
 

 

На основу члана 8. став 1. тачка 5а) и члана 23. Закона о електронским 
комуникацијама ("Службени гласник РС", број 44/10, 60/13-УС и 62/14), члана 66. став 1. 
тачка 9. Закона о поштанским услугама ("Службени гласник РС", број 18/05, 30/10 и 62/14) и 
члана 16. Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, 
Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на 
седници број 212.  одржаној дана 23.02 2014. године, донео је 
 

Правилник 
о изменама и допунама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и 

годишње накнаде за обављање поштанских услуга 
 

 Члан 1. 
У Правилнику о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање 
поштанских услуга, („Службени гласник РС“, бр. 14/2010, 54/2013), у члану 1.став 2. мења се 
и гласи: 
„Поштански оператор је дужан да средства из става 1. овог члана уплати на рачун 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту 
Агенција), у року од осам дана од дана пријема дозволе.“ 
 

 Члан 2. 
Члан 2. мења се и гласи: 
„Утврђује се годишња накнада за обављање поштанских услуга у висини од 0,4% од 
оствареног прихода поштанског оператора у обављању поштанских услуга, у претходној 
години. 
Поштански оператор је дужан да накнаду из става 1. овог члана плаћа у 12 месечних рата, до 
15. у месецу за претходни месец, на основу годишњег решења које доноси директор 
Агенције.  
Коначан обрачун годишње накнаде за обављање поштанских услуга, Агенција ће утврдити 
до 15.03. наредне године, након достављања финансијског извештаја.“ 
 
      Члан 3. 
Остале одредбе Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде 
за обављање поштанских услуга, остају непромењене.  
 
      Члан 4. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС". 
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