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V 3 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
G 4 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
D 5 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
E 6 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Z 7 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
I 8 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
J 9 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
K 10 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
L 11 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
M 12 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
N 13 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
O 14 1301 РАЗВОЈ СПОТРА И ОМЛАДИНЕ
P 15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
R 16 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ
S 17 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

2193
На основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за 

производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, 
број 36/09),

Министар рударства и енергетике доноси

П РА В И Л Н И К 

о измени Правилника о техничким и другим захтевима 
за течнa горива нафтног порекла

Члан 1.
У Правилнику о техничким и другим захтевима за течна го-

рива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 111/15, 106/16, 
60/17, 117/17, 120/17  – исправка, 50/18, 101/18 и 93/19), у члану 30. 
речи: „до 30. јуна 2020. године” замењују се речима: „до 1. јануара 
2021. године”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00033/2020-05
У Београду, 23. јуна 2020. године

Министар,
Александар Антић, с.р.

2194
На основу члана 18. став 6. Закона о поштанским услугама  

(„Службени гласник РС”, брoj 77/19), 
Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

П РА В И Л Н И К

о ближим условима за обављање универзалне 
поштанске услуге и минимуму радног времена јавног 

поштанског оператора

Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови за обављање 

универзалне поштанске услуге, као и минимум радног времена 
јавног поштанског оператора.

Члан 2.
Универзална поштанска услуга,  у складу са Законом о по-

штанским услугама (у даљем тексту: закон), као услуга од општег 
интереса, која се обавља у континуитету на читавој територији 

Републике Србије, у оквиру прописаног квалитета и по присту-
пачним ценама, под једнаким условима за све кориснике, обухвата 
пријем, прераду, превоз и уручење:

1) писмоносних пошиљака масе до 2 kg;
2) писмена у судском, управном и прекршајном поступку, без 

обзира на лимите;
3) пријем и уручење пакета масе до 10 kg у унутрашњем и 

међународном поштанском саобраћају;
4) уручење пакета масе до 20 kg у међународном поштанском 

саобраћају;
5) секограма масе до 7 kg без наплате поштарине у унутра-

шњем поштанском саобраћају;
6) пријем, пренос и исплату поштанске упутнице.

Члан 3.
Резервисане поштанске услуге, као део универзалне поштан-

ске услуге,  у складу са законом, обухватају пријем и/или прераду 
и/или превоз и/или уручење:

1) писмоносних пошиљака масе до 50 g;
2) писмена у судском, управном и прекршајном поступку, као 

препоручених поштанских пошиљака без обзира на лимите;
3) поштанских упутница.

Члан 4.
Универзалну поштанску услугу обављају привредни субјек-

ти ако:
1) су уписани у Регистар привредних субјеката у Републици 

Србији за обављање универзалне поштанске услуге;
2) имају техничке, технолошке и кадровске ресурсе;
3) имају сопствену поштанску мрежу или закључени уговор 

о приступу поштанској мрежи;
4) поседују доказ о испуњености услова за обављање универ-

залне поштанске услуге, са резервисаним поштанским услугама,  
на читавој територији Републике Србије или доказ о испуњености 
услова за обављање дела универзалне поштанске услуге на чита-
вој територији Републике Србије;

5) поседују посебну лиценцу или лиценцу издату од стране 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 
услуге.

Члан 5.
Универзалну поштанску услугу са резервисаним поштанским 

услугама у складу са законом, обавља јавни поштански оператор, 
односно Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, (у даљем тек-
сту: јавни поштански оператор), на основу посебне лиценце. 

Део универзалне поштанске услуге, изузев резервисаних по-
штанских услуга, на основу лиценце могу да обављају и други по-
штански оператори односно даваоци универзалне поштанске услуге.  

Члан 6.
Јавни поштански оператор, у складу са законом,  поседује 

сопствену поштанску мрежу, којом обезбеђује корисницима до-
ступност универзалне поштанске услуге на читавој територији 
Републике Србије.

Ради задовољења потреба корисника универзалне поштанске 
услуге, јавни поштански оператор континуирано одржава и уна-
пређује поштанску мрежу.

Члан 7.
Даваоци универзалне поштанске услуге могу да поседују по-

штанску мрежу или закључен уговор о приступу поштанској мре-
жи јавног поштанског оператора.

Члан 8.
У погледу доступности универзалне поштанске услуге, по-

требно је да јавни поштански оператор обезбеди довољан број 
пошта (или организационих делова поште) и да изврши њихову 
поделу на територији Републике Србије, и то:

1) у насељеним местима у којима има више од 1.300 дома-
ћинстава, у случају да је  растојање од (административне границе) 
насеља до најближе поште веће од 2 km, обавезно се мора орга-
низовати рад једне поште. У случају да група насељених места 
има више од 1.300 домаћинстава и да је растојање од (администра-
тивне) границе посматране групе насељених места до најближе 
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поште веће од 5 km, по правилу се организује рад поште у насе-
љеном месту које је центар гравитације посматране групе насеља;

2) у насељеним местима између 3.000 и 12.000 домаћинстава, 
организује се рад поште на сваких 3.500 домаћинстава, с тим да је 
растојање од планиране локације нове поште до најближе поште 
веће од 2 km;

3) у насељеним местима између 12.000 и 36.000 домаћинста-
ва, организује се рад поште на сваких 4.000 домаћинстава,  с тим 
да је растојање од планиране локације нове поште до најближе је-
динице поштанске мреже веће од 1,5 km;

4) у насељеним местима између 36.000 и 100.000 домаћин-
става, организује се рад поште на сваких 6.000 домаћинстава, с 
тим да је растојање од планиране локације нове поште до најбли-
же поште веће од 1,25 km;

5) у насељеним местима преко 100.000 домаћинстава, орга-
низује се рад поште на сваких 7.500 домаћинстава, с тим да је ра-
стојање од планиране локације нове поште веће од 1 km. 

Члан 9.
За пријем нерегистрованих писмоносних пошиљака, у скла-

ду са потребама корисника, потребно је да јавни поштански опера-
тор обезбеди одређен број поштанских сандучића.

Поштански сандучићи могу бити постављени на објектима 
свих пошта, а ако то није могуће, сандучић је потребно поставити 
у непосредној близини поште.

Сандучиће из става 2. овог члана  потребно је поставити на 
најпрометнијим местима у насељима како би били доступни што 
већем броју корисника.

Јавни поштански оператор по правилу, празни поштанске 
сандучиће најмање једанпут, сваког радног дана, при чему се на 
сваком поштанском сандучету означава распоред пражњења.

Члан 10.
Давалац универзалне поштанске услуге, складу са законом,  

обавља универзалну поштанску услугу сваког радног дана, а нај-
мање пет дана у недељи, осим у дане државних и верских пра-
зника, у случају више силе и угрожености здравља и сигурности 
запослених.

Минимум радног времена јавног поштанског оператора 
одређује се у складу са потребама корисника, с тим да то време не 
може бити краће од четири сата у току једног радног дана поште.

Члан 11.
Јавни поштански оператор, односно, давалац универзалне 

поштанске услуге може затворити пошту или изменити радно вре-
ме поште, само уколико се после извршене економске анализе по-
каже да је промена оправдана.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-37/2020-07
У Београду, 11. јуна 2020. године

Министар, 
Расим Љајић, с.р.

2195
На основу члана 19. став 3. Закона о поштанским услугама  

(„Службени гласник РС”, број 77/19), 
Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

П РА В И Л Н И К

о условима за унапређење и одрживост обављања 
универзалне поштанске услуге и ближим условима за 
пружање универзалне поштанске услуге корисницима 

са инвалидитетом

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за унапређење и одр-

живост обављања универзалне поштанске услуге и ближи услови 

за пружање универзалне поштанске услуге корисницима са ин-
валидитетом, тако да се свим корисницима омогући равноправан 
приступ мрежи јавног поштанског оператора, у складу са Законом 
о поштанским услугама (у даљем тексту: закон).

Члан 2. 
Услови за унапређење обављања универзалне поштанске 

услуге су:
1) развијање поштанске мреже у континуитету у циљу при-

лагођавања сталним променама економских, тржишних, демо-
графских и техничко-технолошких фактора, који утичу на стање у 
области поштанских услуга;

2) развој нових модела и начина услуживања;
3) планирање и инвестирање у изградњу и опремање главних 

прерадних поштанских центара и регионалних поштанских цента-
ра, као и пошта и приступних тачака;

4) увођење одговарајућих техничко-технолошких и кадров-
ско-организационих решења, на основу којих ће се успоставити 
систем за обезбеђивање поштовања прописаних параметара ква-
литета у области поштанских услуга.

Члан 3.
Ради развоја поштанске мреже, потребно је да давалац уни-

верзалне поштанске услуге континуирано развија и унапређује по-
штанску мрежу и да је прилагођава тржишту поштанских услуга и 
свим променама које могу имати утицаја на задовољење потреба и 
захтева корисника универзалне поштанске услуге.

Члан 4.
У погледу унапређења обављања универзалне поштанске 

услуге, потребно је да давалац универзалне поштанске услуге кон-
тинуирано развија нове моделе услуга  и да унапређује пружање 
услуга.

Члан 5.
У складу са очекиваним техничко-технолошким, друштве-

но-економским и другим променама од утицаја на тржиште по-
штанских услуга, потребно је да давалац универзалне поштанске 
услуге планира и улаже у изградњу главних прерадних центара, 
пошта и приступних тачака.

Члан 6.
Ради задовољења потреба и очекивања корисника поштанске 

услуге, потребно је да давалац универзалне поштанске услуге уна-
пређује пружање универзалне поштанске услуге, тако што ће уводи-
ти нова техничко-технолошка и кадровско-организациона решења.

Члан  7. 
Услови за одрживост  обављања универзалне поштанске 

услуге су:
1) успостављање и одржавање ефикасне поштанске мреже која 

омогућава покривеност целокупне територије Републике Србије;
2) пружање универзалне поштанске услуге под истим усло-

вима и по приступачним ценама свим корисницима поштанских 
услуга;

3) обављање универзалне поштанске услуге у складу са утвр-
ђеним параметрима квалитета, које прописује Регулаторна аген-
ција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем 
тексту: Агенција);

4) обезбеђивање доступности универзалне поштанске услуге 
без дискриминације;

5) пружање универзалне поштанске услуге у континуитету.

Члан 8.
У оквиру успостављања и одржавања универзалне поштан-

ске услуге, потребно је да давалац универзалне поштанске услу-
ге организује поштанску мрежу приступних тачака за пријем 
пошиљки, коју чини пријемна места, укључујући и поштанске 
сандучиће и аутомате на јавним површинама или у просторијама 
давалаца универзалне поштанске услуге, где пошиљалац може 
предати поштанску пошиљку на даљу отпрему. 

Ради постизања задовољавајућег степена покривености це-
локупне територије универзалном поштанском услугом, давалац 
универзалне поштанске услуге може да успостави и друге органи-
зационе облике поштанске мреже.




