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3) материјале порнографског или еротског карактера који 
приказују сексуалну експлоатацију деце (дечију порнографију), 
односно сексуалне радње људи које се односе на животиње и не-
крофилију;

4) производе или супстанце које могу оштетити друге по-
штанске пошиљке или поштанску опрему због своје природе или 
амбалаже, односно паковања;

5) новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, 
племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним по-
шиљкама у унутрашњем поштанском саобраћају; 

6) живе животиње, осим животиња чији је пријем и слање 
уређен општим условима оператора за обављање поштанских 
услуга;

7) предмете чији је увоз забрањен у држави у коју се шаље;
8) друге материје, односно предмете чије слање је забрањено 

другим прописима.
Списак садржине поштанских пошиљака чији је пренос за-

брањен у поштанским пошиљкама у унутрашњем и међународном 
поштанском саобраћају, поштански оператори могу да објаве на 
свом званичном сајту или да кориснику омогуће увид у тај списак, 
на његов захтев.

Члан 3.
Када запослени код поштанског оператора посумња или на 

други начин дође до сазнања да се у поштанској пошиљци налазе 
предмети и материјали односно садржина чији је пренос забра-
њен, без одлагања ће обавестити одговорно лице поштанског опе-
ратора. 

Одговорно лице из става 1. овог члана,  налаже да се образује 
комисија у складу са интерним актом поштанског оператора. 

Комисија је састављена од три члана, од којих најмање један 
члан ради на пословима пријема поштанских пошиљки.

Члан 4. 
Комисија се одмах састаје и са или без присуства корисника 

отвара поштанску пошиљку и прегледа садржину поштанске по-
шиљке.

Уколико комисија утврди да поштанска пошиљка садржи 
предмете и материјале чији је пренос забрањен, утврдиће иденти-
тет пошиљаоца и сачинити записник, у који ће се унети сви до-
ступни подаци о идентитету пошиљаоца.

Сачињен записник потписују сви чланови комисије.

Члан 5. 
Поштанске пошиљке које садрже предмете и материје из 

члана 2. став 1. тач. 1) –5) ће бити уз записник предате на даље 
поступање, надлежном органу, односно, овлашћеном службеном 
лицу надлежног органа, који ће на записнику потписати пријем 
пошиљке.

Члан 6.
Ако запослени на пријему пошиљки посумња да је садржина 

пошиљке жива животиња, а интерним актом оператора није дозво-
љен пренос живих животиња, одбиће пријем такве пошиљке.

Уколико на пријему пошиљки није уочено да садржину по-
шиљке чини жива животиња, а у даљем поступку руковања са 
таквом пошиљком, у некој од фаза поштанске услуге, поштански 
оператор дође до сазнања да  садржину пошиљке чини жива живо-
тиња, запослени код поштанског оператора ће поступити у складу 
са одредбама чл. 3. и 4. овог правилника.

Члан 7. 
Ако се посумња да поштанска пошиљка у међународном 

поштанском саобраћају у поласку из Републике Србије, садржи 
предмете који су забрањени у одредишној земљи, поштански опе-
ратор поступа у складу са актима Светског поштанског савеза.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.    
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На основу члана 63. став 4. 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 ближим условима за отпочињање обављања 
делатности поштанских услуга

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују ближи услови за от-

почињање обављања делатности поштанских услуга, који морају 
бити у сагласности са прописима којима се уређују радни одно-
си, заштита животне средине и превоз опасних материја, које је 
потребно да испуни привредни субјект, да би обављао поштанске 
услуге, у складу са Законом о поштанским услугама (у даљем тек-
сту: закон).

Члан 2.
Поштански оператори  се региструју у складу са прописима 

којима се уређује регистрација привредних субјеката у Републици 
Србији.

Поштански оператор, односно, давалац универзалне поштан-
ске услуге, као претежну делатност региструје делатност поштан-
ских услуга у складу са прописима којима се уређује регистрација 
привредних субјеката и обављање поштанских услуга.

Поштански оператор који обавља делатност у простору ван 
свог пословног седишта, потребно је да региструје огранке, одно-
сно уредно евидентира пословни простор ван пословног седишта, 
у складу са прописима којима се уређује регистрација привредних 
субјеката.

Члан 3.
Возила којима се превозе поштанске пошиљке потребно је 

да испуњавају услове за обављање јавног превоза ствари, односно 
решење надлежног органа за превоз у друмском саобраћају.

Јавни поштански оператор, када обавља превоз пошиљки у 
оквиру универзалне поштанске услуге, не мора да поседује реше-
ње из става 1. овог члана.

Потребно је да поштански оператор поседује доказ да су за-
послени ангажовани у складу са прописима којима се уређују рад-
ни односи.

Сви поштански оператори, укључујући и даваоце универзал-
не поштанске услуге, у обављању делатности поштанских пошту-
ју и прописе којима се уређује заштита животне средине.

Члан 4.
Возила којима се обавља превоз регистрованих, вредносних 

и откупних поштанских пошиљки су обезбеђена на начин да се 
ризик од оштећења или отуђења пошиљки сведе на најмању мо-
гућу меру.

Члан 5.
Поштански оператор који обавља пријем, прераду, превоз и 

уручење поштанских пошиљки са специфичном садржином и која 
захтева посебне услове у погледу транспорта потребно је да посе-
дује решење надлежног органа о испуњености услова.

Члан 6.
Поштански оператор може да обавља превоз поштанских по-

шиљки сопственим возилима или возилима  у власништву других 
правних или физичких лица, на основу уговора.

Члан 7.
Други привредни субјект који поред своје претежне делат-

ности обавља и поштанске услуге, обезбеђује минимум услова за 
пријем, превоз, прераду и уручење поштанских пошиљки. 

Потребно је да привредни субјект из става 1. овог члана  рас-
полаже потребним простором, одговарајућим техничким сред-
ствима, возилима, опремом и минималним бројем запослених 
лица у циљу квалитетног обављања поштанских услуга, утврђе-
них законом и прописима донетим на основу закона којима се уре-
ђује обављање поштанских услуга. 
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У возилима којима се обавља превоз пошиљки, поред превоза 

путника и робе, привредни субјект обезбеђује посебан одељак за сме-
штај пошиљки и тај одељак је потребно обезбедити најмање кључем.

Члан 8.
Поштански оператор који приликом обављања поштанских 

услуга користи поштанску мрежу, техничко-технолошка решења 
или базе података других поштанских оператора, на основу уго-
вора, поседује уговор, односно његову оверену копију, у сваком 
огранку, односно пословном простору ван свог пословног седишта.

Члан 9.
Потребно је да давалац универзалне поштанске услуге посе-

дује минимум 1.000 пошта за пружање поштанских услуга кори-
сницима, сопствених или на основу уговора. 

Члан 10.
Потребно је да пошта/приступна тачка за пружање поштан-

ских услуга корисницима испуњава следеће услове:
1) да су на улазу, на видном месту, истакнути назив поштан-

ског оператора, поште и поштански број;
2) да је на улазу, на видном месту, истакнуто радно време са 

корисницима поштанских услуга;
3) да су просторије у којима се непосредно пружају поштанске 

услуге корисницима, односно обављају пријем и уручење поштан-
ских пошиљки, по правилу, физички одвојене од просторија у који-
ма се обављају послови у вези са прерадом поштанских пошиљки; 

4) да су просторије у којима се непосредно пружају поштан-
ске услуге корисницима опремљене оптималним бројем пријем-
них места (шалтера) за задовољење потреба корисника за поштан-
ским услугама;

5) да је опремљена одговарајућом опремом посредством које 
се обавља пријем или уручење поштанских пошиљки и смештај 
(чување) поштанских пошиљака, а нарочито вредносних пошиљ-
ки (сефови, челична каса или сл.).

Члан 11.
Потребно је да давалац универзалне поштанске услуге посе-

дује минимум један центар за прераду пошиљки, у коме се оба-
вљају послови прераде пошиљки у вези са отпремом, превозом 
и приспећем поштанских пошиљки, капацитета да може да задо-
вољи потребе прераде пошиљака за читаву територију на којој се 
услуга обавља.

Потребно је да поштанско-логистички центар за прераду по-
штанских пошиљки из става 1. овог члана, буде опремљен видео 
надзором. 

Члан 12.
Потребно је да давалац универзалне поштанске услуге  посе-

дује минимум: један међународни одељак, један царински одељак 
и 12 локалних поштанско-логистичких центара.

Члан 13.
Давалац универзалне поштанске услуге  обезбеђује ресур-

се које ће користити  у обављању поштанских услуга и минимум 
опреме и уређаја који се користе у поштама и поштанско-логи-
стичким центрима, возила којима се превозе поштанске пошиљке, 
као и да има потребан број запослених (шалтерски радници, по-
штари и др.), у зависности од потреба технолошког процеса рада.

Члан 14.
За обављање универзалне поштанске услуге минимум транс-

портних средстава, као и запослених, je: 
1) 700 возила;
2) 1.000 мопеда;
3) 500 бицикала;
4) 9.600 запослених.

Члан 15.
Давалац универзалне поштанске услуге обезбеђује и по-

штанске ваге у простору у ком се врше пријем, прерада и отпрема 
поштанских пошиљки.

Члан 16.
Поштански сандучић је средство поштанске мреже које се 

користи за пријем нерегистрованих писмоносних поштанских по-
шиљки.

Давалац универзалне поштанске услуге обезбеђује довољан 
број поштанских сандучића у зависности од територије и потреба 
корисника, с тим да укупан број поштанских сандучића не може 
бити мањи од 1.200 за читаву територију. 

Број поштанских сандучића из става 2. овог члана може се 
смањити у случају када оператор утврди да у пoјединим сандучи-
ћима нема пошиљки.

На сваком поштанском сандучићу је истакнуто време по-
следњег пражњења, број поштанског сандучића и поштански број. 

Члан 17.
Други привредни субјекти који на основу уговора у име и за 

рачун даваоца универзалне поштанске услуге обављају поједине 
технолошке процесе из домена универзалне поштанске услуге, 
потребно је да поседују уговор, односно његову оверену копију у 
сваком тренутку и на сваком месту где се обављају (уговором по-
верени) технолошки процеси (у сваком огранку, односно простору 
ван пословног седишта, као и у возилу којим се превозе поштан-
ске пошиљке).

Члан 18.
Поштански оператор који обавља остале поштанске услуге 

потребно је да располаже потребним простором, одговарајућим 
техничким средствима, возилима, опремом и потребним бројем 
запослених лица у циљу квалитетног обављања поштанских услу-
га, односно поштовања рокова преноса и уручења поштанских по-
шиљки прописаним општим условима оператора, на које је Аген-
ција дала сагласност, у складу са законом.

Члан 19.
Пословне просторије у којима се обављају остале поштанске 

услуге потребно је да испуњавају следеће услове за отпочињање 
делатности:

1) да су на улазу у простор у коме се непосредно пружају по-
штанске услуге корисницима, на видном месту, истакнути назив 
поштанског оператора и радно време са корисницима поштанских 
услуга;

2) да су просторије у којима се непосредно пружају поштан-
ске услуге корисницима, односно обављају пријем и уручење по-
штанских пошиљака, физички одвојене од просторија у којима се 
обављају послови у вези са технолошким фазама отпреме и при-
спећа поштанских пошиљака; 

3) да је опремљен одговарајућом опремом (сефовима, челич-
ним касама или сл.) или посебном просторијом за смештај (чува-
ње) поштанских пошиљака, а нарочито вредносних пошиљки, и 
минимум једном поштанском вагом;

4) да поседује видео надзор, односно да обезбеди примену 
других одговарајућих мера система техничке заштите, у складу са 
актом о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.

Поштански оператор који обавља поштанске услуге које има-
ју посебне захтеве у погледу квалитета као што је електронско 
праћење пошиљака од пријема до уручења потребно је да поседује 
одговарајуће техничко-технолошко решење, односно софтверски 
систем који подржава те услуге.

Члан 20.
Поштански оператор који обавља остале поштанске услуге 

потребно је да обезбеди минимум по један центар за прераду по-
штанских пошиљака на сваком подручју где обавља делатност.

Члан 21.
Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи 

Правилник о условима за отпочињање обављања делатности по-
штанских услуга („Службени гласник РС”, брoj 51/10).

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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