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ПРЕДМЕТ: Мишљење о нацрту Правилника о изменама Правилника 0 одређивању 
тарифних ставова за универзалну поштанску услугу 

У оквиру јавних консултација о нацрту Правилника о изменама Правилника о 

одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу, по позиву објављеном на 
Интернет страници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 
услуге, Јавно предузеће „Пошта Србије", Београд, сагласно члану 36. став 3. 3акона о 
електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13 - УС и 62/14), 
даје следеће мишљење: 

Предлог 3акона о поштанским услугама, који је од 29.11.2017. године у процедури 
доношења од стране Народне скупштине Републике Србије, у члану 24. став 1. тачка 1) 
утврђује лимит по маси за резервисану писмоносну поштанску пошиљку на 50 грама, 
стога предлажемо да се у Тарифним ставовима и стопама масе за универзалну поштанску 
услугу, који се налазе у прилогу и саставни су део Правилника о одређивању тарифних 
ставова за универзалну поштанску услугу, у делу тарифних ставова 1. Писмоносне услуге, 
уведе додатна стопа масе са пресеком на 50 грама, тако да нпр. у тарифним ставовима 
1.1.3. и 1.2. друга стопа масе гласи: од 21 до 50 грама, а трећа стопа масе од 51 до 100 
грама. 

Предлажемо да се тарифни став 1.1.2. Дописница измести из тарифног става 1.1. 
Писмо, јер Дописница није Писмо, сходно подели писмоносник пошиљака дефинисаној у 
Светској поштанској конвенцији и члановима 7. и 9. Правилника о општим условима за 
обављање поштанских услуга. 

Такође, предлажемо да се код тарифног става 1.6. Мали пакет поред стопе масе са 
пресеком на 50 грама (до 50 грама и од 51 до 100 грама), изврши подела стопа масе од 101 
до 500 грама на две стопе масе u то: од 101 до 250 грама и од 251 до 500 грама. Наиме, 
оваква подела стопа масе за Мали пакет предвиђена је и Правилником о писмоносним 
пошиљкама Светског поштанског савеза. Поред тога, смањењем распона масе омогућило 
би се корисницима који шаљу робу мање масе да исту пошаљу по нижој цени. 

Контакт особа: Драгана Петровић, email: dragana.m.petrovic@posta.rs.  
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