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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-К-021-29/20-1
Датум: 24.07.2020.

Бе0град
На ОснОву члана 11. тачка 2), члана 23. став 1. и члана 84. став. 3. ЗакОна 0
електрОнским кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18др. 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 51. седници трећег сазива, ОдржанОј дана 24.07.2020. гОдине, дОнОси

1. Усваја се Правилник 0 утврђивању јединствених тарифних ставОва за универзалну
пОштанску услугу.
2. Упућује се Правилник из тачке 1. Ове Одлуке Министарству тргОвине, туризма и
телекОмуникација Републике Србије, на даљу надлежнОст.
3. За реализацију Ове Одлуке надлежан је СектОр за пОштанске услуге.

Образложење
Правни ОснОв за дОнОшење Правилника 0 утврђивању јединствених тарифних ставОва
за универзалну пОштанску услугу (у даљем тексту: Правилник) садржан је у Одредбама члана
6. став 3. тачка 1) и члана 29. ЗакОна 0 пОштанским услугама („Службени гласник РС", брОј
77/19, у даљем тексту: ЗакОн), кОјим је прОписано да РегулатОрна агенција за електрОнске
кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем тексту: Агенција), утврђује јединствене тарифне
ставОве према стопи масе пОштанских пОшиљака и врстама поштанских услуга из Области
универзалне пОштанске услуге.
ДОношењем ЗакОна прОписана је Обавеза Агенције да у рОку Од гОдину дана, Од дана
његОвОг ступања на снагу, дОнесе пОдзакОнска акта на ОснОву закОнских Овлагпћења, а тиме и
пОдзакОнски акт кОјим се утврђују јединствени тарифни ставОви и стОпе масе за универзалну
пОштанску услугу, шт0 је учињен0 дОнОшењем ОвОг правилника
Управни ОдбОр Агенције размОтри0 је и усвОји0 Нацрт правилиика, кОји је Агенција, у
складу са Одредбама чл. 34. д0 36. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Службени
гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн, у даљем тексту: ЗЕК), упутила на
јавне кОнсултације у трајању Од десет радних дана, у пери0ду Од 2. д0 16. јуна 2020. гОдине.

У тОку јавник кОнсултација примедбе, предлОге и сугестије на Нацрт правилника,

дОставил0 је JH „ПОшта Србије" Бе0град. Агенција је све дОстављене примедбе, предлОге и
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сугестије, размОтрила, Обрадила и након Оцене њикОве ОснОваности, Одређене предлОге и
сугестије усвОјила и унела припадајуће измене у Предлог Овог правилника.

По дОбијенОм мишљењу надлежнОг министарства, предметни правилник ће бити
Објављен у „СлужбенОм гласнику.

На ОснОву наведенОг Управни ОдбОр Агенције је Одлучи0 ка0 у диспОзитиву Ове
Одлуке.
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- Министарству трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије;
- Сектору за поштанске услуге;

-Кабинету;
- Архиви.
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