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МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

ПРЕДМЕТ: Миmљеље на Анадизу ефеката Нацрта закона о изменама и 
допунама Закона о поmтанским услугама, која је Канце.'Iарији за регулаторну 
реформу и анализу ефеката прописа достављена актом број: 119-01-00064/2013-07 
од 3. фебруара 2014. године. 

Сходно чл. 40. и 46. ПОC.IIовника Вдаде ("Сд. гласник РС", бр. 61/06 
пречиmhен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), а у скдаду са 
чланом 2. Уредбе о Канцедарији за регудаторву реформу и анадизу ефеката 
прописа ("Сд. гдасник РС", број 89/10), даје се: 

МИШЉЕЊЕ 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о поmтанским уедугама, 
САДРЖИ ДЕЛИМИЧНУ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Министарство спољне и унyrpашње трговине и телекомуникација (у даљем 
тексту: предлагач прописа) доставило је Канцеларији за регулаторну реформу и 

анализу ефеката прописа (у даљем тексту: Канцеларија) захтев за миmљење о Анализи 

ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о поmтанским услугама (у 
даљем тексту: Нацрт закона). 

у Образложењу и Анализи ефеката закона, npедлагач прописа је одговорио на 

сва питања формулисана у складу са чл. 39. и 40. Пословника Владе ("Сл. гласник РС", 
бр. 61106 - пречиmћен текст, 69108, 88109, 33/10, 69/10, 20111,37/11 и 30113), али 
одговори на поједина nитања су могли бити потпунији. 

СУГЕСТИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ДОСТАВЉЕНУ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА 
ЗАКОНА 

Напомиљемо, пре свега, да је Канцедарија већ дала миmљеље на раније 

достављеву Анадизу ефеката закона прнложену уз текст Нацрта закона. Том 
приликом, Канцедарија је истакла своје предлоге и сугестије у циљу побољmаља 

квалитета достављеног прилога Анализа ефеката закона. Преддагач прописа их 
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је у већој меРl1 усвојио и интегрисао у текст Анализе ефеката закона, те послао 
Канцеларији нови захтев за издавање I'-lИшљења. 

у делу Анализе ефеката закона који се односи на циљеве доношења Нацрта 
закона, предлагач прописа је указао на потребу припајања Републичке агенције за 
поштанске услуге Републичкој агенцији за електронске комуникације. 

Међутим, предлагач прописа је пружио делимичан преглед постојећег стања и 
разлога за спајаље две постојеће агенције. Наиме, предлагач прописа није навео и 
образложио резултате рада Агенције за поштаиске услуге, као и разлоге зашто је иста 
уопште била основана, а што је требало да учини 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 поштанских 
услуга, а не два различита тела као што је то у Републици Србији. 

у оквиру питаља да ли су заинтересоване стране И)\1дл.е прилике да изнесу своје 
ставове, предлагач прописа је представио значајан број информација о јавној 
расправи, као и јавним консултацијШ\.:Iа које су организоване. 

у вези са одржаним јавним консултацијама наведено је да су учешће узеле све 
заинтересоване стране, као и стручна и шира јавност. Међутим, није предочено и ко су 

били представници стручне и шире јавности. 
Такође, Канцеларија сугерише предлагачу прописа да убудуће одговор на ово 

питање систематизује тако да се из њега може јасно сагледати да ли су појединачни 
предлози учесника били истакнути најавној расправи или током јавних консултација. 

Одговор на питање које ће се љtере токО/н nРИјиене акта бити предузете да би 

се остварили разлози дО1юшења акта, могао је бити потпунији у делу који се односи 
на мере и активности које ће бити предузете у циљу пуне примене предложених 

решења. Овде је нарочито било значајно набројати и образложити мере и активности 

које ће омогућити несметано функционисање нове Републичке агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге, а нарочито спровођење њених нових надлежности 

по питаљу утврђиваља начина и услова приступа поштанској мреЖЋ јавног поштанског 
оператора, вођења регистра закључених уговора, прописиваља параметара кваЈIитета за 

обављање поштанских услуга и прописиваља минимаЈIНОГ квалитета у обављаљу 
универзалне поштанске услуге; организоваља и спровођења обука за запослене 
ангажоване на пословима осигураља ради стицања неопходних лиценци; мере и 

активности које ће бити предузете у циљу избора поузданог пословног партнера за 

осигурање и др. 

Имајући у виду све наведено, Канцеларија констатује да Нацрт закона о 
изменаl'-.а и допунама Закона о поштанским услугама, који је Канцеларији за 
регулаторну реформу и анализу ефеката прописа ПОДНСЈ'10 на МИOLlъење 

Министарство спољне и унутрашље трговине и ТСЈlекомуникација, САДРЖИ 
ДЕЛИМИЧНУ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 
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