
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о поштанским 

услугама („Сл. гласник“ РС бр. 18/05, 30/10) садржан је у члану 97. став 1. тачка 13) 
Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије", број 98/06), којим је 
прописано да Република Србија уређује и обезбеђује режим и безбедност у свим врстама 
саобраћаја.  
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 
Основни разлог за доношење Закона о изменама и допунама Закона о поштанским 

услугама, је припајање Републичке агенције за поштанске услуге, која је основана 
Законом о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 18/05), Републичкој 
агенцији за електронске комуникације, која је основана Законом о електронским 
комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10, 6/13-УС). Ова организациона 
промене треба да допринесе рационализацији и већој фикасности у раду регулаторних 
тела у области електронских комуникација и поштанских услуга 
 

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА 
Члан 1. 
У члану 9. став 2. у складу са основним разлогом за доношење Закона о изменама и 

допунама Закона о поштанским услугама, предвиђено је да минимум радног времена 
јединица поштанске мреже јавног поштанског оператора утврђује агенција надлежна за 
електронске комуникације и поштанске услуге.     

Члан 2. 
Чланом 2. после члана 11. додају се нови чл. 11а. и 11б. који се односе на друге 

делатности које јавни поштански оператор може обављати, као и на то да се послови са 
међународним упутницама могу вршити у динарима и ефективном страном новцу. 
Наиме, у члану 24. став 2. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр.55/04, 70/04-
исправка, 61/05-др. закон, 85/05- др. закон, 101/07, 63709-УС, 107/09, 99/11, 119/12) је 
прописано да послове посредовања и осигурања може да обавља и правно лице на основу 
посебног закона и сагласности Народне банке Србије да испуњава услове о кадровској и 
техничкој оспособљености прописане Законом о осигурању. 

У члану 39. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, 62/06, 31/11 и 
119/12) је утврђено да мењачке послове могу да обављају банке и резидент - привредни 
субјект који мењачке послове обаваља на основу посебног закона којим се уређује његова 
делатност. 

Сходно наведеном, у Закону о системима веза („Службени гласник РС“, бр. 38/91, 
41/91-исправка, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 20/97) је прописано да 
ово јавно предузеће може да обавља послове платног промета, мењачке послове и друге 
послове утврђене Статутом предузећ а. Имајућ и у виду да о ве о др едбе пр естају да важе 
доношењем одлуке о оснивању јавног поштанског оператора, а Одлука о усклађивању 
пословања јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“ са Законом о јавним предузећима је 
објављена у Службеном  гласнику  Републике Србије, број 70/13, у којој је у члану 4. 
утврђено да је ово јавно предузеће јавни поштански оператор у смислу Закона о 



поштанским услугама, указала се потреба за изменом закона у овом погледу. 
 

Члан 3. 
У члану 3. у чл. 14, 17, 18, 19, 21, 42. и 44,  Републичка агенција за поштанске услуге 

замењује се речју Агенција. 
 

Члан 4. 
У члану 4. измењен је члан 62. у погледу овлашћења и надлежности у области 

поштанских услуга. Прецизирано је да овлашћења и надлежности у области поштанских 
услуга поред осталих, има и агенција надлежна за електронске комуникације и поштанске 
услуге. 
 

Члан 5. 
Чланом 5. избрисани су чл. 65, 67. до 76. и члан 77. јер преласком надлежности на 

агенцију надлежну за електронске комуникације и поштанске услуге престаје да постоји 
Републичка агенција за поштанске услуге. 
 

Члан 6. 
Чланом 6. у члану 66. став 1. додате су нове тачке, којима су прецизиране 

надлежности агенције. 
 
Члан 7. 
Чланом 7.  у члану 82. став 2. реч „Савет“ замењен је речима „Управни одбор“. 

 
Члан 8. 
Чланом 8. прописано је да ступањем на снагу овог закона престаје са радом 

Републичка агенција за поштанске услуге, као и да права, обавезе, средства, 
документацију и запослене, преузима Регулаторна агенција за електронске комуникације и 
поштанске услуге.  
 

Члан 9. 
Чланом 9. је предвиђено је да ће се прописи за спровођење овог закона донети у року 

од три месеца од дана ступања овог закона на снагу, као и да ће се до доношења нових 
прописа примењивати важећи прописи и да ће се започети поступци окончати по 
прописима који су важили у тренутку започињања. 
 

Члан 10. 
У члану 10. је прописано ступање на снагу овог закона. 
 
IV.   СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна средства у буџету 

Републике Србије. 
 
 
 


