга. 

                                                                 Члан 67. 

Агенција има својство правног лица, које стиче уписом у регистар. 

Агенција послује по прописима о јавним службама. 

Орган Агенције је Савет, који доноси све одлуке из надлежности Агенције. 

Агенцију представља и заступа председник Савета, а у случају његове  

спречености,Агенцију засаступа заменик председника Савета. 

Председник Савета, односно заменик председника савета када врши његову 

функцију, може, у целини или делимичнио, пренети функцију заступања 

Агенције другом члану Савета , само на основу одлуке Савета. 

За обављање појединих стручних послова из своје надлежности , Агенција 

може ангажовати друга домаћа или стране правна или физичка лица 

 

Члан 68. 

Агенцијом управља Савет. 

Савет има пет чланова које бира и разрешава Народна скупштина. 

Мандат чланова Савета траје шест година,  с  тим што за два члана првог изабраног 

савета мандат траје шест година , а за остале четири године. Председника и заменика 

председника Савета бирају чланови Савета из својих редова. 

Чланови Савета су у радном односу по основу свог избора у Савет. 

Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова Савета. 

Рад Савета је јаван. 

Влада може поднети предлог Народној скупштини за опозив Савета у случају 

неизвршавања обавеза прописаних у члану 66. и 74. овог закона. 

Члан 69. 

За чланове Савета могу се бирати само лица која имају одговарајућа стручна 

знања и искуство из области поштанских услуга. 

За чланове Савета не могу се бирати лица која су осуђивана на казну затвора за 

кривично дело злоупотребе службеног положаја, преваре, корупције, крађе или другог 

кривичног дела које их чини недостојним за обављање ових функција, народни 

посланици, као ни посланици у скупштини аутономне покрајине, одборници, друга 

изабрана и постављена лица, нити функционери у органима политичких странака и 

других политичких организација или лица која стекну директни или индиректни удео 

у власништву код оператора поштанских услуга. 

Предлог за избор чланова Савета, Влада утврђује на основу кандидатуре коју 



подносе Министарство, одговарајуће научне институције, као и регистрована 

удружења поштанских оператора и/или корисника. 

 

                                               Члан 70. 

Чланови Савета бирају се најкасније 60 дан пре истека мандата претходних 

чланова савета. У случајуи да избор чланова Савета не буде извршен до истека 

мандата претходних чланова Савета, претходни чланови савета настављају да 

обављају функције до избора нових чланова Савета. 

 

                                               Члан 71. 

Народна Скупштина може разрешити члана Савета само у следећим 

случајевима: 

1) ако је због болести или другог разлога неспособан да обавља 

дужност дуже од шест месеци у континуитету; 

2) ако буде првоснажно осуђен на казну затвора за кривично дело 

злоупотребе службеног пиоложаја, преваре, корупције, крађе или 

другог кривичног дела које га чини недостојним за обављањље 

функције; 

3) ако својим деловањем предузима радње које су у супротности са 

одредбама овог закона; 

4) ако стекне директни или индиректни удео у власништву код 

оператора поштанских услуга; 

5) ако буде изабран или постављен у смисли члана 69. став 2. овог 

закона; 

6) ако постане функционеру органима политичких странака и других 

политичких организација; 

7) ако се утврди да је у току трајања мандата повредио правила о 

сукобу интереса, утврђена законом. 

 

Предлог за разрешење чланова Савета подноси Влада или Савет. 

 

                               Члан 72. 

Савет доноси статут Агенцијекојим се, између осталог утврђује унутрашња 

организација и начин рада Агенције. 

 

На статут Агенције сагласност даје Влада.                               

 

                                                   Члан 73. 

 

 

Преседник Савета: 

1) организује и руководи радом Савета; 

2) извршава одлуке Савета; 

3) представља и заступа Агенцију; 

4) има овлашћења директора у остваривању права, обавеза и 

одговорности по основу рада. 

                       Члан 74. 

 

Финансирање Агенције врши се у складу са финансијским планом који за сваку 

годину доноси Савет, 



Финансијским планом утврђује се укупни приходи и расходи Агенције,укључујући и 

резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавајњеполитике 

зарада и запослености у Агенцији. 

Финансијски план се доноси најкасније до 15 децембра текуће године за наредну 

годину. 

На финансијски план из става 1. овог члана сагласност даје Влада. 

Сви обрачуни прихода и расхода Агенције подлежу годишњој ревизији од стране 

независног овлашћеног ревизора. Обрачуни се обављају најкасније три месеца по 

завршетку финансијске године. 

Независног овлашћеног ревизора одређује Савет Агенције, у складу са законом. 

За прву годину рада Агенције, средставсе обезбеђују из буђетске резерве у виду 

краткорочне позајмице, у складу са законом . 

За прву годину рада Агенције, средства се обезбеђују из буђетске резерве у виду 

краткорочне позајмиц, у складу са законом, а на основу финансијског плана на који 

сагласност даје Влада, којим се утврђује и динамика враћања средтава у буџет из 

редовних прихода Агенције. 

 

                                                       Члан 75. 

 

Плата председника Савета не може бити већа од плате председника радног тела 

Народне скупштине Републике Србије, а плата чланова Савета не може бити већа од 

плате народног посланика у Народној скупштини Републике Србије, исплаћене у 

претходном месецу.  

 

                                                      Члан 76. 

Савет Агенције подноси Народној скупштини годишњи извештај о својим 

активностима који нарочито обухвата: 

1) развој поштанских услуга у Републици Србији; 

2) примену принципа политике у области поштанских услуга; 

3) достигнути ниво реализацје универзалне поштанске услуге са проценом 

степена задовољења потреба корисника; 

4) извештај о дозволама издатим операторима и условима обављања 

поштанских услуга на основу њих. 

      

                                 Члан 77. 

Одлука Савета којима се решава о правима и обавезама поштанских оператора и 

корисника су коначне. 

Против одлука Савета може се покренути управни спор. 

 

                                                Члан 82. 

  

Поштански оператор плаћа Агенцији трошкова за издавање дозволе и годишњу 

накнаду за обављање поштанских услуга. 

Трошкови за издавање дозволе одређује Савет УПРАВНИ ОДБОР Агенције, с тим 

што ти трошкови не могу прећи износ од 200 евра у динарској противвредности. 

Годишња накнада за обављање поштанских услуга утврђује се у висини до 0, 5% од 

оствареног прихода поштанског оператора у обављању  поштанских услуга, а у складу 

са финансијским планом. 

Средства остварена од годишње накнаде за обављање поштанских услуга користи се 

за финансирање рада Агенције. 



       


