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за бра не да вр ши од ре ђе не де лат но сти у тра ја њу од шест ме се ци 
до го ди ну да на, као и за штит на ме ра јав ног об ја вљи ва ња пре су де.

Уз пре кр шај ну ка зну из чла на 160. став 2. за рад ње из чла на 
160. став 1. тач. 9), 10), 11), 12) и 54), од го вор ном ли цу у прав ном 
ли цу мо же се из ре ћи за штит на ме ра за бра не да вр ши од ре ђе не по-
сло ве у тра ја њу од три ме се ца до јед не го ди не.

Уз пре кр шај ну ка зну из чла на 160. став 3. за рад ње из чла на 
160. став 1. тач. 9), 10), 11), 12) и 54), пред у зет ни ку се мо же из ре ћи 
и за штит на ме ра за бра не вр ше ња од ре ђе них де лат но сти у тра ја њу 
од шест ме се ци до го ди ну да на.

XVII. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 162. 
Под за кон ски ак ти ко ји се до но се на осно ву овла шће ња из 

овог за ко на би ће до не ти у ро ку од шест ме се ци од да на ње го вог 
сту па ња на сна гу.

Члан 163. 
Удру же ња и са ве зи ко ји су упи са ни у Еви ден ци ји на осно-

ву За ко на о за шти ти по тро ша ча („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
73/10) и Пра вил ни ка о еви ден ци ји удру же ња и са ве за удру же ња 
за за шти ту по тро ша ча („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/11) на дан 
сту па ња на сна гу овог за ко на, сма тра ју се упи са ним у Еви ден ци ју 
уста но вље ну на осно ву чла на 132. овог за ко на.

Члан 164. 
Да ном по чет ка при ме не овог за ко на пре ста је да ва жи За кон о 

за шти ти по тро ша ча („Слу жбе ни гла сник РС”, број 73/10).

Члан 165.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од об ја вљи ва ња у „Слу-

жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме њи ва ће се по ис те ку 
три ме се ца од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

1767
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о из ме на ма и до пу на ма За ко на  
о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о елек-
трон ским ко му ни ка ци ја ма, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре-
пу бли ке Ср би је на седници Другог ванредног заседања у 2014. го-
дини, 13. јуна 2014. године.
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У Бе о гра ду, 13. јуна 2014. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма и до пу на ма За ко на о елек трон ским  
ко му ни ка ци ја ма

Члан 1.
У За ко ну о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 44/10 и 60/13  – УС), у чла ну 1. ре чи: „Ре пу блич ке аген ци-
је за елек трон ске ко му ни ка ци је” за ме њу ју се ре чи ма: „Ре гу ла тор не 
аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге”. 

Члан 2.
У чла ну 3. став 1. тач ка 6) ме ња се и гла си: 
„6) под сти ца њу кон ку рен ци је, еко но мич но сти и де ло твор но-

сти у оба вља њу де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, на тех но-
ло шки не у трал ној осно ви;”.

Тач ка 7) ме ња се и гла си: 
„7) под сти ца њу ра ци о нал ног и еко но мич ног ко ри шће ња ну-

ме ра ци је и ра дио-фре квен циј ског спек тра, на тех но ло шки не у-
трал ној осно ви;”.

Члан 3.
На зив Гла ве III. ме ња се и гла си:

„III. Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је  
и по штан ске услу ге”.

Члан 4.
У чла ну 7. став 1. ме ња се и гла си:
„Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по-

штан ске услу ге (у да љем тек сту: Аген ци ја), осно ва на овим за ко-
ном, је не за ви сна ре гу ла тор на ор га ни за ци ја са свој ством прав ног 
ли ца, ко ја вр ши јав на овла шће ња у ци љу ефи ка сног спро во ђе ња 
утвр ђе не по ли ти ке у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, под-
сти ца ња кон ку рен ци је елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и 
услу га, уна пре ђи ва ња њи хо вог ка па ци те та, од но сно ква ли те та, до-
при но са раз во ју тр жи шта елек трон ских ко му ни ка ци ја и за шти те 
ин те ре са ко ри сни ка елек трон ских ко му ни ка ци ја, у скла ду са од-
ред ба ма овог за ко на и про пи са до не тих на осно ву ње га, као и ре-
гу ла тор них и дру гих по сло ва у скла ду са по себ ним за ко ном ко јим 
се уре ђу ју по штан ске услу ге.”

Став 2. ме ња се и гла си:
„Аген ци ја је функ ци о нал но и фи нан сиј ски не за ви сна од др-

жав них ор га на, као и од ор га ни за ци ја и ли ца ко ја оба вља ју де лат-
ност елек трон ских ко му ни ка ци ја и по штан ских услу га.”

Члан 5.
У чла ну 8. став 1. по сле тач ке 5) до да је се но ва тач ка 5а), ко ја 

гла си:
„5а) оба вља ре гу ла тор не и дру ге по сло ве из обла сти по штан-

ских услу га, у скла ду са по себ ним за ко ном ко јим се уре ђу ју по-
штан ске услу ге.”

У тач ки 6) реч: „овим” бри ше се.

Члан 6.
Члан 11. ме ња се и гла си:

„Члан 11.
Управ ни од бор Аген ци је, у скла ду са за ко ном:
1) до но си го ди шњи план ра да Аген ци је, ускла ђен са стра-

те шким ак ти ма и ак ци о ним пла но ви ма из обла сти елек трон ских 
ко му ни ка ци ја и по штан ских услу га, нај ка сни је до 15. де цем бра те-
ку ће го ди не за на ред ну го ди ну;

2) до но си дру га ак та про пи са на овим за ко ном, од но сно по-
себ ним за ко ном ко јим се уре ђу ју по штан ске услу ге;

3) оба вља по сло ве утвр ђе не по себ ним за ко ном ко јим се уре-
ђу ју по штан ске услу ге;

4) оба вља дру ге по сло ве ко ји за ко ном или ста ту том Аген ци је 
ни су ста вље ни у над ле жност ди рек то ра.”

Члан 7.
Члан 13. ме ња се и гла си:

„Члан 13.
Чла но ви управ ног од бо ра се би ра ју из ре да углед них струч-

ња ка са ви со ким ака дем ским обра зо ва њем из обла сти зна чај них за 
рад Аген ци је, а на ро чи то из обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, 
еко но ми је и пра ва, ко ји су оства ри ли зна чај не и при зна те ра до ве 
или прак су у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, од но сно по-
штан ских услу га, и ко ји ужи ва ју углед у струч ној јав но сти.

Три чла на управ ног од бо ра мо ра ју би ти струч ња ци из обла-
сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, а је дан члан управ ног од бо ра мо-
ра би ти струч њак из обла сти по штан ских услу га.”

Члан 8.
У чла ну 16. тач ка 5) реч: „овом” бри ше се. 

Члан 9.
У чла ну 17. став 6. по сле ре чи: „до но си” до да је се реч: „оп шти”. 
По сле ста ва 6. до да је се став 7. ко ји гла си:
„Ди рек тор до но си оп ште ак те ко ји ма се, у скла ду с оп штим 

про пи си ма о ра ду, де таљ ни је уре ђу ју пра ва и оба ве зе за по сле них 
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у Аген ци ји, оста ла пи та ња из обла сти рад них од но са и пи та ња из 
обла сти уре ђи ва ња про це ду ра и тех нич ких пра ви ла за по сту па-
ње за по сле них при ли ком оба вља ња спе ци фич них про це са ра да у 
Аген ци ји, уз са гла сност Управ ног од бо ра.”

Члан 10.
У чла ну 21. тач ка 6) реч: „овом” бри ше се.

Члан 11.
У чла ну 23. став 1. по сле ре чи: „пра вил ни ке,” до да је се реч: 

„упут ства,”.

Члан 12.
У чла ну 24. став 2. тач ка 1) по сле ре чи: „за ко на” до да ју се за-

пе та и ре чи: „од но сно за ко на ко јим се уре ђу ју по штан ске услу ге”.
У тач ки 6) по сле ре чи: „ко му ни ка ци ја” до да ју се ре чи: „и тр-

жи шта по штан ских услу га”.
У тач ки 7) реч: „овим” бри ше се. 

Члан 13.
У чла ну 26. по сле ре чи: „де лат но сти елек трон ских ко му ни ка-

ци ја,” до да ју се ре чи: „го ди шње на кна де за оба вља ње по штан ских 
услу га,”.

Члан 14.
На кон чла на 27. до да је се на зив из над чла на и члан 27а ко ји 

гла се: 

„Бу џет ски фонд за уна пре ђе ње и раз вој обла сти елек трон ских 
ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о ног дру штва

Члан 27а
Бу џет ски фонд за уна пре ђе ње и раз вој обла сти елек трон ских 

ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о ног дру штва (у да љем тек сту: Бу џет-
ски фонд) осни ва се ра ди еви ден ти ра ња сред ста ва из чла на 27. 
став 6. ко ја се упла ћу ју на од го ва ра ју ћи ра чун про пи сан за упла ту 
јав них при хо да бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. 

Бу џет ски фонд се осни ва на нео д ре ђе но вре ме, у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је бу џет ски си стем. 

Бу џет ским фон дом упра вља Ми ни стар ство.
Сред ства за фи нан си ра ње Бу џет ског фон да обез бе ђу ју се:
1) из сред ста ва из чла на 27. став 6. ко ја се упла ћу ју на од го-

ва ра ју ћи ра чун про пи сан за упла ту јав них при хо да бу џе та Ре пу-
бли ке Ср би је;

2) до на ци ја.
Вла да на пред лог Ми ни стар ства до но си го ди шњи про грам 

ко ри шће ња сред ста ва Бу џет ског фон да за фи нан си ра ње ак тив но-
сти и ме ра уна пре ђе ња и раз во ја обла сти елек трон ских ко му ни ка-
ци ја и ин фор ма ци о ног дру штва у скла ду са стра те ги ја ма раз во ја 
у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о ног дру штва, 
дру гим ак ти ма и про пи си ма из тих обла сти, уго во ри ма, као и ме-
ђу на род ним уго во ри ма чи ји је пот пи сник Ре пу бли ка Ср би ја.

Ауто ном на по кра ји на мо же осно ва ти бу џет ски фонд ко ји ће 
се фи нан си ра ти из де ла сред ста ва из чла на 27. став 6. ко ја се упла-
ћу ју на ра чун бу џе та ауто ном не по кра ји не, у ком слу ча ју се на тај 
бу џет ски фонд сход но при ме њу ју од ред бе ст. 1 –5. овог чла на.”

Члан 15.
У чла ну 34. став 1. по сле ре чи: „ко му ни ка ци ја” до да ју се ре-

чи: „и тр жи шта по штан ских услу га.”

Члан 16.
Члан 52. став 1. ме ња се и гла си:
„Аген ци ја во ди ажур ну ба зу по да та ка о вр сти, рас по ло жи во-

сти и ге о граф ској ло ка ци ји ка па ци те та, на ро чи то по дат ке о прав-
ци ма и ка па ци те ти ма елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа.”

По сле ста ва 1. до да је се но ви став 2. ко ји гла си:
„Аген ци ја бли же уре ђу је на чин при ку пља ња и об ја вљи ва ња 

по да та ка из ста ва 1. овог чла на.”
До са да шњи став 2. по ста је став 3. 

Члан 17.
У чла ну 53. по сле ста ва 4. до да ју се но ви ст. 5. и 6. ко ји гла се:
„Опе ра то ри су ду жни да у ро ку од 30 да на од да на за кљу че ња 

уго во ра при ја ве Аген ци ји уго вор о ме ђу по ве зи ва њу на ме ђу на род-
ном ни воу из ста ва 4. овог чла на.

Аген ци ја во ди ре ги стар уго во ра о ме ђу по ве зи ва њу на ме ђу-
на род ном ни воу.”

До са да шњи став 5. по ста је став 7. 
По сле до са да шњег ста ва 6. ко ји по ста је став. 8. до да је се 

став 9. ко ји гла си:
„Аген ци ја ће бли же уре ди ти са др жи ну и на чин при ја ве уго-

во ра о ме ђу по ве зи ва њу на ме ђу на род ном ни воу.”

Члан 18.
У чла ну 86. став 5. ре чи: „тач ка 6)” за ме њу ју се ре чи ма: „тач-

ка 7)”.

Члан 19.
У чла ну 95. став 1. тач ка 2) по сле ре чи: „до зво лом” до да ју се 

за пе та и ре чи: „на ро чи то у слу ча је ви ма ка да има лац по је ди нач не 
до зво ле иза зи ва штет не смет ње утвр ђе не у по ступ ку кон тро ле ра-
дио-фре квен циј ског спек тра”.

По сле тач ке 10) до да је се тач ка 11) ко ја гла си:
„11) има лац по је ди нач не до зво ле ни је от по чео са ко ри шће-

њем фре квен ци је у ро ку пред ви ђе ним за ко ном.”

Члан 20.
У чла ну 101. тач ка 2) ме ња се и гла си:
„2) је то нео п ход но ра ди оства ри ва ња ја сно од ре ђе них ци ље-

ва од јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња, што утвр-
ђу је ор ган над ле жан за ра ди о ди фу зи ју, у скла ду са за ко ном ко ји 
уре ђу је област елек трон ских ме ди ја и за ко ном ко ји уре ђу је област 
јав ног ин фор ми са ња, по шту ју ћи на че ла сра змер но сти и јав но сти.”

Члан 21.
По сле чла на 104. до да је се на зив из над чла на и члан 104а ко-

ји гла се:

„По др шка при нaбaвци oпрeмe  
зa приjeм сигнaлa дигитaлнe тeлeвизиje

Члaн 104a
У ци љу по ве ћа ња при сту пач но сти услу га од оп штег еко-

ном ског ин те ре са у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, Вла да, у 
скла ду са про пи сом ко јим се уре ђу је за шти та по тро ша ча, утвр ђу је 
ме ре по др шке и бли же усло ве у по гле ду кри те ри ју ма за од ре ђи ва-
ње угро же них по тро ша ча при на бав ци опре ме за при јем сиг на ла 
ди ги тал не те ле ви зи је.”

Члан 22.
У чла ну 127. став. 5. по сле ре чи: „про грам ску по др шку из ста-

ва 4. овог чла на,” до да ју се ре чи: „као и тех нич ке зах те ве за ис пу-
ње ње оба ве зе за др жа ва ња по да та ка из чл. 128. и 129. овог за ко на”.

Члан 23.
Члан 128. ме ња се и гла си:

„Члан 128.
Опе ра тор је ду жан да за др жи по дат ке о елек трон ским ко му-

ни ка ци ја ма из чла на 129. став 1. овог за ко на (у да љем тек сту: за-
др жа ни по да ци).

При ступ за др жа ним по да ци ма ни је до пу штен без при стан ка 
ко ри сни ка, осим на од ре ђе но вре ме и на осно ву од лу ке су да, ако је 
то нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка или за шти те без-
бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, на на чин пред ви ђен за ко ном.

Опе ра тор оба ве зу за др жа ва ња по да та ка из ста ва 1. овог чла-
на ис пу ња ва у скла ду са ре ле вант ним ме ђу на род ним тех нич ким 
стан дар ди ма, од но сно пре по ру ка ма, ко је се од но се на за др жа не 
по дат ке.

Опе ра тор из ста ва 1. овог чла на је ду жан да за др жи по дат ке у 
из вор ном об ли ку или као по дат ке об ра ђе не то ком оба вља ња де лат-
но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја ко ји мо ра ју би ти истог ква ли те-
та и ни воа за шти те као и по да ци у из вор ном об ли ку.

Опе ра тор из ста ва 1. овог чла на ни је ду жан да за др жи по дат-
ке ко је ни је про из вео ни ти об ра дио.

Опе ра тор из ста ва 1. овог чла на ду жан је да за др жа не по дат ке 
чу ва 12 ме се ци од да на оба вље не ко му ни ка ци је.

Опе ра тор је ду жан да за др жа ва по дат ке та ко да им се без од-
ла га ња мо же при сту пи ти, од но сно да се без од ла га ња мо гу до ста-
ви ти на осно ву од лу ке су да, за по тре бе из ста ва 2. овог чла на. 
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Над ле жни др жав ни ор ган ко ји оства ру је при ступ, од но сно 

ко ме се до ста вља ју за др жа ни по да ци, ду жан је да во ди еви ден ци ју 
о при сту пу, од но сно до ста вља њу за др жа них по да та ка, ко ја на ро-
чи то са др жи: од ре ђе ње суд ског ак та ко ји пред ста вља прав ни ос-
нов за при ступ, од но сно до ста вља ње за др жа них по да та ка, да тум и 
вре ме при сту па ња, од но сно до ста вља ња за др жа них по да та ка, као 
и да ову еви ден ци ју чу ва као тај ну, у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је тај ност по да та ка.

Ка да над ле жни др жав ни ор ган ни је у мо гућ но сти да оства ри 
при ступ за др жа ним по да ци ма без при сту па про сто ри ја ма, елек-
трон ској ко му ни ка ци о ној мре жи, при па да ју ћим сред стви ма или 
елек трон ској ко му ни ка ци о ној опре ми опе ра то ра, опе ра тор из ста-
ва 1. овог чла на ду жан је да о при мље ним зах те ви ма за при ступ, 
од но сно до ста вља ње за др жа них по да та ка, во ди еви ден ци ју, ко ја 
на ро чи то са др жи иден ти фи ка ци ју овла шће ног ли ца ко је је при сту-
пи ло за др жа ним по да ци ма, од но сно ко ме су до ста вље ни за др жа ни 
по да ци, од ре ђе ње суд ске од лу ке ко ја пред ста вља прав ни основ за 
при ступ, од но сно до ста вља ње за др жа них по да та ка, да тум и вре ме 
при сту па ња, од но сно до ста вља ња за др жа них по да та ка, као и да 
ову еви ден ци ју чу ва као тај ну, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу-
је тај ност по да та ка.”

Члан 24.
У чла ну 130. став 1. тач. 2) и 3) ре чи: „став 5.” за ме њу ју се 

ре чи ма: „став 7.”.
Тач ка 4) ме ња се и гла си:
„4) да се за др жа ни по да ци уни ште по ис те ку ро ка из чла на 

128. став 6. овог за ко на, осим по да та ка ко ји су са чу ва ни и до ста-
вље ни у скла ду са чла ном 128. став 7. овог за ко на.”

У ста ву 3. ре чи: „став 5.” за ме њу ју се ре чи ма: „став 7.”. 

Члан 25.
По сле чла на 130. до да је се на зив из над чла на и члан 130а ко-

ји гла си:

„Еви ден ци ја о зах те ви ма за при ступ за др жа ним  
по да ци ма

Члан 130а
Опе ра тор ко ји за др жа ва по дат ке у скла ду са од ред ба ма чл. 

128 –130. овог за ко на, као и над ле жни ор га ни ко ји при сту па ју по-
да ци ма на на чин пред ви ђен од ред ба ма чла на 128. став 2. овог за-
ко на, ду жни су да во де еви ден ци ју о зах те ви ма за при ступ за др жа-
ним по да ци ма у то ку јед не ка лен дар ске го ди не.

Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на са др жи ин фор ма ци ју о:
1) бро ју зах те ва за при ступ за др жа ним по да ци ма;
2) бро ју ис пу ње них зах те ва за при ступ за др жа ним по да ци ма;
3) вре ме ну ко је је про те кло од да на од ка да су по да ци за др жа-

ни до да на кад је при ступ по да ци ма за тра жен у скла ду са чла ном 
128. став 2. овог за ко на.

Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на не са др жи по дат ке о лич-
но сти.

Ли ца из ста ва 1. овог чла на ду жна су да, нај ка сни је до 31. 
ја ну а ра за прет ход ну ка лен дар ску го ди ну, до ста ве еви ден ци ју из 
ста ва 1. овог чла на ор га ну над ле жном за за шти ту по да та ка о лич-
но сти.”

Члан 26.
У чла ну 133. по сле ста ва 4. до да је се став 5. ко ји гла си:
„Ми ни стар бли же про пи су је обра зац и са др жи ну ле ги ти ма-

ци је ин спек то ра, као и вр сту опре ме ко ју ко ри сти ин спек тор.”

Члан 27.
У чла ну 137. став 1. тач ка 4) број: „130” за ме њу је се бро јем: 

„130а”.
По сле тач ке 4) до да је се тач ка 4а), ко ја гла си:
„4а) не при ја ви Аген ци ји уго вор о ме ђу по ве зи ва њу на ме ђу-

на род ном ни воу (члан 53. став 5);”.

Члан 28.
Усло ви из чла на 7. овог за ко на при ме њи ва ће се по чев од из-

бо ра но вог са ста ва управ ног од бо ра Аген ци је, по пре стан ку ман-
да та чла но ва управ ног од бо ра ко ји су на ду жно сти у вре ме сту па-
ња на сна гу овог за ко на.

Члан 29.
Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на Ре пу блич ка аген ци ја 

за елек трон ске ко му ни ка ци је на ста вља са ра дом као Ре гу ла тор на 
аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге.

Члан 30.
Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан-

ске услу ге пре у зи ма од Ре пу блич ке аген ци је за по штан ске услу ге 
за по сле на и по ста вље на ли ца, као и пра ва, оба ве зе, пред ме те, по-
сло ве, опре му, сред ства за рад и ар хи ву за оба вља ње де лат но сти у 
обла сти по штан ских услу га, у ро ку од три ме се ца од да на сту па ња 
на сна гу за ко на ко ји утвр ђу је пре ста нак ра да Ре пу блич ке аген ци је 
за по штан ске услу ге. 

Члан 31.
Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан-

ске услу ге ускла ди ће ста тут и дру ге оп ште ак те са од ред ба ма овог 
за ко на у ро ку од 30 да на од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

Члан 32.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

1768
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
по штан ским услу га ма

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по-
штан ским услу га ма, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је на седници Другог ванредног заседања у 2014. години, 13. 
јуна 2014. године.
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Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по штан ским  
услу га ма

Члан 1.
У За ко ну о по штан ским услу га ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 18/05 и 30/10), у чла ну 9. став 2. ре чи: „Ре пу блич ка аген ци-
ја за по штан ске услу ге” за ме њу ју се ре чи ма: „аген ци ја над ле жна 
за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге (у да љем тек сту: 
Аген ци ја)”.

Члан 2.
По сле чла на 11. до да је се члан 11а, ко ји гла си: 

„Члан 11а
Јав ни по штан ски опе ра тор, по ред по штан ских услу га, мо же 

оба вља ти и дру ге де лат но сти, и то:
1) за сту па ње у оси гу ра њу, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се 

уре ђу ју по сло ви оси гу ра ња;
2) ме њач ке по сло ве, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 

де ви зно по сло ва ње;
3) по сло ве у ве зи са ме ђу на род ним упут ни ца ма у ди на ри ма и 

ефек тив ном стра ном нов цу, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре-
ђу је де ви зно по сло ва ње;

4) дру ге де лат но сти у скла ду са осни вач ким ак том и ста ту том.” 




