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РАТЕЛ

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-К-021-3 5/20-4
Датум: 26.08.2020.
Београд
На оснОву члана 11. тачка 2) и члана 23. став І. ЗакОна 0 електрОнским
кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 — др. закОн) и
члана 16. тачка 4) Статута РегулатОрне агенције за електрОнске комуникације и пОштанске
услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16),
Управни ОдбОр РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске
услуге, на 49. седници трећег сазива, одржаној дана 26.08.2020. гОдине, дОноси

ОДЛУКУ
1. Усваја се текст Правилника о услОвима и начину Обављања пОштанских услуга.
2. Ова Одлука ступа на снагу Осмог дана Од дана Објављивања у„СлужбенОм
гласнику Републике Србије".
Образложење

Правни Основ за дОнОшење Правилника о услОвима и начину Обављања пОштанскик
услуга (у даљем тексту: Правилник), садржан је у Одредбама чл. 8. став 1. тачка 5а) и 23. став
1. Закона 0 електрОнским кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС,
62/14 и 95/18 - др. закон, у даљем тексту: ЗЕК), ка0 и одредбама чл. 6. став 3. тачка 1), 8. и 21.
став 3. ЗакОна 0 пОштанским услугама („Службени гласник РС", брОј 77/19, у даљем тексту:
ЗакОн).
ОдредбОм члана 8. Закона прОписан0 је да РегулатОрна агенција за електрОнске
кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) ближе утврђује услОве и начин
Обављања пОштанских услуга, поступање са пОштанским пОшиљкама Од пријема д0 уручења,
ка0 и друга питања Од значаја за обављање пОштанских услуга. Даље, Одредбом члана 21.
став 3. ЗакОна прОписан0 је да Агенција актОм из члана 8. Закона (нап. Овим правилникОм)
ближе уређује услОве и начин на кОји је давалац универзалне пОштанске услуге (у даљем
тексту: УПУ) дужан да најмање пет дана у недељи Обезбеди доступнОст УПУ.
Ступањем на снагу Закона прописанаје обавеза Агенције да у року од годину дана, од
дана његовОг ступања на снагу, дОнесе пОдзакОнска акта на Основу закОнских овлацћења, а
тиме и пОдзаконски акт кОјим ћe ближе уредити услове и начин обављања пОштанских
услуга, пОступање са поштанским пОшиљкама Од пријема до уручења, ка0 и друга питања Од
значаја за обављање поштанских услуга.
Управни ОдбОр Агенције је, накОн спроведене прОцедуре за дОнОшење општег акта,
укључујући и јавне кОнсултације, на 51. седници трећег сазива одржанОј 24. јула 2020.
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гОдине размОтри0 и усвОји0 ПредлОг правилника, накОн чега је исти, сагласн0 члану 23. став
2. ЗЕК и члану 57. ЗакОна 0 државнОј управи („Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07,
95/10, 99/14, 30/18 - др. закОн и 47/18), упућен ресОрнОм министарству, на даљу надлежнОст,
ради прибављања мишљења 0 његОвОј уставнОсти и закОнитОсти.
Министарств0 тргОвине, туризма и телекОмуникација је дана 13.8.2020. гОдине, пОд
брОјем: 110-00-95/2020-07 дал0 мишљење 0 уставнОсти и закОнитОсти предметнОг
правилника. Агенција је анализирала наведен0 мишљење и извршила Одређене кОрекције
текста правилника, Осим предлОжених кОрекција у преамбули ОвОг Општег акта.
НакОн дОнОшења ОдгОварајуће Одлуке и усвајања Правилника Од стране УправнОг
ОдбОра Агенције, Правилник ћe бити Објављен у„СлужбенОм гласнику Републике Србије".

За спрОвОђење ОвОг правилника није пОтребн0 Обезбедити пОсебна средства у
финансијскОм плану Агененције.

На ОснОву наведенОг Управни ОдбОр Агенције је Одлучи0 ка0 у диспОзитиву Ове
Одлуке.

Доставити:
- Служби за нормативу 2х
- Сектору за поштанске услуге;
- кабинету;
- Архиви.
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