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?ЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

0003744920207

РЕГУЛАТО?НА АГЕНЦИЈА 3А

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-К-021-29/20-3
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/ і 3-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 атенције за електрОнске комуникације и пОштанске
услуге на 51. седници трећег сазива, Одржаној дана 24.07.2020. године, донОси

ОДЛУКУ
1. Усваја се Правилник 0 услОвима и начину Обављања пОштанских услуга.
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 услОвима и начину Обављања поштанских
услуга (у даљем тексту: Правилник), садржан је у одредбама чл. 8. став 1. тачка 5а) и 23. став
1. ЗакОна о електронским кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС,
62/14 и 95/18 - др. закОн, у даљем тексту: ЗЕК), као и одредбама чл. 6. став З. 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,
као 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 овлашћења, а
тиме и пОдзакОнски акт којим ће ближе уредити услОве и начин Обављања поштанских
услуга, пОступање са поштанским пошиљкама од пријема д0 уручења, као и друга питања Од
значаја за Обављање пОштанских услуга.
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Управни ОдбОр Агенције размОтри0 је и уевОји0 Нацрт правилника, кОји је Агенција, у
складу еа Одредбама чл. 34-36. ЗЕК, упутила најавне кОнеултације у трајању Од десет радних
дана, у пери0ду од 2. д0 16. јуна 2020. гОдине.

У тОку јавних кОнеултација примедбе, предлОге и еугеетије на Нацрт правилника,

д0етавил0 је ЈП „Пошта Србије", Бе0град. Агенција је еве дОстављене примедбе, предлОге и

еугеетије размОтрила, Обрадила и накОн Оцене њихОве ОенОван0ети, Одређене предлОге и
еугеетије уевОјила и унела припадајуће измене у ПредлОг ОвОг правилника

ПО дОбијенОм мишљењу надлежнОг министаретва, предметни правилник ћe бити
Обј ављен у „СлужбенОм глаенику.

На ОенОву наведенОг Управни ОдбОр Агенције је Одлучи0 ка0 у диепОзитиву Ове
Одлуке.

ПРЕДСЕДИИК
УПРАВИО . ОДБО ' А

Доетавити:
- Министарству трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
- Сектору за поштанеке услуге;

-Кабинету;
- Архиви.
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