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Министарство информисања и телекомуникација 

Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај 

 

КЛ-002-03/07 

Датум преиспитивања: 29. 11. 2022. године 

Контрола ближих услова за отпочињање обављања осталих поштанских услуга  

Правилник о ближим условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга 

(„Службени гласник РС”, бр. 91/2020 и 30/2021) 

 

Надзором се врши провера испуњеностипрописаних услова (техничко-технолошких, 

кадровских…), које надзирани привредни субјект мора да испуни како би добио 

решење којим се утврђује да испуњава услове за отпочињање обављања делатности 

поштанских услуга, па самим тим, у тренутку вршења ове врсте надзора, нема ризика  

који би се могао категорисати бодовањем, јер још увек није отпочео да обавља 

делатност, већ се додељује висок ризик на основу процењене тежине штетних 

последица које могу настати. 
 

Пословно име надзираног субјекта 

 

 

Седиште (адреса) надзираног субјекта 

 

Поштански број Место 

Телефон Факс e-mail 

Решење АПР /број и датум/ 

Матични број ПИБ 

Одговорно лице 

 

 

Назив/ознака огранка надзираног субјекта  

 

 

 

Адреса огранка надзираног субјекта 

 

Поштански број Место 

Телефон Факс e-mail 

Представници надзираног субјекта који присуствују инспекцијском надзору 
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А.  Седиште/огранак 

Правилник о ближим условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга 

(„Службени гласник РС”, бр. 91/2020 и 30/2021) - ПБУООДПУ 

Питање Норматив Одговор 

 

1. Да ли надзирани субјект  

намерава да обавља остале 

поштанске услуге у унутрашњем 

поштанском саобраћају 

  

А. На подручју 

Републике Србије 
/ 

 

Б. На делу подручја 

Републике Србије / 
 

2. Навести подручје на коме надзирани субјект намерава 

да обавља делатност поштанских услуга (за одговор под 

Б) 

/ 

 

3.  Да ли надзирани субјекат обавља поштанске услуге у  

међународном поштанском саобраћају  
/ 

 

4. Да ли надзирани субјект обавља делатност 

поштанских услуга као претежну делатност 
/ 

 

5. Да ли је надзирани субјект, уколико обавља 

делатност у простору ван свог пословног седишта, 

регистровао огранке, односно уредно евидентирао 

пословни простор ван пословног седишта, у складу са 

прописима којима се уређује регистрација привредних 

субјеката 

Члан 2. 

став 3. 

ПБУООДПУ 

 

6. Да ли возила којима се превозе поштанске пошиљке 

испуњавају услове за обављање јавног превоза ствари, 

односно да ли поседују решење надлежног органа за 

превоз у друмском саобраћају 

Члан 3. 

став 1. 

ПБУООДПУ 

 

7. Да ли су запослени ангажовани у складу са 

прописима којима се уређују радни односи 

Члан 3. 

став 3. 

ПБУООДПУ 

 

8. Да ли су возила којима се обавља превоз 

регистрованих, вредносних и откупних поштанских 

пошиљака обезбеђена на начин да се ризик од 

оштећења или отуђења пошиљака сведе на најмању 

могућу меру 

Члан 4. 

ПБУООДПУ 

 

9. Да ли надзирани субјект, који обавља пријем, 

прераду, превоз и уручење поштанских пошиљака са 

специфичном садржином и које захтевају посебне 

услове у погледу транспорта, поседује решење 

надлежног органа о испуњености услова 

Члан 5. 

ПБУООДПУ 

 

10. Да ли надзирани субјект обавља превоз поштанских 

пошиљки сопственим возилима или возилима у 

власништву других правних или физичких лица (на 

основу уговора) 

Члан 6. 

ПБУООДПУ 

 



3 
 

11. Ако надзирани субјект не обавља делатност  

поштанских услуга као претежну делатност, да ли је у 

возилима којима се обавља превоз пошиљака, поред 

превоза путника и робе, обезбедио посебан одељак за 

смештај пошиљака, обезбеђен најмање кључем 

Члан 7. 

став 3. 

ПБУООДПУ 

 

12. Да ли надзирани субјект, приликом обављања 

поштанских услуга, користи поштанску мрежу, 

техничко-технолошка решења или базе података других 

поштанских оператора (на основу уговора) 

Члан 8. 

ПБУООДПУ 

 

13. Да ли надзирани субјект располаже потребним 

простором, одговарајућим техничким средствима, 

возилима, опремом и потребним бројем запослених 

лица у циљу квалитетног обављања поштанских услуга, 

односно поштовања рокова преноса и уручења 

поштанских пошиљки прописаним општим условима 

оператора 

Члан 18. 

ПБУООДПУ 

 

14. Да ли надзирани субјект, који обавља поштанске 

услуге које имају посебне захтеве у погледу квалитета, 

као што је електронско праћење пошиљака од пријема 

до уручења, поседује одговарајуће техничко-

технолошко решење, односно софтверски систем који 

подржава те услуге 

Члан 19. 

став 2. 

ПБУООДПУ 

 

15. Да ли је надзирани субјект обезбедио минимум по 

један центар за прераду поштанских пошиљака  на 

сваком подручју где обавља делатност (не важи за 

поштанске операторе који обављају само курирске 

услуге, без прераде) 

Члан 20. 

ПБУООДПУ 

 

 

 

Б.  Обавезе надзираног субјекта у погледу услова које мора да испуњава пословни 

простор 

Правилник о ближим условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга 

(„Службени гласник РС”, бр. 91/2020 и 30/2021) - ПБУООДПУ 

Питање Норматив Одговор 

16. Да ли су на улазу у простор у коме се непосредно 

пружају поштанске услуге корисницима, на видном 

месту, истакнути назив поштанског оператора и 

радно време са корисницима поштанских услуга 

Члан 19. 

став 1. 

тачка 1. 

ПБУООДПУ 

 

17. Да ли су просторије у којима се непосредно 

пружају поштанске услуге корисницима, односно 

обављају пријем и уручење поштанских пошиљака, 

физички одвојене од просторија у којима се обављају 

послови у вези са технолошким фазама отпреме и 

приспећа поштанских пошиљака 

Члан 19. 

став 1. 

тачка 2. 

ПБУООДПУ 
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18. Да ли је простор у коме се обављају поштанске 

услуге опремљен одговарајућом опремом 

(сефовима, челичним касама или сл.) или посебном 

просторијом за смештај (чување) поштанских 

пошиљака, а нарочито вредносних пошиљака, и 

минимум једном поштанском вагом 

Члан 19. 

став 1. 

тачка 3. 

ПБУООДПУ 

 

19. Да ли је простор у коме се обављају поштанске 

услуге опремљен видео надзором, односно да ли су 

примењене друге одговарајуће мере система 

техничке заштите 

Члан 19. 

став 1. 

тачка 4. 

ПБУООДПУ 

 

 

 

     Надзирани субјект/ присутно лице                             Инспектор за поштанске услуге 

      

     ______________________________                               _____________________________ 


