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995

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 чланa 68. став 1. Закона о поштанским услугама („Службени гласник
РС”, брoj 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 47. седници трећег сазива, одржаној
11. фебруара 2020. године, доноси

П РА В И Л Н И К
о обрасцима захтева за доделу дозволе за обављање
поштанских услуга
I. Уводне одредбе
Члан 1.
Овим правилником прописују се обрасци захтева за доделу
дозволе за обављање поштанских услуга, и то:
1) Образац ЗДПЛ – Захтев за доделу дозволе – посебне
лиценце;
2) Образац ЗДЛ – Захтев за доделу дозволе – лиценце;
3) Образац ЗДО – Захтев за доделу дозволе – одобрења;
4) Образац ЗИД – Захтев за доделу измењене дозволе (посебне лиценце/лиценце/одобрења за обављање поштанских услуга).
Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
II. Садржина образаца – захтева за доделу дозволе за
обављање поштанских услуга
Члан 2.
Образац ЗДПЛ – Захтев за доделу дозволе – посебне лиценце
за обављање универзалне поштанске услуге садржи:
1) основне податке о подносиоцу захтева, и то: пословно име,
седиште, адресу за пријем поште, порески идентификациони број
– ПИБ, матични број, број текућег рачуна и ознаку пословне банке, број телефона/факса, контакт за рекламације корисника, e-mail
адресу, адресу интернет странице;
2) податке за доделу дозволе – посебне лиценце, и то:
(1) спецификацију поштанских услуга за које се тражи дозвола – посебна лиценца;
(2) територију на којој ће се обављати поштанске услуге;
(3) временски период за који се тражи дозвола – посебна лиценца;
(4) планирани датум почетка обављања поштанских услуга;
3) податке о законском заступнику/овлашћеном пуномоћнику, и то: име и презиме, функција/радно место, ЈМБГ, адреса, контакт телефон/факс, e-mail адреса;
4) наводе о обавезним прилозима које треба доставити уз захтев, и то:
(1) доказ о испуњености услова за обављање универзалне поштанске услуге на целокупној територији Републике Србије;
(2) општe условe за обављање поштанских услуга;
(3) ценовник поштанских услуга;
(4) решење о идентификационoм знаку подносиоца захтева;
(5) овлашћење за потписивање захтева.
Члан 3.
Образац ЗДЛ – Захтев за доделу дозволе – лиценце за обављање универзалне поштанске услуге, осим резервисаних поштанских услуга, садржи:
1) основне податке о подносиоцу захтева, и то: пословно име,
седиште, адресу за пријем поште, порески идентификациони број

– ПИБ, матични број, број текућег рачуна и ознаку пословне банке, број телефона/факса, контакт за рекламације корисника, e-mail
адресу, адресу интернет странице;
2) податке за доделу дозволе – лиценце:
(1) спецификацију поштанских услуга за које се тражи дозвола – лиценца;
(2) територију на којој ће се обављати поштанске услуге;
(3) временски период за који се тражи дозвола – лиценца;
(4) планирани датум почетка обављања поштанских услуга;
3) податке о законском заступнику/овлашћеном пуномоћнику, и то: име и презиме, функција/радно место, ЈМБГ, адреса, контакт телефон/факс, e-mail адреса;
4) наводе о обавезним прилозима које треба доставити уз захтев, и то:
(1) доказ о испуњености услова за обављање универзалне поштанске услуге;
(2) опште услове за обављање поштанских услуга;
(3) ценовник поштанских услуга;
(4) решење/изјаву о идентификационом знаку подносиоца
захтева;
(5) овлашћење за потписивање захтева.
Члан 4.
Образац ЗДО – Захтев за доделу дозволе – одобрења за обављање осталих поштанских услуга, садржи:
1) основне податке о подносиоцу захтева, и то: пословно име,
седиште, адресу за пријем поште, порески идентификациони број
– ПИБ, матични број, број текућег рачуна и ознаку пословне банке, број телефона/факса, контакт за рекламације корисника, e-mail
адресу, адресу интернет странице;
2) податке за доделу дозволе – одобрења:
(1) спецификацију услуга за које се тражи дозвола – одобрење;
(2) територију на којој ће се обављати поштанске услуге;
(3) временски период за који се тражи дозвола – одобрење;
(4) планирани датум почетка обављања поштанских услуга;
3) податке о законском заступнику/овлашћеном пуномоћнику, и то: име и презиме, функција/радно место, ЈМБГ, адреса, контакт телефон/факс, e-mail адреса;
4) наводе о обавезним прилозима које треба доставити уз захтев, и то:
(1) доказ о испуњености услова за обављање поштанских
услуга на целокупној територији или делу територије Републике
Србије;
(2) општe условe за обављање поштанских услуга;
(3) ценовник поштанских услуга;
(4) решење/изјаву о идентификационом знаку подносиоца
захтева;
(5) овлашћење за потписивање захтева.
Члан 5.
Образац ЗИД – Захтев за доделу измењене дозволе (посебне лиценце/лиценце/одобрења за обављање поштанских услуга), садржи:
1) основне податке о подносиоцу захтева, и то: пословно име,
седиште, број и врсту дозволе и адресу за пријем поште;
2) податке за измену дозволе: разлог за измену дозволе, планирани датум измене дозволе и поље напомена;
3) податке о законском заступнику/овлашћеном пуномоћнику, и то: име и презиме, функција/радно место, ЈМБГ, адреса, контакт телефон/факс, e-mail адреса;
4) навод о обавезном прилогу који треба доставити уз захтев:
овлашћење за потписивање захтева.
III. Завршне одредбе
Члан 6.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о обрасцу захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС”, број 65/15).
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Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 1-04-3400-4/20
У Београду, 11. фебруара 2020. године
Председник Управног одбора,
Драган Ковачевић, с.р.
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