ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПОШТАНСКИМ УСЛУГАМА
Члан 1.
У Закону о поштанским услугама („Службени гласник РС”, бр.18/05 и
30/10), у члану 9. став 2. речи: „Републичка агенција за поштанске услуге”
замењују се речима: „агенција надлежна за електронске комуникације и
поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција)”.
Члан 2.
После члана 11. додаје се члан 11а, који гласи:
„Члан 11а
Јавни поштански оператор, поред поштанских услуга, може обављати и
друге делатности, и то:
1) заступање у осигурању, у складу са прописима којима се уређују
послови осигурања;
2) мењачке послове, у складу са прописима којима се уређује девизно
пословање;
3) послове у вези са међународним упутницама у динарима и
ефективном страном новцу, у складу са прописима којима се уређује девизно
пословање;
4)

друге делатности у складу са оснивачким актом и статутом.”
Члан 3.

Члан 62. мења се и гласи:
„Члан 62.
Овлашћења и надлежности у области поштанских услуга остварују:
1)

Влада;

2) министарство надлежно за послове поштанских услуга (у даљем
тексту: Министарство);
3) Агенција у складу са законом којим се уређују електронске
комуникације, односно законом којим се уређују поштанске услуге;
4)

овлашћени јавни поштански оператор.”
Члан 4.

Члан 65. брише се.
Члан 5.
У члану 66. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) доноси опште услове за обављање поштанских услуга, прописује
параметре квалитета за обављање поштанских услуга, прописује минимални
квалитет у обављању универзалне поштанске услуге и прати њихову примену;”.

-2После тачке 12) додаје се тачка 12а), која гласи:
„12а) утврђује начин и услове приступа поштанској мрежи јавног
поштанског оператора и води регистар закључених уговора;”.
У ставу 2. речи: „9) и 11)” замењују се речима: „9), 11) и 12а)”.
У ставу 3. речи: „1) до 12)” замењују се речима: „1) до 12а)”.
Члан 6.
Чл. 67. - 76. и члан 77. бришу се.
Члан 7.
У члану 82. став 2. реч: „Савет”, замењује се речима: „Управни одбор”.
Члан 8.
У члану 14, члану 17. став 3, члану 18. став 2, члану 19. став 3, члану 21.
став 2, члану 42. став 2. и члану 44. став 2. речи: „Републичка агенција за
поштанске услуге” замењују се речју: „Агенција”.
Члан 9.
Даном ступања на снагу овог закона престаје са радом Републичка
агенција за поштанске услуге.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
преузеће права, обавезе, предмете, послове, опрему, средства за рад, архиву,
запослене и постављена лица у Републичкој агенцији за поштанске услуге, у
року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 10.
Поштански оператори су дужни да своје пословање ускладе са
одредбама овог закона, у року од три месеца од дана ступања на снагу овог
закона.
Члан 11.
Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од три месеца од
дана ступања на снагу овог закона.
До доношења прописа из става 1. овог члана примењиваће се важећи
прописи, ако нису у супротности са овим законом.
Члан 12.
Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по
прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

