На основу члана 8. став 1. тачка 5а) и члана 23. став 1. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник
РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), члана 6. став 3. тачка 1) и члана 53. став 2. Закона о
поштанским услугама („Службени гласник РС”, број 77/19), члана 12. став 1. тач. 1) и 6) и члана 16. став 1. тач. 4) и
5) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС”, бр. 125/14
и 30/16),
Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на 54. седници трећег сазива
одржаној 8. октобра 2020. године, доноси

Правилник o техничким условима за кућне сандучиће
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 126/2020 од 23.10.2020. године, ступио је на снагу
31.10.2020, а примењује се од 1.1.2021.
Члан 1.
Овим правилником прописују се технички услови за пројектовање, израду и постављање кућних сандучића, како би
се омогућило несметано, ефикасно и сигурно уручење нерегистрованих писмоносних поштанских пошиљака
корисницима поштанских услуга.

Члан 2.
Кућни сандучић је сандучић који се користи за уручење нерегистрованих писмоносних поштанских пошиљака (у
даљем тексту: поштанске пошиљке).
Кућни сандучићи могу бити индивидуални и групни.
Индивидуални кућни сандучић намењен је индивидуалном стамбеном или пословном објекту.
Групни кућни сандучићи намењени су стамбеним, односно пословним објектима у којима живи или ради више
физичких и/или правних лица.

Члан 3.
Кућни сандучић се састоји од:
1) кућишта,
2) вратанца са бравом,
3) отвора за убацивање поштанских пошиљака, и
4) оквира за означавање власника.
Кућиште би требало технички да буде направљено тако, да се са задње стране кућни сандучић може причврстити
или уградити на зид објекта, ограду или капију на улазу у двориште и/или слично.
Вратанца обавезно имају браву са кључем, и помоћу шарки или на неки други начин морају технички бити
причвршћена на кућиште. Када су вратанца затворена, она морају у потпуности да затварају унутрашњи простор
предвиђен за поштанске пошиљке, како би се онемогућио продор атмосферских падавина или неовлашћен приступ
садржини кућног сандучића.
Отвор предвиђен за убацивање поштанских пошиљака, мора бити технички направљен тако, да се након убацивања
поштанских пошиљака у унутрашњост кућног сандучића онемогућава продор атмосферских падавина, као и
неовлашћени приступ садржини истог. Саставни делови наведеног отвора, у циљу заштите од повређивања, не смеју
имати оштре ивице.
Оквир за означавање имена, односно назива власника, поставља се на предњој страни кућног сандучића.

Члан 4.
Кућни сандучић мора бити израђен од чврстог и постојаног материјала (нерђајући челик, лим, алуминијум, пластика
и слично), без посебних услова у погледу боје материјала.

Члан 5.
Kућни сандучићи се пројектују тако да омогуће несметано уручење поштанских пошиљака, без оштећења, а то се
посебно односи на уручење крупнијих поштанских пошиљака као што су: новине, часописи, каталози, брошуре,
рекламни узорци и слично.
Најмање унутрашње димензије индивидуалног кућног сандучића су:
1) дужина 240 mm,
2) ширина 75 mm,
3) висина 350 mm.
Најмање унутрашње димензије једног прегратка групног кућног сандучића су:
1) дужина 75 mm,
2) ширина 190 mm,

3) висина 390 mm.
Најмање димензије отвора за убацивање поштанских пошиљака су:
1) дужина 230 mm,
2) ширина 30 mm.
Најмање димензије оквира за означавање власника су 50 mm x 10 mm.
Кућни сандучићи се постављају појединачно или у низу, на висини која омогућава несметано убацивање поштанских
пошиљака.
Отвор за убацивање поштанских пошиљака поставља се, у односу на подлогу, на висини која не може бити нижа од
700 mm нити виша од 1700 mm.

Члан 6.
Инвеститори, односно власници стамбених зграда и пословних објеката дужни су да поставе кућне сандучиће на
улазу у стамбену зграду, пословни објекат, двориште или на друго одговарајуће место.
Кућни сандучићи се постављају тако да им се омогући одговарајући приступ, како би се осигурало безбедно
уручење поштанских пошиљака.

Члан 7.
Трошкове замене постојећих индивидуалних и групних кућних сандучића сносе власници објеката у којима су ти
кућни сандучићи постављени.
Ако постојећи стамбени, односно пословни објекти не садрже или делимично садрже кућне сандучиће, а према
одредбама овог правилника испуњавају прописане услове за постављање групних кућних сандучића, трошкове
њиховог постављања сносе власници тих објеката.

Члан 8.
Уколико инвеститори, односно власници стамбених зграда и пословних објеката не поставе или не одржавају кућне
сандучиће сагласно одредбама овог правилника, давалац универзалне поштанске услуге је у обавези да их у писменој
форми, слањем регистроване поштанске пошиљке, на то упозори и да одреди рок за отклањање недостатака, који не
може бити краћи од 30 дана, у складу са законом којим се уређују поштанске услуге у Републици Србији (у даљем
тексту: Закон).
У случају да инвеститори, односно власници стамбених зграда и пословних објеката не поступе по упозорењу из
става 1. овог члана, и не отклоне недостатке у остављеном року, давалац универзалне поштанске услуге нема
обавезу да примаоцима на тим местима уручује нерегистроване поштанске пошиљке, у складу са законом.

Члан 9.
Даном почетка примене овог правилника престају да важе Технички услови за кућне сандучиће („Службени гласник
РС”, бр. 95/10 и 2/16).

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а
примењује се од 1. јануара 2021. године.
Број 1-04-3400-11/20
У Београду, 8. октобра 2020. године
Председник Управног одбора,
Драган Ковачевић, с.р.

