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На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПОШТАНСКИМ 
УСЛУГАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о поштанским услугама Републике
Српске, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Тридесет шестој сједници, одржаној 16. и 17.
марта 2010. године - а Вијеће народа 29. марта 2010. годи-
не потврдило да усвојеним Законом о поштанским услуга-
ма Републике Српске није угрожен витални национални
интерес конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-310/10 Предсједник
31. марта 2010. године Републике,
Бања Лука Академик Рајко Кузмановић, с.р.

З А  КО Н

О ПО ШТАН СКИМ УСЛУ ГА МА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се: основ ни прин ци пи по штан -
ске по ли ти ке, усло ви за оба вља ње по штан ских услу га, ор -
га ни за ци ја и функ ци о ни са ње по штан ског са о бра ћа ја, оба -
ве зе и од го вор ност опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја, пра -
ва и оба ве зе ко ри сни ка по штан ских услу га и дру га пи та ња
у ве зи са дје лат но шћу по штан ског са о бра ћа ја у Ре пу бли ци
Срп ској.

Члан 2.

(1) По штан ске услу ге у Ре пу бли ци Срп ској вр ше се у
скла ду са усло ви ма ко ји су утвр ђе ни За ко ном о по шта ма
Бо сне и Хер це го ви не, овим за ко ном, Оп штим и По себ ним
усло ви ма за вр ше ње по штан ских услу га, ак ти ма опе ра те ра
по штан ског са о бра ћа ја, као и на осно ву ра ти фи ко ва них,
односно по твр ђе них ме ђу на род них кон вен ци ја, дру гих ме -
ђу на род них ака та и уго во ра. 

(2) Функ ци о ни са ње по штан ског са о бра ћа ја и пру жа ње
по штан ских услу га је од оп штег дру штве ног ин те ре са за
Ре пу бли ку Срп ску. 

Члан 3.

По штан ске услу ге у Ре пу бли ци Срп ској оба вља ју: 

а) Пред у зе ће за по штан ски са о бра ћај Ре пу бли ке Срп -
ске а.д. Ба ња  Лу ка (скра ће ни на зив: “По ште Срп ске” а.д.
Ба ња Лу ка), као јав ни по штан ски опе ра тер (у да љем тек -
сту: По шта) и 

б) дру ги по штан ски опе ра те ри.

Члан 4.

Сви опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја ко ји у Ре пу бли -
ци Срп ској пру жа ју по штан ске услу ге мо ра ју ува жа ва ти и
спро во ди ти сље де ће прин ци пе по штан ске по ли ти ке:

а) обез би је ди ти до ступ ност по штан ских услу га свим
ко ри сни ци ма у Ре пу бли ци Срп ској, под јед на ким усло ви ма
и без дис кри ми на ци је,

б) обез би је ди ти свим фи зич ким и прав ним ли ци ма у
Ре пу бли ци Срп ској за га ран то ва ну сло бо ду ко му ни ка ци ја
пу тем пи смо но сних и дру гих по штан ских по ши ља ка, без
би ло ка квих огра ни че ња,

в) за шти ти ти ин те рес свих ко ри сни ка по штан ских
услу га, рас по ло жи во шћу и ква ли те том тих услу га,

г) обез би је ди ти не ди скри ми на тор ске и до ступ не та ри -
фе по штан ских услу га,

д) ор га ни зо ва ти пру жа ње по штан ских услу га на на чин
ко ји не до во ди у опа сност здра вље и без бјед ност љу ди и
имо ви не,

ђ) ор га ни за ци јом по штан ског си сте ма обез би је ди ти
мо гућ ност при мје не про пи са ко ји се од но се на уво зно-
изво зно ца ри ње ње ро бе,

е) сва тех но ло шка рје ше ња у по штан ском са о бра ћа ју
за сни ва ти на прин ци пи ма еко но мич но сти, ефи ка сно сти и
без бјед но сти,

ж) тех нич ке стан дар де ко ји се од но се на ни во по штан -
ских услу га ускла ђи ва ти са стан дар ди ма Европ ске уни је,

з) оси гу ра ти да ци је не ре зер ви са них по штан ских услу -
га бу ду под кон тро лом Вла де Ре пу бли ке Срп ске, 

и) кон ку рен ци ју у по штан ском са о бра ћа ју под сти ца ти
до ни воа ко јим се не угро жа ва дру штве на функ ци ја уни -
вер зал них по штан ских услу га,

ј) си сте мом по штан ске ну ме ра ци је обез би је ди ти иден -
ти фи ка ци ју Ре пу бли ке Срп ске и опе ра те ра по штан ског са -
о бра ћа ја,

к) ме ђу соб на са рад ња опе ра те ра по штан ског са о бра ћа -
ја не сми је би ти мо но по ли стич ки ори јен ти са на и мо ра се
за сни вати на чи стим еко ном ским од но си ма у ин те ре су
свих гра ђа на Ре пу бли ке Срп ске,

л) раз вој по штан ских услу га под сти ца ти од го ва ра ју -
ћим мје ра ма еко ном ске по ли ти ке и стал но ускла ђи ва ти с
по тре ба ма ко ри сни ка, те тех но ло шким, еко ном ским и дру -
штве ним при ли ка ма,

љ) пред ста вља њем по штан ског си сте ма Ре пу бли ке
Срп ске у Свјет ском по штан ском са ве зу и дру гим ме ђу на -
род ним ор га ни за ци ја ма обез би је ди ти пот пу ну рав но прав -
ност свих опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја Ре пу бли ке
Срп ске и

м) за сту пље ност опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја ко ји
дје лу ју на под руч ју Ре пу бли ке Срп ске у сло бод ним ме ђу -
на род ним асо ци ја ци ја ма не мо же се на би ло ко ји на чин
огра ни ча ва ти, а њи хо во дје ло ва ње не мо же би ти на ште ту
и про тив ин те ре са оста лих опе ра те ра по штан ског са о бра -
ћа ја.

II - ПО ШТАН СКЕ УСЛУ ГЕ

Члан 5.

(1) По штан ске услу ге су услу ге пре но са по штан ских
по ши ља ка и све дру ге услу ге утвр ђе не Но мен кла ту ром по -
штан ских услу га.
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(2) Но мен кла ту ра по штан ских услу га је нор ма тив ни
акт ко јим се де фи ни шу све вр сте по штан ских услу га, ра -
спо ни ма са, зо не уда ље но сти, ска ле ври јед но сти за ври јед -
но сне по шиљ ке и фи нан сиј ске услу ге, на чин утвр ђи ва ња и
од ре ђи ва ња ци је на за по је ди не услу ге, ко ју до но си По шта
и на ко ју са гла сност да је Ми ни стар ство са о бра ћа ја и ве за
Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

(3) Оп штим усло ви ма за вр ше ње по штан ских услу га
уре ђу ју се је дин стве ни усло ви под ко ји ма ће опе ра те ри по -
штан ског са о бра ћа ја вр ши ти по је ди не вр сте по штан ских
услу га и утвр ђу је по сту пак за оства ри ва ње ме ђу соб них
пра ва и оба ве за опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја и ко ри -
сни ка ових услу га. 

(4) По себ ни усло ви за вр ше ње по штан ских услу га су
усло ви опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја уса гла ше ни са за -
ко ном, Оп штим усло ви ма и ме ђу на род ним стан дар ди ма и
јав но су об ја вље ни.

(5) Са гла сност на По себ не усло ве из ста ва 4. овог чла -
на да је Ми ни стар ство.

(6) По штан ске по шиљ ке су пи смо но сне по шиљ ке и
упут ни це у кла сич ној и елек трон ској фор ми и па ке ти на
ко ји ма је озна че на адре са или по шиљ ке ко је су на дру ги
на чин озна че не та ко да се не по сред но мо же утвр дити при -
ма лац.

(7) Пи смо но сна по шиљ ка је сва ка по штан ска по шиљ ка
ко ја са др жи не ко са оп ште ње у пи са ној фор ми на сва кој вр -
сти фи зич ког ме ди ја, ко ју тре ба уру чи ти - пре ни је ти на зна -
че ном при ма о цу, као и ра чу ни за ре жи је, дру ги ра чу ни, фи -
нан сиј ски и дру ги из вје шта ји и сва дру га ко ре спон ден ци ја.

Члан 6.

(1) По штан ске услу ге се вр ше по осно ву уго во ра по
при сту пу, под усло ви ма од ре ђе ним овим за ко ном, Оп штим
и По себ ним усло ви ма за вр ше ње по штан ских услу га.

(2) Пра ва и оба ве зе из уго во ра по при сту пу за сни ва ју
се из ме ђу ли ца ко је зах ти је ва по штан ску услу гу и опе ра те -
ра по штан ског са о бра ћа ја од ко га се те услу ге зах ти је ва ју,
без об зи ра што у из вр ше њу те услу ге мо же уче ство ва ти
ви ше до ма ћих и ме ђу на род них опе ра те ра и ор га ни за ци ја.

(3) Уго вор из ста ва 1. овог чла на сма тра се за кљу че ним
да ном озна че ним на оти ску по штан ског жи га на по твр ди о
при је му по шиљ ке, односно на по шиљ ци.

(4) Опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја мо гу са по је ди -
ним ко ри сни ци ма за кљу чи ва ти уго во ре у пи са ној фор ми
ко ји ма се уре ђу је оба вља ње по је ди них вр ста услу га.

(5) Од ре ђе на пра ва и оба ве зе из уго во ра по при сту па њу
пре ла зе и на при ма о ца од мо мен та уру че ња, односно по ку -
ша ја уру че ња по штан ске по шиљ ке.

Члан 7.

По штан ске услу ге об у хва та ју: уни вер зал не по штан ске
услу ге, фи нан сиј ске по штан ске услу ге, елек трон ске по -
штан ске услу ге, до пун ске по штан ске услу ге и оста ле по -
штан ске услу ге. 

Члан 8.

(1) Уни вер зал не по штан ске услу ге су услу ге из Но мен -
кла ту ре по штан ских услу га ко је у скла ду са овим за ко ном,
Оп штим усло ви ма за оба вља ње по штан ских услу га и дру -
гим по штан ским про пи си ма мо ра ју би ти ор га ни зо ва не,
под јед на ким усло ви ма, за све ко ри сни ка по штан ских
услу га на ци је лом под руч ју Ре пу бли ке Срп ске, а об у хва та -
ју пре нос: 

а) пи смо но сних по ши ља ка до 2 кг,

б) па кет ских по ши ља ка до 20 кг,

в) по штан ских и те ле граф ских упут ни ца у кла сич ној и
елек трон ској фор ми и ис пла те нов ча них до зна ка на кућ ну
адре су, 

г) ди рект не по ште,

д) по себ них услу га у ве зи с по шиљ ка ма из т. а), б) и в)
овог ста ва и

ђ) отво ре не по штан ске по шиљ ке при ла го ђе не и на мије -
ње не сли је пим ли ци ма (се ко гра ма) до 7 кг.

(2) Под по себ ним услу га ма из тач ке д) из ста ва 1. овог
чла на сма тра ју се услу ге пре но са пре по ру че них по ши ља -
ка, по ши ља ка са по твр ђе ним уру че њем, по ши ља ка са озна -
че ном ври јед но сти, по ши ља ка бр зе по ште (у да љем тек сту:
ЕМС), хит них по ши ља ка, по ши ља ка са по врат ни цом, от -
куп них по ши ља ка, по ши ља ка ко је се уру чу ју лич но при ма -
о цу, по ши ља ка са пла ће ним од го во ром, те кон сајг мент
услу ге и дру ге по штан ске услу ге ко ји ма по ши ља лац за -
хтије ва по се бан по сту пак и усло ве за пре нос, а про пи са на
су Но мен кла ту ром по штан ских услу га.

(3) Ми ни мал не и мак си мал не ди мен зи је по штан ских
по ши ља ка об у хва ће не уни вер зал ним по штан ским услу га -
ма су ди мен зи је ко је су утвр ђе не ак ти ма Свјет ског по штан -
ског са ве за и Оп штим и По себ ним усло ви ма за вр ше ње по -
штан ских услу га.

(4) Уни вер зал не по штан ске услу ге обез бје ђу ју се сва -
ког рад ног да на, нај ма ње пет да на у не дје љи, осим под
усло ви ма и пре ма ге о граф ским при ли ка ма ко је су по штан -
ским про пи си ма де фи ни са не као ван ред не.

(5) Уни вер зал не по штан ске услу ге су ре зер ви са не и не -
ре зер ви са не по штан ске услу ге. 

Члан 9.

Ре зер ви са не по штан ске услу ге су оне вр сте уни вер зал -
них по штан ских услу га ко је мо же пру жа ти са мо По шта, а
об у хва та ју пре нос:

а) пи смо но сних по ши ља ка до 1000 гр,

б) ти ско ви на, но ви на и ча со пи са,

в) па кет ских по ши ља ка до 10 кг,

г) по штан ских и те ле граф ских упут ни ца у кла сич ној и
елек трон ској фор ми и ис пла те нов ча них до зна ка на кућ ну
адре су,

д) ди рект не по ште, 

ђ) ку рир ске услу ге уко ли ко из нос та ри фе ни је де сет пу -
та ве ћи од обич не та ри фе,

е) пре по ру че них и ври јед но сних по ши ља ка, без об зи ра
на те жи ну и

ж) суд ских пи са ма и пи са ма по управ ном и пре кр шај -
ном по ступ ку, без об зи ра на те жи ну.

Члан 10.

Не ре зер ви са не по штан ске услу ге су оста ле по штан ске
услу ге из обла сти уни вер зал них по штан ских услу га, ко је
осим По ште мо гу оба вља ти и дру ги по штан ски опе ра те ри
у скла ду са од ред ба ма овог за ко на и ли цен цом до би је ном
од Аген ци је за по штан ски са о бра ћај Бо сне и Хер це го ви не
(у да љем тек сту: Аген ци ја).

Члан 11.

(1) Фи нан сиј ске по штан ске услу ге су услу ге ко је По -
шта пру жа пре ко је ди ни ца по штан ске мре же за пру жа ње
уни вер зал них по штан ских услу га, ко ји ма се обез бје ђу ју
раз ли чи ти об ли ци жи рал них пла ћа ња, те до зна ка го то вог
нов ца и че ко ва, ко је упу ћу ју фи зич ка и прав на ли ца или су
та ква сред ства њи ма упу ће на.

(2) У окви ру сво је дје лат но сти По шта мо же оба вља ти
и дру ге фи нан сиј ске услу ге, а све у скла ду са за ко ном и
дру гим про пи си ма ко ји ма се ре гу ли ше оба вља ње ових вр -
ста фи нан сиј ских услу га у окви ру бан кар ског сек то ра.

(3) По шта мо же осно ва ти и по себ ну фи нан сиј ску ор га -
ни за ци ју - По штан ску бан ку за пру жа ње фи нан сиј ских
услу га у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше ту област.

Члан 12.

(1) Елек трон ске по штан ске услу ге об у хва та ју услу ге:
хи брид не по ште, елек трон ског по штан ског жи га, те ле факс
и тек сту ал не услу ге.

(2) По шта мо же да оба вља и дру ге вр сте елек трон ских
услу га, као што су: елек трон ска об ра да по да та ка, ин тер нет
услу ге и сер ви си и дру ги мре жни сер ви си.
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(3) Услу ге хи брид не по ште и елек трон ског по штан ског
жи га мо же да оба вља са мо По шта. 

(4) На за хтјев по ши ља о ца или при ма о ца По шта мо же
по шиљ ку хи брид не по ште уру чи ти при ма о цу и не ким дру -
гим на чи ном пре но са (те ле факс, елек трон ска по шта, СМС
и дру го), уко ли ко то тех нич ки усло ви до зво ља ва ју.

Члан 13.

(1) До пун ске по штан ске услу ге су услу ге ко ји ма по ши -
ља лац по сли је пре да је по шиљ ке, односно при ма лац при је
уру че ња по шиљ ке зах ти је ва од ре ђе ни на чин пре но са или
по ступ ка са по шиљ ком, а об у хва ће не су Но мен кла ту ром
по штан ских услу га.

(2) Опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја ра ди са мо о др жи -
во сти мо гу да ор га ни зу ју оба вља ње и оста лих по штан ских
услу га на но вим тр жи шти ма. Оста ле услу ге су услу ге ко је
ни су об у хва ће не Но мен кла ту ром по штан ских услу га, а за
ко је опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја про ци је не да је њи -
хо во уво ђе ње нео п ход но ра ди про ши ре ња асор ти ма на и за -
до во ље ња по тре ба ко ри сни ка услу га.

(3) По шта у окви ру оста лих услу га мо же оба вља ти по -
сло ве:

а) по сре до ва ње из обла сти оси гу ра ња у скла ду са уго -
во ром са оси гу ра ва ју ћим дру штви ма, 

б) по сре до ва ња из дру гих об ли ка по слов них ак тив но -
сти, 

в) за сту па ње и

г) дру ге по сло ве у ве зи са по сре до ва њем и за сту па њем.

III - ЗА БРА ЊЕ НИ ПРЕД МЕ ТИ У ПО ШТАН СКИМ 
ПО ШИЉ КА МА

Члан 14.

При вр ше њу по штан ских услу га за бра њен је пре нос
по штан ских по ши ља ка ко је са др же:

а) екс пло зив не и ла ко за па љи ве пред ме те и пред ме те
чи ји је пре нос у ве зи са опа сно шћу за дру ге по шиљ ке, по -
штан ска по стро је ња и тран спорт на сред ства или за здра -
вље и жи во те љу ди,

б) пред ме те чи ји је про мет за бра њен за ко ном или дру -
гим про пи си ма и

в) опој не дро ге, осим ка да су по ши ља лац и при ма лац
овла шће ни за про мет, односно упо тре бу опој них дро га.

Члан 15.

(1) У пи смо но сним по шиљ ка ма не мо же се вр ши ти
пре нос жи вих жи во ти ња, осим пче ла, пи ја ви ца и сви ле них
бу ба.

(2) У слу ча је ви ма ка да по сто ји осно ва на сум ња да се у
по шиљ ци на ла зе за бра ње ни пред ме ти из чла на 14. овог за -
ко на, опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја ће из вр ши ти ко ми -
сиј ски пре глед са др жи не по шиљ ке и не до зво ље ну са др жи -
ну пре да ти над ле жном ор га ну.

IV - ПО ШТА РИ НА

Члан 16.

(1) За пру же ну по штан ску услу гу ко ри сник услу га пла -
ћа по шта ри ну, као ци је ну услу ге, пре ма цје нов ни ку опе ра -
те ра по штан ског са о бра ћа ја.

(2) Ци је на за из вр ше ње по штан ских услу га (у да љем
тек сту: по шта ри на) пла ћа се уна при јед ако уго во ром из ме -
ђу опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја и ко ри сни ка ни је дру -
га чи је уго во ре но.

(3) У слу ча је ви ма пред ви ђе ним по себ ним про пи си ма
при вр ше њу по је ди них по штан ских услу га, по ред ре дов не
по шта ри не, пла ћа се и од ре ђе ни из нос за на мје не утвр ђе не
тим про пи си ма.

Члан 17.

(1) По шта ри на се мо же пла ћа ти го то ви ном и дру гим
за кон ским сред стви ма пла ћа ња, а као до каз пла ће не по -
шта ри не упо тре бља ва ју се: ва же ће по штан ске мар ке, по -

штан ске озна ке за фран ки ра ње ко је се про да ју пу тем ауто -
ма та, оти сци ма ши на за фран ки ра ње, оти сци шал тер ских
ма ши на или дру гих на чи на штам па ња, као и озна ке на по -
штан ским по шиљ ка ма да је по шта ри на пла ће на. 

(2) До ка з из ста ва 1. овог чла на мо ра ве ри фи ко ва ти По -
шта.

(3) По шта ри на се по пра ви лу на пла ћу је од по ши ља о ца,
а из у зет но од при ма о ца при ли ком уру че ња по шиљ ке у слу -
ча је ви ма и на на чин утвр ђен Оп штим и По себ ним усло ви -
ма за вр ше ње по штан ских услу га и Но мен кла ту ром по -
штан ских услу га.

(4) По сту пак са по шиљ ка ма за ко је по шта ри на ни је
пла ће на или је не до вољ но пла ће на ре гу ли са ће се Оп штим
усло ви ма за вр ше ње по штан ских услу га.

(5) Ко ри сни ци по штан ских услу га мо гу зах ти је ва ти
вра ћа ње пла ће не по шта ри не у слу ча је ви ма и под усло ви ма
утвр ђе ним Оп штим усло ви ма за вр ше ње по штан ских
услу га.

Члан 18.

(1) Опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја од ре ђу ју по шта -
ри ну за уни вер зал не по штан ске услу ге по ла зе ћи од ре ал -
них тро шко ва, ува жа ва ју ћи прин ци пе да по шта ри на тре ба
да бу де при сту пач на за ко ри сни ке.

(2) Вла да Ре пу бли ке Срп ске да је са гла сност на Цје нов -
ник по штан ских услу га, ко јим се уре ђу је по шта ри на за ре -
зер ви са не по штан ске услу ге, и он се об ја вљу је у “Слу жбе -
ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Члан 19.

(1) По шта ни је оба ве зна да уру чу је при ма о ци ма оне
по шиљ ке ко је по ши ља о ци са сје ди штем, односно по слов -
ном је ди ни цом на ње ној те ри то ри ји, пре да ју на от пре му у
стра ној зе мљи, а ра ди ко ри шће ња по вољ ни јих усло ва у по -
гле ду по шта ри не ко ја се та мо при мје њу је, осим уко ли ко то
ни је уре ђе но по себ ним уго во ром из ме ђу по штан ских упра -
ва, односно по шта.

(2) Од ред бе ста ва 1. овог чла на не од но се се на уру чи -
ва ње суд ских пи са ма и пи са ма по управ ном и пре кр шај ном
по ступ ку.

(3) У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на По шта има
пра во да тра жи од по ши ља о ца или од при јем не упра ве пла -
ћа ње по шта ри не пре ма ва же ћем цје нов ни ку услу га у уну -
тра шњем по штан ском са о бра ћа ју. 

(4) Ако ни по ши ља лац ни по штан ска упра ва не при хва -
те да пла те зах ти је ва ну по шта ри ну из ста ва 3. овог чла на у
ро ку од 15 да на од да на под но ше ња за хтје ва, По шта ће на -
ве де не по шиљ ке вра ти ти при јем ној упра ви уз на кна ду тро -
шко ва вра ћа ња.

(5) Уко ли ко при јем на упра ва не при хва ти да надокна ди
тро шко ве вра ћа ња, По шта ће са пред мет ним по шиљ ка ма
по сту пи ти као са не ис по ру чи вим.

V - ПО ШТАН СКЕ МАР КЕ, ВРИ ЈЕД НО СНИ ЦЕ 
И ПО ШТАН СКИ ЖИГ

Члан 20.

(1) По шта има ис кљу чи во пра во на из да ва ње, про да ју
и по вла че ње из упо тре бе по штан ских ма ра ка и ври јед но -
сни ца.

(2) По штан ске мар ке мо ра ју ис пу ња ва ти усло ве про пи -
са не ак ти ма Свјет ског по штан ског са ве за, За ко на о по шта -
ма Бо сне и Хер це го ви не и пра вил ни ка ко ји до но си По шта.

(3) По штан ске мар ке упо тре бља ва ју се за пла ћа ње са -
мо оних по штан ских услу га ко је пру жа По шта.

(4) Пра вил ни ком из ста ва 2. овог чла на бли же се уре ђу -
ју усло ви и на чин из да ва ња и упо тре бе по штан ских ма ра -
ка и ври јед но сни ца, као и дру га пи та ња у ве зи са њи ма.

Члан 21.

(1) По штан ски жиг је сред ство По ште ко је слу жи за
жи го са ње - овје ра ва ње по штан ских по ши ља ка и ис пра ва, а
ње го ве ка рак те ри сти ке мо ра ју за до во ља ва ти усло ве про -
пи са не ак ти ма Свјет ског по штан ског са ве за и По ште.
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(2) По шта има ис кљу чи во пра во на из ра ду и да ва ње до -
зво ле за упо тре бу при год них по штан ских жи го ва.

(3) По штан ски опе ра те ри упо тре бља ва ју оти сак жи га
из ра чу на ра или оти сак по себ ног жи га, с тим да се на оти -
ску мо ра на ла зи ти да тум и на зив по штан ског опе ра те ра,
ко ји се мо ра раз ли ко ва ти од дру гог по штан ског опе ра те ра.

VI - ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПО ШТАН СКОГ СА О БРА ЋА ЈА

Члан 22.

(1) По шта, као јав ни по штан ски опе ра тер, има и
ексклу зив но пра во на пру жа ње ре зер ви са них по штан ских
услу га, као и пра во на оба вља ње не ре зер ви са них по штан -
ских услу га.

(2) По шта као јав ни по штан ски опе ра тер је при вред но
дру штво ко је је у ве ћин ском вла сни штву Ре пу бли ке Срп ске
и ко је је у тре нут ку до но ше ња овог за ко на већ ре ги стро ва -
но за пру жа ње уни вер зал них по штан ских услу га.

(3) По штан ски опе ра те ри су прав ни су бјек ти ко ји у
скла ду са овим за ко ном мо гу оба вља ти са мо не ре зер ви са -
не по штан ске услу ге.

(4) По штан ски опе ра те ри у свом на зи ву не мо гу ко ри -
сти ти ри јеч “По шта”.

(5) Опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја су сви су бјек ти
ко ји су ре ги стро ва ни за оба вља ње дје лат но сти из обла сти
по штан ског са о бра ћа ја и оба ве зни су да од ре де и на уоби -
ча јен на чин об ја ве рад но ври је ме за рад са ко ри сни ци ма
по штан ских услу га, има ју ћи у ви ду мје сне по тре бе и ра -
зви је ност по штан ске мре же на од ре ђе ном под руч ју.

Члан 23.

Опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја сво ју ор га ни за ци ју
про пи су ју ста ту том и оп штим ак ти ма.

VII - ПО ШТА

Члан 24.

(1) По шта је ду жна да обез би је ди трај но, не пре кид но и
ква ли тет но пру жа ње уни вер зал них по штан ских услу га на
ци је лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске, на на чин и под усло -
ви ма утвр ђе ним овим за ко ном. 

(2) По шта ће од ре ди ти под руч ја на ко ји ма ће вр ши ти
уру че ње по штан ских по ши ља ка, не по сред но или пу тем
сво јих ор га ни за ци о них ди је ло ва, та ко да об у хва та сва на -
се ље на мје ста у Ре пу бли ци Срп ској.

(3) За уру че ње по штан ских по ши ља ка те ри то ри ја Ре -
пу бли ке Срп ске ди је ли се на: уже, ши ре и нај ши ре до став -
но под руч је.

(4) Оп штим и По себ ним усло ви ма за вр ше ње по штан -
ских услу га про пи са ће се ро ко ви за пре нос по штан ских
по ши ља ка.

Члан 25.

(1) По шта је овла шће на да за кљу чу је уго во ре и спо ра -
зу ме са дру гим по штан ским опе ра те ри ма у зе мљи и ино -
стран ству о на чи ну и усло ви ма за оба вља ње по штан ских
услу га.

(2) Пред ста вља ње Ре пу бли ке Срп ске у Свјет ском по -
штан ском са ве зу вр ше Ми ни стар ство и По шта. 

Члан 26.

(1) Сред ства По ште чи ни ка пи тал ко ји се ко ри сти за
вр ше ње ре ги стро ва не дје лат но сти.

(2) Ка пи тал из ста ва 1. овог чла на је у сво ји ни Ре пу бли -
ке Срп ске и дру гих ак ци о на ра, а ве ћин ски вла сник ка пи та -
ла је Ре пу бли ка Срп ска.

Члан 27.

(1) По шта по слу је под тр жи шним усло ви ма у скла ду са
овим за ко ном и дру гим про пи си ма.

(2) Сред ства за фи нан си ра ње По ште оства ру ју се од
при хо да оства ре них по осно ву вр ше ња по штан ских услу -
га, пре ма ци је на ма ко је се фор ми ра ју у скла ду са чла ном
16. овог за ко на.

(3) Уко ли ко се по шта ри ном за ре зер ви са не по штан ске
услу ге не обез бје ђу је по кри ће ствар них тро шко ва, оно ће
се обез би је ди ти из до би ти оства ре ном вр ше њем не ре зер -
ви са них и дру гих по штан ских услу га.

(4) Уко ли ко се сред ства за рад По ште не обез би је де на
на чин про пи сан у ст. 2. и 3. овог чла на, дио нео п ход них
сред ста ва обез бје ђу је се из бу џе та Ре пу бли ке Срп ске у
скла ду са За ко ном о из вр ше њу бу џе та.

(5) Ни је до зво ље но суб вен ци о ни са ње не ре зер ви са них
и дру гих по штан ских услу га из сред ста ва ре зер ви са них
по штан ских услу га.

Члан 28.

(1) По шта је ду жна да обез би је ди та кав ин тер ни ра чу -
но вод стве ни си стем на осно ву ко јег ће се мо ћи из вр ши ти
увид у струк ту ру при хо да и тро шко ва ре зер ви са них и не -
ре зер ви са них по штан ских услу га.

(2) Мје ри ла и кри те ри ју ми за раз вр ста ва ње за јед нич -
ких тро шко ва оства ре них вр ше њем по штан ских услу га на
ре зер ви са не и не ре зер ви са не услу ге, те утвр ђи ва ње не до -
ста ју ћих сред ста ва из чла на 27. став 4. овог за ко на, утвр ђу -
ју се Пра ви ли ма о ме то до ло ги ји ко ју до но си По шта, уз са -
гла сност ре сор ног Ми ни стар ства и Ми ни стар ства фи нан -
си ја Ре пу бли ке Срп ске.

(3) Из нос за суб вен ци ју за те ку ћу го ди ну утвр ђу је се на
осно ву Из вје шта ја о по сло ва њу за прет ход ну го ди ну и
испла ћу је се акон та тив но мје сеч но у ви си ни 1/12 го ди шње
суб вен ци је, а ко нач ни об ра чун, ис пла та и ре фун да ци ја вр -
ши се по усва ја њу из вје шта ја о по сло ва њу. 

VI II - ИЗ ГРАД ЊА ЈАВ НЕ ПО ШТАН СКЕ МРЕ ЖЕ 

Члан 29.

(1) Јав ну по штан ску мре жу чи не: је ди ни це по штан ске
мре же, објек ти и сред ства по штан ске мре же По ште.

(2) Јав на по штан ска мре жа про јек ту је се, гра ди, про  -
изво ди, ко ри сти и одр жа ва у скла ду са стан дар ди ма, тех нич -
ким нор ма ти ви ма, нор ма ма ква ли те та про из во да и услу га
ко ји се при мје њу ју у Ре пу бли ци Срп ској, као и у скла ду са
ме ђу на род ним тех нич ким усло ви ма и стан дар ди ма.

(3) По шта до но си Ге не рал ни план по штан ске мре же
ко јим утвр ђу је на че ла и прин ци пе ор га ни за ци је јав не по -
штан ске мре же на под руч ју Ре пу бли ке Срп ске.

(4) Са гла сност на План из ста ва 3. овог чла на да је Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 30.

Одо бре ње за из град њу, ре кон струк ци ју или про ши ре -
ње јав не по штан ске мре же или ди је ла јав не по штан ске
мре же за ме ђу на род не и ма ги страл не ка па ци те те из да је
Ми ни стар ство.

Члан 31.

(1) У гра до ви ма и на се љи ма, при ли ком град ње по слов -
них и стам бе них обје ка та и обје ка та вла сти тих стам бе них
згра да ин ве сти то ри тих обје ка та ду жни су да на ула зу у те
објек те или дво ри шта по ста ве кућ не сан ду чи ће за уру че ње
по штан ских по ши ља ка. Одр жа ва ње кућ них сан ду чи ћа у
ис прав ном ста њу оба ве за је вла сни ка објек та.

(2) По шта по ста вља по штан ске сандучиће на јав ним
по вр ши на ма и са о бра ћај ни ца ма, по одо бре њу је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве, а у скла ду са стан дар ди ма ква ли те та до -
ступ но сти по штан ске мре же.

(3) Ко ри сни ци ма по штан ских услу га чи ји су објек ти
из ван на се ља по штан ске по шиљ ке мо гу се уру чи ва ти пу -
тем збир них по штан ских сандучића. Усло ви и по сту пак
уру че ња пу тем збир них по штан ских сандучића уре ђу ју се
из ме ђу По ште и ко ри сни ка услу ге у скла ду са Оп штим и
По себ ним усло ви ма за вр ше ње по штан ских услу га.

Члан 32.

(1) Јав на по штан ска мре жа Ре пу бли ке Срп ске по ве зу је
се са по штан ским мре жа ма зе ма ља и мре жа ма ме ђу на род -
них ор га ни за ци ја на осно ву одо бре ња и ме ђу на род них уго -
во ра и спо ра зу ма.
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(2) Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на из да је Ми ни стар -
ство.

Члан 33.

(1) Из град ња јав не по штан ске мре же на те ри то ри ји Ре -
пу бли ке Срп ске вр ши се у скла ду са пла но ви ма раз во ја По -
ште.

(2) Пла но ве раз во ја јав ног по штан ског си сте ма до но си
По шта, уз са гла сност Вла де Ре пу бли ке Срп ске.

IX - ОБА ВЕ ЗЕ И ОД ГО ВОР НО СТИ ОПЕ РА ТЕ РА 
ПО ШТАН СКОГ СА О БРА ЋА ЈА ЗА ВР ШЕ ЊЕ 

ПО ШТАН СКИХ УСЛУ ГА

Члан 34.

(1) Опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја ду жни су да при
вр ше њу по штан ских услу га обез би је де не по вре ди вост и
тај ност по штан ских по ши ља ка и дру гих са оп ште ња.

(2) Рад ни ци ма опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја за бра -
ње но је: 

а) да по штан ску по шиљ ку уру че нео вла шће ном ли цу,
на нео вла шћен на чин са зна ју са др жи ну по штан ских по ши -
ља ка и са оп ште ња, или да је за др же или при кри ју и

б) да нео вла шће ном ли цу са оп шта ва ју са зна ту са др жи -
ну по штан ских по ши љака, име на по ши ља ла ца, при ма ла ца,
ма су или дру ге по дат ке ко ји се од но се на по штан ске по -
шиљ ке.

(3) Од на че ла не по вре ди во сти тај но сти по штан ских
по ши ља ка мо же се од сту па ти са мо у слу ча је ви ма про пи са -
ним за ко ном.

(4) За бра не из ста ва 2. т. а) и б) овог чла на од но се се на
рад ни ке опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја и по сли је њи хо -
вог пре стан ка ра да.

Члан 35.

(1) По штан ске по шиљ ке ко је по ши ља лац пре да је опе -
ра те ру по штан ског са о бра ћа ја на пре нос при ма о цу мо ра ју
ис пу ња ва ти усло ве про пи са не овим за ко ном и Оп штим и
По себ ним усло ви ма за вр ше ње по штан ских услу га.

(2) За пре нос од ре ђе них по штан ских по ши ља ка за ко је
мо ра ју би ти ис пу ње ни по себ ни усло ви и за чи ји је пре нос
по треб но одо бре ње од го ва ра ју ћег ор га на по ши ља лац та -
кво одо бре ње пре да је опе ра те ру по штан ског са о бра ћа ја,
за јед но са по шиљ ком.

(3) Са по шиљ ком у ме ђу на род ном по штан ском са о бра -
ћа ју, чи ја са др жи на под ли је же ца рин ском пре гле ду,
односно де ви зној кон тро ли, по сту па се по ца рин ским,
односно де ви зним про пи си ма.

Члан 36.

За по шиљ ке са ре ги стро ва ним бро јем при је ма опе ра те -
ри по штан ског са о бра ћа ја су ду жни по ши ља о цу из да ти по -
твр ду о при је му те вр сте по шиљ ке.

Члан 37.

(1) Опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја ду жни су да по -
штан ску по шиљ ку од по ши ља о ца до при ма о ца пре не су у
ста њу у ко ме је при ма лац пре дао, из у зев у слу ча је ви ма
про пи са ним овим за ко ном.

(2) Опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја ду жни су, за ви -
сно од вр сте по штан ских по ши ља ка, да те по шиљ ке пре не -
су у ро ко ви ма пред ви ђе ним Оп штим и По себ ним усло ви -
ма за вр ше ње по штан ских услу га.

(3) Пре нос по штан ских по ши ља ка под ра зу ми је ва фа зе
тех но ло шког про це са у кре та њу по штан ске по шиљ ке од
по ши ља о ца до при ма о ца (при јем, от пре ма, пре воз, при -
спи је ће и уру че ње).

Члан 38.

(1) Ако по ши ља лац или дру го овла шће но ли це сма тра
да по шиљ ка ни је уру че на при ма о цу, или да му је уру че на
са за ка шње њем, мо же опе ра те ру по штан ског са о бра ћа ја

под ни је ти пи са ну ре кла ма ци ју у ро ку од три мје се ца за по -
шиљ ке у уну тра шњем са о бра ћа ју и шест мје се ци за по -
шиљ ке у ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

(2) О под не се ној ре кла ма ци ји опе ра тер по штан ског са -
о бра ћа ја ду жан је да се из ја сни у ро ку од 30 да на од да на
ње ног под но ше ња за по шиљ ке у уну тра шњем са о бра ћа ју,
односно у ро ку од два мје се ца у ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

(3) Уко ли ко се пи са на ре кла ма ци ја не под не се у ро ко -
ви ма из ста ва 1. овог чла на, по ши ља лац или дру го овла -
шће но ли це гу би пра во на на кна ду ште те ко ја му при па да
по од ред ба ма овог за ко на.

Члан 39.

Ако се при ли ком уру че ња по шиљ ке при ма о цу или дру -
гом овла шће ном ли цу утвр ди да се ње на ма са сла же са ма -
сом озна че ном на по шиљ ци, као и да на ње ном спољ ном
омо ту не по сто је зна ци по вре де, односно оште ће ња и да су
дру га сред ства за по ве зи ва ње и за тва ра ње по шиљ ке нео -
ште ће на, сма тра се да је по шиљ ка ис прав на.

Члан 40.

(1) При ма лац или дру го овла шће но ли це мо же опе ра те -
ру по штан ског са о бра ћа ја из ја ви ти ре кла ма ци ју због оште -
ће ња или ума ње ња са др жи не по шиљ ке, од мах при ли ком
уру че ња по шиљ ке, уко ли ко она ни је у ис прав ном ста њу у
скла ду са чла ном 39. овог за ко на.

(2) Ако при ма лац или дру го овла шће но ли це не из ја ви
ре кла ма ци ју у ро ку про пи са ном у ста ву 1. овог чла на, гу би
пра ва ко ја му по од ред ба ма овог за ко на при па да ју у слу ча -
ју оште ће ња или ума ње ња са др жи не по шиљ ке.

Члан 41.

(1) По штан ске по шиљ ке за ко је се утвр ди да се не мо -
гу уру чи ти при ма о цу, ни ти вра ти ти по ши ља о цу (у да љем
тек сту: не ис по ру чи ве по шиљ ке), опе ра те ри по штан ског
са о бра ћа ја ће ко ми сиј ски пре гле да ти и по по тре би их отво -
ри ти ра ди утвр ђи ва ња при ма о ца или по ши ља о ца.

(2) Ако се на осно ву ко ми сиј ског пре гле да из ста ва 1.
овог чла на по шиљ ка не мо же уру чи ти при ма о цу ни ти вра -
ти ти по ши ља о цу, опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја ће:

а) обич ну пи смо но сну по шиљ ку ко ја са др жи са мо пи -
са но са оп ште ње од мах ко ми сиј ски уни шти ти,

б) оста ле по шиљ ке чу ва ти го ди ну да на, ра чу на ју ћи од
да на ко ми сиј ског пре гле да и 

в) по штан ску упут ни цу за ко ју се утвр ди да је не ис по -
ру чи ва чу ва ти три го ди не, ра чу на ју ћи од да на ка да је не -
испо ру чи вост утвр ђе на.

Члан 42.

(1) Ако се при ли ком ко ми сиј ског пре гле да не ис по ру чи -
ве по шиљ ке уста но ви да је са др жи на под ло жна ква ру, из у -
зет но од од ред бе чла на 41. став 2. тач ка б), опе ра те ри по -
штан ског са о бра ћа ја ће за ра чун по ши ља о ца из вр ши ти јав -
ну про да ју оног ди је ла по шиљ ке ко ји је под ло жан ква ру по
по ступ ку јав не про да је, осим у слу ча је ви ма ако је са др жи -
на ма ле ври јед но сти или је већ у ква ру, те се са др жи на по -
шиљ ке не мо же про да ти.

(2) Ако про да ја по шиљ ке ни је мо гу ћа по од ред ба ма
ста ва 1. овог чла на, опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја ће
ко ми сиј ски уни шти ти цје ло куп ну са др жи ну по шиљ ке.

Члан 43.

(1) Ако не ис по ру чи ва по шиљ ка не бу де тра же на у ро ку
про пи са ном чла ном 41. став 2. тач ка б) овог за ко на, опе ра -
те ри по штан ског са о бра ћа ја ће са др жи ну те по шиљ ке
изло жи ти јав ној про да ји ако има про дај ну ври јед ност, а ако
не ма ту ври јед ност, ко ми сиј ски уни шти ти.

(2) Нов ча ни из нос до би јен јав ном про да јом са др жи не
по шиљ ке из ста ва 1. овог чла на и евен ту ал но но вац про на -
ђен у тој по шиљ ци, опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја ће
чу ва ти дви је го ди не од да на ис те ка ро ка пред ви ђе ног за чу -
ва ње по шиљ ке.
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(3) Нов ча ни из нос из ста ва 2. овог чла на, по од бит ку
ствар них тро шко ва опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја
испла ти ће по ши ља о цу, ако у ро ку из ста ва 2. овог чла на
под не се за хтјев за ис пла ту.

(4) Ако се за хтјев за ис пла ту не под не се у про пи са ном
ро ку, и то за по штан ску по шиљ ку у скла ду са ста вом 2.
овог чла на, а за по штан ску упут ни цу пре ма чла ну 41. тач -
ка в) овог за ко на, нов ча ни из но си по овим осно вима при -
па да ју опе ра те ру по штан ског са о бра ћа ја, као ван ред ни
при ход.

(5) Ис пра ве, свје до чан ства и дру га до ку мен та про на ђе -
на у не ис по ру че ној по шиљ ци опе ра тер по штан ског са о -
бра ћа ја до ста вља ор га ну, ор га ни за ци ји или за јед ни ци ко ја
је те ис пра ве из да ла, у ро ку од 30 да на од да на ко ми сиј ског
пре гле да по шиљ ке.

Члан 44.

Оста ле оба ве зе опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја, као
да ва о ца по штан ских услу га, а ко је се ти чу при је ма и ра -
спо ла га ња по штан ским по шиљ ка ма, до пла те од го ва ра ју ће
по шта ри не за по себ не услу ге, ро ко ви ма и на чи ни ма уру че -
ња по ши ља ка при ма о цу, оба вје шта ва ња при ма о ца о при -
спи је ћу по ши ља ка, чу ва ња по ши ља ка до њи хо ве ис по ру ке,
вра ћа ња по ши ља ка при ма о цу и слич но, уре ђу ју се Оп -
штим и По себ ним усло ви ма за вр ше ње по штан ских услу -
га.

Члан 45.

У слу ча ју гу бит ка или пот пу ног оште ће ња са др жи не
пи смо но сних по ши ља ка са по себ ном услу гом или па кет -
них по ши ља ка или пре ко ра че ња ро ка за пре нос, опе ра тер
по штан ског са о бра ћа ја ду жан је да по ши ља о цу или дру гом
овла шће ном ли цу на док на ди ште ту за:

а) гу би так или пот пу но оште ће ње са др жи не пре по ру -
че не по шиљ ке пе то ро стру ки из нос пла ће не по шта ри не за
пре нос те по шиљ ке,

б) гу би так или пот пу но оште ће ње ври јед но сне по шиљ -
ке (ври јед но сно пи смо или па кет) у ви си ни учи ње не ште -
те, а нај ви ше до озна че не ври јед но сти те по шиљ ке, уз по -
врат и по шта ри не пла ће не за ту по шиљ ку,

в) по гре шну ис пла ту по штан ске упут ни це пу ни упут -
нич ки из нос и по шта ри ну за пре нос те упут ни це,

г) гу би так или пот пу но оште ће ње хит не пре по ру че не
по шиљ ке де се то ро стру ки из нос пла ће не по шта ри не за
пре нос те по шиљ ке,

д) гу би так или пот пу но оште ће ње ЕМС по шиљ ке са
озна че ном ври јед но шћу до ви си не озна че не ври јед но сти и
по врат по шта ри не, а за ЕМС по шиљ ке, без озна че не
вријед но сти, де се то ро стру ки из нос пла ће не по шта ри не и

ђ) пре ко ра че ње ро ка за пре нос пи смо но сних по ши ља ка
са по себ ном услу гом и па кет них по ши ља ка тро стру ки
износ пла ће не по шта ри не.

Члан 46.

У слу ча ју дје ли мич ног оште ће ња или ума ње ња са др -
жи не по штан ске по шиљ ке, опе ра тер по штан ског са о бра ћа -
ја ду жан је да по ши ља о цу, при ма о цу или дру гом овла шће -
ном ли цу ис пла ти:

а) дје ли мич но оште ће ње или ума ње ње са др жи не пре -
по ру че не, хит не и ЕМС по шиљ ке без озна че не ври јед но -
сти, по ло ви ну из но са ко ји је утвр ђен у чла ну 45. став 1. т.
а), г) и д) овог за ко на и

б) дје ли мич но оште ће ње или ума ње ње са др жи не
вријед но сне по шиљ ке (ври јед но сно пи смо, па кет и ЕМС) у
ви си ни оште ће ња, односно ума ње ња са др жи не, а нај ви ше
до озна че не ври јед но сти те по шиљ ке.

Члан 47.

Ако по ши ља лац или дру го овла шће но ли це до ка же да
је пре тр пје ло ве ћу ште ту од из но са ко ји је опе ра тер по -
штан ског са о бра ћа ја ду жан да на док на ди пре ма од ред ба ма
чл. 45. и 46. овог за ко на, опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја
ду жан је да му ис пла ти до ка за ну ште ту, али нај ви ше до

дво стру ког из но са пред ви ђе ног у чл. 45. и 46. овог за ко на
за од го ва ра ју ћи про пуст.

Члан 48.

Ако по ред пре ко ра че ња ро ка за пре нос по шиљ ке по -
сто ји пот пу но или дје ли мич но оште ће ње или ума ње ње ње -
не са др жи не, ко ри сник има пра во на на кна ду ште те по оба
осно ва.

Члан 49.

Опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја осло ба ђа се од го вор -
но сти за гу би так по шиљ ке са ре ги стро ва ним бро јем при је -
ма или ума ње ње ње не са др жи не или пре ко ра че ње ро ка за
пре нос те по шиљ ке ако до ка же да је до то га до шло усљед
ви ше си ле ко ја се ни је мо гла пред ви дје ти, из бје ћи, ни ти от -
кло ни ти, због при ро де са др жи не по шиљ ке са ре ги стро ва -
ним бро јем при је ма или кри ви цом по ши ља о ца.

X - ПРА ВА И ОБА ВЕ ЗЕ КО РИ СНИ КА 
ПО ШТАН СКИХ УСЛУ ГА

Члан 50.

Ко ри сни ци по штан ских услу га има ју пра ва и ду жност
да ода бе ру ону вр сту услу ге ко ја од го ва ра при ро ди,
односно вр сти са др жи не и зна ча ју по шиљ ке за при ма о ца,
односно по ши ља о ца и ствар не ври јед но сти по шиљ ке.

Члан 51.

(1) По ши ља лац је од го во ран за уну тра шње па ко ва ње
по штан ске по шиљ ке. 

(2) По ши ља лац од го ва ра за сву ште ту ко ју је ње го ва
по шиљ ка про у зро ко ва ла не пра вил ним па ко ва њем оста лим
по штан ским по шиљ ка ма, по штан ским по стро је њи ма и
тран спорт ним сред стви ма и за озље де или смр т рад ни ка
опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја и дру гих ли ца, ако је то
на сту пи ло због то га што је по шиљ ка са др жа ва ла пред ме те
чи ји је пре нос за бра њен, или због не при др жа ва ња усло ва
за пре нос од ре ђе них пред ме та ко ји су се на ла зи ли у по -
шиљ ци. 

Члан 52.

По ши ља лац има пра во да рас по ла же пре да том по штан -
ском по шиљ ком до уру че ња те по шиљ ке при ма о цу и мо же
уз до пла ту од го ва ра ју ће по шта ри не, под усло ви ма и по -
ступ ку утвр ђе ним Оп штим и По себ ним усло ви ма за вр ше -
ње по штан ских услу га, зах ти је ва ти:

а) да се адре са на по шиљ ци из ми је ни или до пу ни,

б) да се по шиљ ка вра ти по ши ља о цу,

в) да се по шиљ ка са ре ги стро ва ним бро јем при је ма оп -
те ре ти от куп ни ном, да се из нос от куп ни не сни зи или по ви -
си или да се од от куп ни не пот пу но од у ста не и

г) да се из вр ши или не из вр ши на до сла ње по шиљ ке за
при ма о цем.

Члан 53.

При ма лац мо же од би ти да при ми при спје лу по штан ску
по шиљ ку. 

Члан 54.

(1) Ако је при ма о цу, односно овла шће ном ли цу оста -
вљен из вје штај о при спи је ћу по штан ске по шиљ ке при је
ис те ка ро ка за пре нос по штан ске по шиљ ке са ре ги стро ва -
ним бро јем при је ма, сма тра се да је опе ра тер по штан ског
са о бра ћа ја ис пу нио сво ју оба ве зу у по гле ду пре но са те по -
шиљ ке у про пи са ном ро ку.

(2) При јем из вје шта ја о при спи је ћу по штан ске по шиљ -
ке не оба ве зу је при ма о ца да по шиљ ку при ми.

Члан 55.

При ма лац мо же, уз до пла ту од го ва ра ју ће по шта ри не
под усло ви ма и по ступ ку утвр ђе ним Оп штим и По себ ним
усло ви ма за вр ше ње по штан ских услу га, зах ти је ва ти:

а) да му се “пост ре стант” по шиљ ка до ста вља у ње гов
стан или у по слов ну про сто ри ју, односно у стан или по -
слов ну про сто ри ју ли ца ко је он од ре ди,
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б) да му се при спје ле по шиљ ке, осим суд ских пи са ма и
пи са ма по управ ном и пре кр шај ном по ступ ку, чу ва ју као
“пост ре стант” по шиљ ке или ша љу у но во од ре ди ште и у
том но вом од ре ди шту до ста вља ју у ње гов стан или по слов -
ну про сто ри ју, у стан или по слов ну про сто ри ју ли ца ко је је
он од ре дио, или да се чу ва ју као “пост ре стант” по шиљ ке,

в) да се по шиљ ке при спје ле за ње га не мо гу уру чи ва ти
дру гом ли цу осим ње му лич но,

г) да му се хит не по шиљ ке, осим суд ских пи са ма и пи -
са ма по управ ном и пре кр шај ном по ступ ку и из вје шта ју о
при спи је ћу по ши ља ка оста вља ју у ње гов пре гра дак,

д) да му се од ре ђе не по шиљ ке уру чу ју као хит не и

ђ) да му се упут нич ки из но си по ша љу елек трон ским
пу тем на но во од ре ди ште.

Члан 56.

(1) При ма о ци по штан ских по ши ља ка мо гу зах ти је ва ти
да им се уру че ње свих или по је ди них вр ста по ши ља ка вр -
ши пре ко пу но моћ ни ка.

(2) Из да ва ње и опо зив пу но мо ћи мо ра би ти овје ре но од
над ле жног др жав ног ор га на, но та ра или опе ра те ра по -
штан ског са о бра ћа ја и не мо же се да ти по слов но не спо соб -
ном или не пи сме ном ли цу.

(3) Пу но моћ из ста ва 2. овог чла на мо ра би ти де по но -
ва на код опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја код ко јег ће пу -
но моћ ник при ма ти по шиљ ке.

XI - ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА 
И ЗА СТАР ЈЕ ЛОСТ

Члан 57.

(1) По тра жи ва ње на кна де ште те и дру гих по тра жи ва ња
из уго во ра о вр ше њу по штан ских услу га ко ри сник или
дру го овла шће но ли це мо же оства ри ти под но ше њем пи са -
ног за хтје ва опе ра те ру по штан ског са о бра ћа ја, на на чин
пред ви ђен Оп штим усло ви ма за вр ше ње по штан ских услу -
га или под но ше њем ту жбе су ду уко ли ко опе ра тер по штан -
ског са о бра ћа ја не ис пла ти то по тра жи ва ње у ро ку од 30
да на од да на под но ше ња за хтје ва.

(2) На по вре ме на до спје ла нов ча на по тра жи ва ња или
да ва ња, опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја и ко ри сник по -
штан ских услу га има ју пра во на за те зну ка ма ту од да на
под но ше ња за хтје ва за њи хо ву ис пла ту. 

Члан 58.

(1) Ако се из гу бље на по шиљ ка или њен дио про на ђе
по сли је ис пла те из но са од ре ђе ног у чла ну 45. овог за ко на,
опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја је ду жан да о то ме оба  -
вије сти по ши ља о ца, односно дру го овла шће но ли це.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, по ши ља лац или
дру го овла шће но ли це мо же, у ро ку од 15 да на од да на са -
оп ште ња да је по шиљ ка или њен дио про на ђен, зах ти је ва -
ти да му се пре да про на ђе на по штан ска по шиљ ка или дио
те по шиљ ке, под усло вом да вра ти из нос ко ји му је ис пла -
ћен.

(3) Ако по ши ља лац или дру го овла шће но ли це у ро ку
из ста ва 2. овог чла на не под не се за хтјев да му се пре да
про на ђе на по шиљ ка или њен дио, опе ра тер по штан ског са -
о бра ћа ја сти че пра во рас по ла га ња про на ђе ном по шиљ ком,
односно ди је лом те по шиљ ке.

Члан 59.

По тра жи ва ња опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја пре ма
ко ри сни ци ма по штан ских услу га, би ло да се она на пла ћу -
ју у тро мје сеч ним или кра ћим ро ко ви ма, за ста ри је ва ју за
го ди ну да на. 

Члан 60.

За стар је лост из чла на 59. овог за ко на по чи ње:

а) при ли ком по тра жи ва ња ма ње или ви ше на пла ће не
ци је не за по штан ске услу ге или дру гих тро шко ва - од да на
пла ћа ња,

б) при ли ком по тра жи ва ња ко ја се од но се на от куп ни ну
- по ис те ку 15 да на од ка да је ис те као рок за пре нос по -
шиљ ке,

в) при ли ком по тра жи ва ња из чл. 45. и 46. овог за ко на -
од да на уру че ња по шиљ ке,

г) у слу ча ју гу бит ка по шиљ ке са ре ги стро ва ним бро јем
при је ма - по ис те ку 30 да на од да на ис те ка ро ка за пре нос
по шиљ ке и

д) у свим оста лим слу ча је ви ма - од да на на стан ка по -
тра жи ва ња.

Члан 61.

За ста ри је ва ње се пре ки да:

а) ка да ко ри сник или опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја
при зна дуг и

б) по ди за њем ту жбе или сва ком дру гом рад њом пред у -
зе том про тив ду жни ка пред су дом или дру гим над ле жним
ор га ном ра ди утвр ђи ва ња, обез бје ђе ња или оства ри ва ња
по тра жи ва ња.

XII - НА ЂЕ НЕ СТВА РИ

Члан 62.

(1) За на ђе не ства ри у про сто ри ја ма опе ра те ра по штан -
ског са о бра ћа ја у ко ји ма је за бра њен при ступ ко ри сни ци ма
по штан ских услу га, по штан ским сандучићи ма, сред стви -
ма уну тра шњег и спољ ног тран спор та (ко ла, ко ли ца, ва го -
ни пу ту ју ћих по шта, кон теј не ра, ауто мо би ла и дру го) на ла -
зач не ма пра во на на кна ду.

(2) На ђе на ствар за ко ју се не сум њи во утвр ди из ко је
по шиљ ке по ти че ста ви ће се у ту по шиљ ку, а ако то ни је мо -
гу ће, на ђе на ствар оста је код опе ра те ра по штан ског са о -
бра ћа ја на чу ва њу.

Члан 63.

(1) На ђе ну ства р из чла на 62. овог за ко на за ко ју се вла -
сник не ја ви и не по диг не је за три мје се ца од да на ка да је
ствар на ђе на, опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја ће из ло жи -
ти јав ној про да ји, по по ступ ку утвр ђе ном Оп штим и По -
себ ним усло ви ма за вр ше ње по штан ских услу га или ће та -
кву ствар про да ти без јав не про да је, под усло ви ма про пи -
са ним чла ном 42. овог за ко на.

(2) Из нос до би јен про да јом на ђе не ства ри, као и про на -
ђе ни но вац по од бит ку тро шко ва, чу ва ју се го ди ну да на од
да на ка да је ствар, односно но вац на ђен.

(3) Ако се вла сник не про на ђе и не ја ви у ро ку из ста ва
2. овог чла на, из нос до би јен про да јом ства ри, односно на -
ђе ни но вац при па да опе ра те ру по штан ског са о бра ћа ја као
ван ред ни при ход.

(4) За на ђе не ис пра ве, свје до чан ства и дру га до ку мен -
та при мје њу је се од ред ба чла на 43. став 5. овог за ко на.

Члан 64.

За на ђе не ства ри у по слов ним про сто ри ја ма опе ра те ра
по штан ског са о бра ћа ја за не по сре дан рад са ко ри сни ци ма
по штан ских услу га ва же оп шти про пи си о на ђе ним ства -
ри ма.

XI II - УСЛО ВИ ЗА ОСНИ ВА ЊЕ ОПЕ РА ТЕ РА 
ПО ШТАН СКОГ СА О БРА ЋА ЈА И ЛИ ЦЕН ЦА

Члан 65.

(1) Опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја су прав ни су бјек -
ти ко ји има ју јав на овла шће ња.

(2) Уз при ја ву за упис у суд ски ре ги стар опе ра тер по -
штан ског са о бра ћа ја при ла же до ка зе о ис пу ња ва њу усло ва
про пи са них чла ном 29. За ко на о ре ги стра ци ји по слов них
су бје ка та у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 42/05).

(3) Са гла сност о ис пу ња ва њу усло ва за оба вља ње по -
сло ва опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја да је ми ни стар. 

(4) Пра вил ник о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти
опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја до но си ми ни стар.
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Члан 66.

(1) Опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја оба вља по штан ске
услу ге на осно ву ли цен це. 

(2) Ли цен цу опе ра те ру по штан ског са о бра ћа ја из да је и
од у зи ма Аген ци ја, уз прет ход ну са гла сност Ми ни стар ства. 

(3) Ли цен ца се мо же из да ти до ма ћим и стра ним прав -
ним ли ци ма.

Члан 67.

(1) У за хтје ву за до дје лу ли цен це до ма ће, односно
стра но прав но ли це оба ве зно на во ди: по штан ске услу ге за
ко је тра жи до зво лу, те ри то ри ју на ко јој ће оба вља ти на ве -
де не услу ге, пе ри од за ко ји тра жи до зво лу и свој иден ти -
фи ка ци о ни знак.

(2) За хтјев за до дје лу ли цен це под но си се на обра сци -
ма ко је про пи су је Аген ци ја.

(3) Уз за хтјев за до дје лу ли цен це до ста вља ју се и до ка -
зи о ис пу ња ва њу усло ва за из да ва ње ли цен це, као и до каз
о по сје до ва њу по штан ске мре же.

Члан 68.

(1) Ли цен ца мо же би ти од у зе та у слу ча ју ка да ко ри -
сник ли цен це не оба вља по штан ске услу ге у скла ду са за -
ко ном.

(2) У слу ча ју од у зи ма ња ли цен це из ста ва 1. овог чла -
на, Аген ци ја од ре ђу је на чин из ми ри ва ња пре у зе тих оба ве -
за ко ри сни ка ли цен це пре ма ко ри сни ци ма по штан ских
услу га, односно на чин по сту па ња са по штан ским по шиљ -
ка ма.

(3) Тро шко ве на ста ле по овом осно ву сно си ко ри сник
ли цен це.

XIV - НАД ЗОР

Члан 69.

(1) Над зор над при мје ном овог за ко на и дру гих про пи -
са ко ји ма се уре ђу је оба вља ње по штан ских услу га оба вља
Ми ни стар ство. 

(2) Ин спек циј ски над зор из ста ва 1. овог чла на вр ши
Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве пу тем ин спек -
то ра за по штан ски са о бра ћај. 

Члан 70.

(1) Ин спек тор је ду жан да у вр ше њу по сло ва над зо ра
са ра ђу је са дру гим  ин спек то ри ма, пра во суд ним, пре кр -
шај ним и дру гим над ле жним ор га ни ма.

(2) Ин спек тор је ду жан да узме у по сту пак при ја ве гра -
ђа на, пред у зе ћа и дру гих прав них ли ца у ве зи са по сло ви -
ма из сво је над ле жно сти и да о по ступ ку и ре зул та ти ма у
при мје ре ном ро ку по ступ ка оба ви је сти под но си о ца при ја -
ве.

(3) Ин спек тор је овла шћен да пре ду зме и пред ло жи по -
треб не мје ре за спре ча ва ње по вре де про пи са ко ји ма се уре -
ђу је вр ше ње по штан ских услу га.

XV - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 71.

(1) Нов ча ном ка зном од 3.000 КМ до 30.000 КМ ка зни -
ће се опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја и дру го фи зич ко или
прав но ли це за учи ње ни пре кр шај ако:

а) не оба вља пру жа ње по штан ских услу га у скла ду са
од ред ба ма овог за ко на, ак ти ма Свјет ског по штан ског са ве -
за, ме ђу на род ним уго во ри ма и спо ра зу ми ма (члан 2. став
1.),

б) не до не се По себ не усло ве за вр ше ње по штан ских
услу га (члан 5. став 4.),

в) ако “по штан ски опе ра тер” у на зи ву фир ме ко ри сти
ри јеч “По шта” (члан 21. став 4.),

г) гра ди, одр жа ва или упо тре бља ва по штан ске објек те
или опре му на на чин ко ји ни је у скла ду са про пи си ма Ре -
пу бли ке Срп ске или ме ђу на род ним пре по ру ка ма (члан 29.
став 2.),

д) оба вља по штан ске услу ге без прет ход но при ба вље -
не ли цен це (члан 66. став 1.) и

ђ) пру жа по штан ске услу ге ко је ни су на ве де не у ли цен -
ци (члан 68. став 1.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у опе ра те ру по штан ског са о бра ћа ја нов ча -
ном ка зном од 300 КМ до 3.000 КМ.

Члан 72.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја и дру го фи зич ко или
прав но ли це за учи ње ни пре кр шај ако:

а) ра ди кра ће од пет рад них да на у то ку сед ми це (члан
8. став 4.),

б) вр ши при јем и пре нос по штан ских по ши ља ка чи ја је
са др жи на за бра ње на (члан 14.),

в) ко ри сти по штан ски жиг и по штан ске мар ке су прот -
но за ко ну (члан 20. ст 1. и 3. и члан 21. став 1.),

г) не од ре ди и на уоби ча је ни на чин не об ја ви рад но
ври је ме са ко ри сни ци ма по штан ских услу га (члан 22. став
5.),

д) јав ни по штан ски опе ра тер не оси гу ра до ступ ност
по штан ских услу га на ци је лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп -
ске (члан 24. став 1.),

ђ) не во ди одво је не ра чу не за ре зер ви са не и не ре зер ви -
са не по штан ске услу ге (члан 28. став 1.),

е) не обез би је ди не по вре ди вост по штан ских по ши ља ка
и тај ност по да та ка (члан 34. став 1.),

ж) не по шту је ро ко ве за пре нос и уру че ње по штан ских
по ши ља ка (члан 37. став 2.) и

з) не по сту па са не ис по ру чи вим по шиљ ка ма у скла ду
са од ред ба ма овог за ко на (члан 41.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у опе ра те ру по штан ског са о бра ћа ја нов ча -
ном ка зном од 100 КМ до 1.000 КМ.

Члан 73.

За пре кр шај учи њен не по ста вља њем и нео др жа ва њем
кућ них сан ду чи ћа на на чин про пи сан у чла ну 31. у ста ву 1.
ка зни ће се нов ча ном ка зном: 

а) прав но ли це у из но су од 500 КМ до 1.500 КМ и

б) фи зич ко ли це у из но су од 50 КМ до 150 КМ.

XVI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 74.

(1) По шта и по штан ски опе ра те ри ду жни су да у ро ку
од шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на при -
ба ве ли цен цу као одо бре ње за рад од Аген ци је у скла ду са
од ред ба ма За ко на о по шта ма Бо сне и Хер це го ви не и
одред ба ма овог за ко на.

(2) До при ба вља ња ли цен це По шта и по штан ски опе -
ра те ри ко ји су ре ги стро ва ни за вр ше ње услу га по штан ског
са о бра ћа ја оба вља ће ре ги стро ва не дје лат но сти у скла ду са
од ред ба ма овог за ко на.

(3) Уко ли ко опе ра те ри за по штан ски са о бра ћај у ро ку
про пи са ном у ста ву 1. овог чла на не при ба ве ли цен цу, на -
ред ног да на од да на ис те ка про пи са ног ро ка пре ста ју са ра -
дом.

Члан 75.

Вла да Ре пу бли ке Срп ске ће у ро ку од го ди ну да на од
да на сту па ња на сна гу овог за ко на да ти са гла сност на:

а) Ге не рал ни план по штан ске мре же,

б) План раз во ја По ште и

в) Цје нов ник ре зер ви са них по штан ских услу га.

Члан 76.

(1) Ми ни стар ство ће у ро ку од го ди ну да на од да на сту -
па ња на сна гу овог за ко на да ти са гла сност на:
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а) Оп ште усло ве за вр ше ње по штан ских услу га,

б) По себ не усло ве за вр ше ње по штан ских услу га,

в) Но мен кла ту ру за вр ше ње по штан ских услу га и

г) Пра ви ла о ме то до ло ги ји о раз вр ста ва њу за јед нич ких
тро шко ва оства ре них вр ше њем по штан ских услу га на ре -
зер ви са не и не ре зер ви са не, те утвр ђи ва ње не до ста ју ћих
сред ста ва за суб вен ци је.

(2) Са гла сност на Пра ви ла о ме то до ло ги ји из тач ке г)
овог чла на да је и Ми ни стар ство фи нан си ја.

Члан 77.

Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња
на сна гу овог за ко на да ти са гла сност на Пра вил ник о усло -
ви ма за оба вља ње дје лат но сти опе ра те ра по штан ског са о -
бра ћа ја.

Члан 78.

Сво ја оп шта ак та опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја ће
ускла ди ти са од ред ба ма овог за ко на у ро ку од шест мје се -
ци од да на ње го вог сту па ња на сна гу. 

Члан 79.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о по шти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 20/97
и 63/01).

Члан 80.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, осим
одред бе чла на 27. став 4., ко ја сту па на сна гу од 1. јануара
2011. го ди не.

Број: 01-388/10 Предсједник
16. марта 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да
је у Закону о поштанским услугама Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 30/10)
учињена техничка грешка па, на основу члана 190. став 3.
Пословника Народне скупштине Републике Српске -
Пречишћени текст (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/07), генерални секретар  д а ј е

ИСПРАВКУ
Закона о поштанским услугама Републике Српске

1. У члану 71. тачка в) умјесто: “члан 21.” треба да
стоји: “члан 22.”.

Број: 02/2-613/10 Генерални секретар
29. априла 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Ранко Карапетровић, с.р.
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