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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 
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Немањина 22-26 

Б е о г р а д 

 

 

На  основу  члана  46. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, 

анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних 

политика („Службени гласник РС”, број 8/19) и члана 41.  став  10.  Пословника  Владе  

(„Службени  гласник  РС”,  бр.  61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09,  33/10,  69/10, 20/11, 

37/11,  30/13, 76/14 и 8/19 - др.пропис), Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација објављује 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  

О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПОШТАНСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГОДИНА 

 

 

У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/2020) и 

утврђеним делокругом рада, Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

припремило је Предлог Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за 

период 2021-2025. година. 

 

Одбор за привреду и финансије Владе је Закључком 05 Број: 345-2905/2021 од 7. априла 

2021. године одредио спровођење јавне расправе о Предлогу Стратегије развоја 

поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. година и утврдио Програм 

јавне расправе. У складу са Програмом, јавна расправа о Предлогу Стратегије развоја 

спроведена је у периоду од 9-29. априла 2021. године. Текст Предлога Стратегије развоја 

поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. година објављен је на 

интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација  

(www.mtt.gov.rs) и на Порталу еУправa (www.euprava.gov.rs).  

 

Програмом јавне расправе о Предлогу Стратегије развоја поштанских услуга у Републици 

Србији за период 2021-2025. година одређено је да се иницијативе, предлози, сугестије и 

коментари достављају Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Београд, 

Немањина 22-26 или електронским путем на e-mail адресу: sladjana.trubint@mtt.gov.rs. 

Сви заинтересовани субјекти били су у могућности да преузму текст Предлога Стратегије 

развоја, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре доставе 

Министарству поштом или електронским путем. 

http://www.mtt.gov.rs/
http://www.euprava.gov.rs/
mailto:sladjana.trubint@mtt.gov.rs


Јавна презентација и расправа о Предлогу Стратегије развоја поштанских услуга у 

Републици Србији за период 2021-2025. година одржана je 20. априла 2021. године у 14 

часова путем видео конференцијске везе којој су могла да приступе сва заинтересована 

лица.  

 

Јавној презентацији Предлога Стратегије развоја и расправи присуствовали су 

заинтересовани субјекти (око 20 учесника) међу којима су били представници 

институција, академске заједнице, невладиних удружења и других струковних 

организација. Присутнима је презентован Предлог Стратегије развоја, његов значај у 

развоју привреде и савременог друштва, као и посебни стратешки циљеви, мерe и предлог 

активности чија реализација треба да допринесе остваривању како општег тако и 

посебних циљева Предлога Стратегије развоја, који подразумевају унапређење 

задовољства корисника поштанских услуга развојем поштанског тржишта и његовом 

интеграцијом у глобалне поштанске мреже, подстицањем иновација, подизањем 

квалитета услуге и осигурањем одрживости универзалног сервиса. Имајући у виду да је 

подршку изради Предлога Стратегије и пратећег Акционог плана дао PLAC 3 пројекат 

(Policy & Legal Advice Center), којим се у оквиру Поглавља 3 „Право пословног 

настањивања и слобода пружања услуга“ пружа помоћ у сачињавању националне 

поштанске регулативе, у циљу усклађивања исте са поштанским директивама ЕУ, јавној 

расправи су присуствовали и експерти овог пројекта.  

 

Након одржаних презентација отворена је дискусија и присутни су били позвани да 

поставе питања и/или изнесу своја запажања, примедбе и сугестије. Учесници су исказали 

своје задовољство и похвале за приступ државе у области поштанских услуга и исказано 

је интересовање за даље унапређење и развој поштанског тржишта, посебно имајући у 

виду развој електронске трговине у целом свету, која свакодневно утиче на све већи раст 

поштанских пакета глобално. Учесници су такође говорили о значајном утицају 

пандемије SARS-CoV-2 на свакодневни живот грађана, као и на додатну потребу 

унапређења области поштанских услуга, имајући у виду да је пандемија утицала на 

пораст куповине из фотеље, због затворених радњи, као и из разлога заштите здравља, 

што је утицало на повећану потребу и грађана и привреде за поштанским услугама и 

доставом пошиљака са различитом робом на кућну адресу. Након дискусије присутни су 

били позвани да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре доставе у писаној 

форми, на начин како је то предвиђено Програмом јавне расправе, а најкасније до 29. 

априла 2021. године, када се јавна расправа завршава. 

 

Иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Предлог Стратегије развоја поштанских 

услуга у Републици Србији за период 2021-2025. година, до окончања јавне расправе, 

доставили су: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд и Регулаторна агенција за 

електронске комуникације и поштанске услуге. 

 

Учесници који су доставили примедбе и сугестије су већином, у делу општих коментара, 

похвалили напоре Министарства на изради Предлога Стратегије развоја и изразили значај 

унапређења поштанског тржишта. Прихваћени су сви предлози и сугестије који су се 



односили на уједначење терминологије и прецизирање појединих навода у тексту 

Предлога Стратегије развоја, те су измене, допуне и језичке корекције унете у текст 

Предлога. 

 

Поред општих коментара, учесници су предлагали и конкретне измене. Прихваћена је 

сугестија Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд да се за партнера у реализацији 

активности у Акционом плану под тачком 1.1.3. „Доношење Закона о потврђивању 

Другог додатног протокола Светске поштанске конвенције“ дода и јавни поштански 

оператор. Такође је прихваћен предлог предузећа да се коригује назив активности у 

Акционом плану под тачком 2.1.2. „Спровођење процедуре рачуноводственог раздвајања 

и алокације трошкова давалаца“, тако што ће финални назив бити „Спровођење 

процедуре вођења одвојеног рачуноводства и алокације трошкова давалаца универзалне 

поштанске услуге“. Уважен је и предлог јавног поштанског оператора за измену износа 

опредељених финансијских средстава предузећа за активности 2.2.3. „Унапређење 

система ЈПО за аутоматско праћење квалитета писмоносних пошиљака у унутрашњем 

саобраћају“ и активности 2.2.4. „Модернизација инфраструктуре и опремања ПЛЦ ЈПО“. 

 

Поред наведеног, прихваћена је и сугестија Регулаторне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге у вези са корекцијом броја активних оператора у  

Табели 1. „Преглед броја поштанских оператора у Републици Србији према врстама 

услуга“, која је измењена у складу са најновијим подацима регулаторног тела, као и 

предлог за измену износа опредељених финансијских средстава регулаторног тела за 

активности: 1.3.1 „Анализа степена задовољства корисника поштанских услуга у РС и 

развој модела информисања корисника поштанским услугама“, 1.2.5. „Упоредна мерења 

и анализа (benchmarking) параметара квалитета осталих услуга поштанских оператора“, 

1.2.6. „Информисање корисника о доступности осталих поштанских услуга поштанских 

оператора путем ГИС портала РАТЕЛ-а“, 2.1.1 „Анализа одрживости универзалне 

поштанске услуге и дефинисање њене улоге у складу са променљивим потребама 

корисника“, и 2.1.3. „Провера веродостојности регулаторних извештаја“. Уважен је и 

предлог да се назив активности 2.1.5. „Редизајнирање обима и начина пружања 

универзалне поштанске услуге и начина формирања цена“ измени у 2.1.5. „Анализа 

потребе редизајнирања обима и начина пружања универзалне поштанске услуге и начина 

формирања цена“. 

 

 

 

 

 

 

 


