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На пснпву шлана 2. и 5. Закпна п ппщтанским услугама Републике Српске (Службени  гласник  
Републике Српске брпј  30/10), шлана 92.  Ппщтих услпва за врщеое ппщтанских услуга (Службени 
гласник Бпсне и Херцегпвине брпј 102/10) и шлана 43. став (1) ташка (ћ) Статута Предузећа за 
ппщтански сапбраћај Републике Српске, Надзпрни пдбпр Предузећа је на 11. сједници пдржанпј дана 
12.09.2011. гпдине, усвпјип: 
 
                                                                                                         

ППСЕБНЕ УСЛПВЕ ЗА ВРШЕОЕ ППШТАНСКИХ УСЛУГА 
 

ДИП I ППШТЕ ПДРЕДБЕ  

Члан 1. 
(Предмет) 

 
(1) Ппсебним услпвима за врщеое ппщтанских услуга (у даљем тексту: Ппсебни услпви) уређују 

се услпви, нашин и ппступак ппд кпјима ће Предузеће за ппщтански сапбраћај Републике Српске 
а.д. Баоа Лука, кап јавни ппщтански пператер (у даљем тексту: Ппщта) врщити ппједине врсте 
ппщтанских услуга, рпкпви за пренпс ппщтанских ппщиљака и исплату упутница, мјере 
квалитета врщеоа универзалних ппщтанских услуга,  ппступак  за  пствариваое  међуспбних  
права  и  пбавеза  Ппщте и кприсника ппщтанских услуга у вези рекламације и пптраживаоа 
ппщтанских ппщиљака и пствариваоа накнаде щтете  и других пптраживаоа.  

(2) Пдредбе пвих Ппсебних услпва примјеоују се на унутращои ппщтански сапбраћај и на 
међунарпдни ппщтански сапбраћај акп актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза није другашије 
пдређенп. 

(3) У врщеоу и кприщћеоу ппщтанских услуга и пствариваоу међуспбних права и пбавеза кпје из 
тпга прпизлазе, Ппщта и кприсници ппщтанских услуга придржаваће се нашела савјеснпсти и 
ппщтеоа.  

(4) Ппщта се мпра придржавати принципа ппщтанске пплитике и пбавезна је  псигурати тајнпст 
ппщтанских ппщиљака у складу са шланпм 17. Закпна п ппщтама Бпсне и Херцегпвине и 
шланпм 34. Закпна п ппщтанским услугама Републике Српске.  

 
Члан 2. 

(Угпвпр пп приступаоу) 
 
(1)        Ппщта    врщи  ппщтанске  услуге   на   пснпву  угпвпра  пп приступаоу у складу са Закпнима, 

другим закпнским и ппдзакпнским актима кпји регулищу дјелатнпст ппщтанскпг сапбраћаја, 
Ппщтим услпвима за врщеое ппщтанских услуга, усвпјеним пд стране Агенције за ппщтански 
сапбраћај Бпсне и Херцегпвине (у даљем тексту: Ппщти услпви) и пвим Ппсебним услпвима. 

(2)          Угпвпр пп приступаоу у правилу није у писанпм пблику. 
(3)      Угпвпр  пп  приступаоу  сматра  се  закљушеним  кад  Ппщта преузме ппщтанску  ппщиљку. 

Вријеме закљушиваоа угпвпра пп приступаоу пдређује се према датуму  на  птиску  жига  
пријемне  јединице  ппщтанске мреже  на  пптврди  п  пријему ппщиљке, пднпснп на ппщиљци 
за кпју се не издаје пптврда п пријему ппщиљке.  

(4)         Ппщта мпже с ппјединим кприсницима закљушити писани угпвпр кпјим се уређују услпви, нашин 
и ппступак врщеоа ппщтанских услуга, кап и нашин плаћаоа ппщтарине.  

(5)         Међуспбна права и пбавезе из угпвпра из ставпва (2), (3) и (4) пвпг шлана заснивају се између 
Ппщте и ппщиљапца.  

(6)     Ппщиљалац   је пбавезан пдабрати пну врсту услуге кпја пдгпвара прирпди и садржају  
ппщиљке, врсти и знашају ппщиљке, стварнпј вриједнпсти ппщиљке, знашају саппщтеоа, 
адреси примапца и нашину урушеоа. 

(7)    Накпн урушеоа ппщтанске ппщиљке пдређена права и пбавезе из угпвпра прелазе са 
ппщиљапца  на  примапца  ппщтанске  ппщиљке  у  складу  са  Закпнима, Ппщтим и пвим 
Ппсебним услпвима.  
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Члан 3. 
(Раднп вријеме) 

 
(1)       Утврђенп  раднп  вријеме  за  рад  Ппщте неппсреднп  са кприсницима  ппщтанских  услуга  

мпра  бити  виднп  истакнутп  на  улазу  у  ппслпвне прпстприје кпје служе за рад са 
кприсницима услуга.  

(2)      Раднп вријеме за рад са кприсницима ппщтанских услуга мпра бити ппсебнп назнашенп на 
пним радним мјестима на кпјима се раднп вријеме разликује пд раднпг времена из 
претхпднпг става.  

Члан 4.    
(Пунпмпћ) 

 
(1)         Кприсници ппщтанских услуга мпгу све ппщтанске   ппщиљке  примати  и  путем пунпмпћника. 
(2)     Пунпмпћ за правнп лице пвјерава пвлащћенп лице у тпм правнпм лицу, а пунпмпћ за 

физишкп  лице  пвјерава  надлежни  државни  прган,  нптар  или  Ппщта.  
(3)     У слушају кад пунпмпћ пвјерава надлежни државни прган или  нптар примјеоују се ппщти 

прпписи  п  издаваоу  пунпмпћи,  с  тим  да  је  кприсник  услуга  пбавезан  пригинал  или 
пвјерену кппију пунпмпћи предати јединици ппщтанске мреже кпд кпје ће пстваривати права 
из пунпмпћи. Пунпмпћ важи дп датума наведенпг у пунпмпћи или дп пппзива пунпмпћи.  

(4)         У  слушају  кад  пунпмпћ  пвјерава  Ппщта или  правнп  лице примјеоује се сљедећи ппступак: 
а. давалац пунпмпћи мпже пунпмпћ дати самп ппслпвнп сппспбнпм лицу, а пунпмпћ  

се не мпже издати лицу кпје је неписменп или се не мпже пптписати; 
б. кприсник услуга мпже истпвременп издати вище пунпмпћи, а једнпм пунпмпћи  

мпже пвластити највище три лица; 
в. пунпмпћ се мпже издати за пријем свих ппщтанских ппщиљака, за ппједине врсте  

ппщиљака или за ппједину ппщиљку; 
г. за кприснике ппщтанскпг прегратка пунпмпћ се мпже издати самп за пријем свих  

врста ппщтанских ппщиљака; 
д. акп  давалац  пунпмпћи,  кпјпм  је ппунпмпћенп  двпје  или  вище  лица,  жели  

прпмијенити некп пд ппунпмпћених лица, мпра пппзвати пунпмпћ у цјелпсти и  
издати нпву пунпмпћ; 

е. акп давалац пунпмпћи пппзпве издату пунпмпћ, пбавезан је п тпме извијестити  
јединицу ппщтанске мреже кпд кпје се пунпмпћ налази и вратити пунпмпћ; 

ж. пунпмпћ се издаје за календарску гпдину и важи дп датума наведенпг у пунпмпћи,  а 
најдуже дп краја те календарске гпдине; 

з. пунпмпћ се издаје у два примјерка пд кпјих један примјерак задржава Ппщта, а 
други примјерак се даје кприснику. 

(5)        У  слушају  када  пунпмпћ  пвјерава  Ппщта наплаћује  се ппщтарина пдређена цјенпвникпм. 
(6)        Приликпм   пствариваоа   права   из   пунпмпћи,  пунпмпћник  је  пбавезан,  на  захтјев  радника  

Ппщте, ппказати пунпмпћ и дпказати свпј идентитет.  
 

Члан 5. 
(Дпказиваое идентитета) 

 
(1)     Ппщиљалац,  прималац  или  другп  пвлащћенп  лице  дпказује  свпј  идентитет  сљедећим 

исправама: 
а. лишнпм картпм; 
б. службенпм   исправпм - коижицпм припадника впјске или пплиције; 
в. паспщем; 
г. наципналнпм лишнпм картпм страних држављана; 
д. сталнпм ппгранишнпм дпзвплпм - прппусницпм. 

(2)        Изузетнп  пд  пдредбе  из  става  (1)   пвпг  шлана  идентитет   се  мпже  утврдити  и  изјавпм 
              свједпка шији се идентитет мпже утврдити исправама из става (1) пвпг шлана.  
(3)      Акп  радник  Ппщте ппсумоа  у  ваљанпст  исправе  кпјпм  се дпказује идентитет, у закпнитпст 

ппсједпваоа исправе или истинитпст изјаве свједпка, пдбиће урушеое ппщиљке или исплату 
упутнишкпг изнпса,   кап и сваку другу радоу за кпју је пптребнп утврдити идентитет.  
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ДИП II ППЈМПВИ 

 Члан 6. 
 

Ппједини изрази упптријебљени у пвим Ппсебним услпвима имају сљедеће знашеое: 
(1) Кприсник ппщтанске услуге је ппщиљалац или прималац, пднпснп пвлащћенп лице ппщиљапца 

или примапца; 
(2) Ппщта је врщилац ппщтанских услуга са пбавезпм пружаоа универзалних ппщтанских услуга на 

кпмплетнпм ппдрушју Републике Српске и ексклузивним правпм на врщеое резервисаних услуга, 
у складу са Закпнима; 

(3) Услуге дпдатне вриједнпсти су ппщтанске услуге кпмерцијалнпг сервиса намијеоене 
кприсницима кпји имају ппсебне захтјеве у ппгледу квалитета (вријеме и мјестп пријема и 
урушеоа, брзина пренпса, електрпнскп праћеое ппщиљака пд пријема дп урушеоа и др) и 
нашина пренпса, шиме се мпгу пзнашити кап курирске, експресне, убрзане и сл; 

(4) Цјенпвник ппщтанских услуга Ппщте је пппис цијена ппщтанских услуга према кпјем Ппщта 
наплаћује свпје услуге; 

(5) Ппщтанске ппщиљке су писмпнпсне ппщиљке, пакети, упутнице и друге ппщиљке, на кпјима је 
пзнашена адреса или кпје су на други нашин пзнашене такп да се несппрнп мпже утврдити 
прималац; 

(6) Регистрпване ппщтанске ппщиљке су ппщиљке са регистрпваним брпјем пријема, за кпје се 
издаје пптврда п пријему, а примапцу се урушују уз пптпис. Ппщта п пвим ппщиљкама впди 
ппсебну евиденцију у свим или ппјединим фазама врщеоа ппщтанских услуга; 

(7) Ппщтарина је цијена кпју плаћа кприсник услуга Ппщте за изврщеое ппщтанске услуге, а плаћа 
се унапријед или на угпвпрени нашин; 

(8) Ппщти услпви за врщеое ппщтанских услуга су услпви пп кпјима Ппщта и други пператери врще 
ппщтанске услуге, а дпнпси их Агенција за ппщтански сапбраћај Бпсне и Херцегпвине (у даљем 
тексту: Агенција); 

(9) Ппсебни услпви за врщеое ппщтанских услуга су услпви пп кпјима Ппщта врщи ппщтанске услуге 
на теритприји Републике Српске, дпнпси их Надзпрни пдбпр Ппщте, а сагласнпст на исте даје 
Министарствп сапбраћаја и веза Републике Српске; 

(10) Ппщтанску мрежу шине јединице ппщтанске мреже и други елементи ппщтанске мреже, 
међуспбнп ппвезани у јединствену технишкп-технплпщку цјелину, кпја пбезбјеђује несметанп 
врщеое ппщтанских и других услуга кприсницима на теритприји Републике Српске.   

 

ДИП III ППШТАНСКЕ УСЛУГЕ  

Члан 7. 
(Ппштанске услуге) 

 
(1)      Ппд ппщтанским  услугама  ппдразумијевају  се услуге кпје пбухватају  пријем, птпрему, 

превпз, приспјеће и урушеое ппщтанских ппщиљака кпје врщи Ппщта, у складу са Закпнима, 
Ппщтим и пвим Ппсебним услпвима.  

(2) Ппщтанске услуге пбухватају универзалне ппщтанске  услуге (резервисане   и  нерезервисане), 
финансијске ппщтанске услуге, пстале ппщтанске услуге и  телефпнске  услуге. 

 
Члан 8. 

(Универзалне ппштанске услуге) 
 
(1)    Ппд универзалним ппщтанским услугама ппдразумијевају се услуге пријема, птпреме,                                                 

превпза, приспјећа и урушеоа у унутращоем и међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају:  
а. писмпнпсних ппщиљака масе дп 2 кг; 
б. пакетских ппщиљака масе дп 20 кг,  уз пбавезу пријема и урушеоа пакетских ппщиљака 

масе дп 31,5 кг  кпје се птпремају и приспјевају за и пд јавних ппщтанских пператера са 
ппдрушја Федерације Бпсне и Херцегпвине, 

в. ппщтанских упутница у класишнпј и електрпнскпј фпрми и исплате нпвшаних дпзнака на 
кућну адресу; 
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г. директне ппщте; 
д. ппщтанских   и  телеграфских  саппщтеоа; 
е. преппрушених   и вриједнпсних ппщиљака;  
ж. ппщиљака с ппсебним услугама из шлана 28. пвих Ппсебних услпва; 
з. секпграма дп 7 кг. 

(2)        Универзалне   ппщтанске   услуге   мпрају  испуоавати  услпве  прпписане  Закпнима  и  актима 
             Свјетскпг ппщтанскпг савеза. 
(3)    Универзалне ппщтанске услуге у Републици Српскпј врщи Ппщта, кап и други ппщтански  

пператери на пснпву лиценце издате пд стране Агенције.  
 

Члан 9. 
(Резервисане ппштанске услуге) 

 
Резервисане ппщтанске услуге су дип универзалних услуга, дефинисане Закпнпм, кпје у Републици 
Српскпј врщи искљушивп Ппщта. 
 

Члан 10. 
(Нерезервисане ппштанске услуге) 

 
Нерезервисане ппщтанске услуге су пстале ппщтанске услуге из пбласти универзалних ппщтанских 
услуга, кпје псим Ппщте мпгу врщити и други ппщтански пператери у складу са пдредбама Закпна и 
лиценцпм дпбијенпм пд Агенције. 
 
Ппглавље I 

Члан 11. 
(Ппштанске ппшиљке) 

 
Ппщтанска  ппщиљка  је  свака  адреспвана  ппщиљка  у  кпнашнпм  пблику  у  кпјем  је  Ппщта треба 
урушити. Ппщтанске ппщиљке су писмпнпсне ппщиљке, пакетске ппщиљке, ппщтанске нпвшане 
упутнице, директна ппщта, ппщтанска телеграфска саппщтеоа, преппрушене ппщиљке,   вриједнпсне 
ппщиљке и секпграми.  
 
Пдјељак А.  

Члан 12. 
(Писмпнпсне ппшиљке) 

 
(1)  Ппд писмпнпснпм ппщиљкпм ппдразумијева се свака ппщтанска ппщиљка кпја садржи некп 

саппщтеое у писанпј фпрми, на свакпј врсти физишкпг медија, кпју треба дпставити назнашенпм  
примапцу.  У  писмпнпсне  ппщиљке  спадају:  писмп,  дпписница,  тискпвина, судскп писмп и 
писмп у управнпм ппступку, те електрпнскп писмп. Рашуни за режије, други рашуни, 
финансијски и други извјещтаји, те свака друга кпресппнденција адреспвана на пдређенпг 
примапца сматрају се писмпнпсним ппщиљкама.  

(2)    Приликпм  предаје  писмпнпсне ппщиљке, ппщиљалац мпже захтијевати ппсебне услуге 
прпписане пвим Ппсебним услпвима. 

(3)     Пбишна  писмпнпсна ппщиљка је писмпнпсна ппщиљка за кпју се ппщиљапцу не издаје 
пптврда п пријему, нити се приликпм урушеоа пд примапца захтијева писана пптврда.  

 
Члан 13.  
(Писмп) 

 
(1)  Писмп је писмпнпсна ппщиљка кпја садржи писанп саппщтеое у затвпренпј кпверти или 

другпм пмпту без пзнашене вриједнпсти, кап и свака друга писмпнпсна ппщиљка кпја у 
ппгледу димензија и масе пдгпвара услпвима прпписаним за писмп и акп не садржи 
писанп саппщтеое.  

(2) Писмп мпра бити затвпренп такп да му је садржај дпбрп защтићен пд мпгућих пщтећеоа у 
тпку пренпса и да се без видљивпг трага на пмпту, пднпснп кпверти, садржај не мпже 
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извадити ни пщтетити. Изузетнп, у птвпренпј кпверти мпже се примити писмп кпје садржи 
шеститку или разгледницу. 

(3) Писмп мпже бити масе дп 2 кг. 
(4)     Димензије писма су: 

а. најмаое димензије писма су 90x140 мм, с тплеранцијпм пд 2 мм; 
б. највеће димензије писма су 900 мм, у збиру дужине, щирине и висине, с тим да  

ниједна пд те три димензије не смије ппјединашнп бити већа пд 600 мм;  
в. најмаое  димензије  писма  у  пблику  ваљка  су  170  мм  у  збиру  дужине  и  два  

прешника, с тим да дужина не смије бити маоа пд 100 мм; 
г. највеће  димензије  писма  у  пблику  ваљка  су  1040  мм  у  збиру  дужине  и  два  

прешника, с тим да дужина не смије бити већа пд 900 мм. 
(5)          Стандардизпванп   писмп  је  затвпренп   писмп   правпугапнпг пблика  кпје  мпра  испуоавати  
                сљедеће услпве: 

а. да се налази у једнпбпјнпј кпверти; 
б. да има масу дп 20 г; 
в. да има димензије пд најмаое 90x140 мм дп највище 120x235 мм, уз дппущтенп  

 пдступаое дп 2 мм; 
г. свака шетвртаста ппщиљка кпјпј дужина није маоа пд щирине ппмнпжене са 1,4     
       (други кпријен из 2), а да је у пбиму велишина из ташке в); 
д. да је адреспванп на нашин прпписан пвим Ппсебним услпвима; 
е. да му је дебљина дп 5 мм. 

(6) Изузетнп пд пдредби из става (5) пвпг шлана, сматраће се стандардизпваним писмпм и писмп  
шији  је  садржај  упакпван  у  кпверте  велишине  150х245  мм  и  165х235  мм  уз пдступаое пд 
2 мм, акп су у маспвнпј упптреби, кап и судска писма без пбзира на масу у кпвертама велишине 
140х195 мм.  

(7)      Ппд  стандардизпваним  писмпм  сматра  се  и  писмп  у  кпверти с прпвидним дијелпм акп                
ппред услпва из става (5) пвпг шлана испуоава и сљедеће услпве: 

а. прпвидни дип мпра бити на удаљенпсти најмаое 40 мм пд гпрое ивице кпверте,  15 
мм пд бпшне десне ивице или 15 мм пд бпшне лијеве ивице, зависнп на кпјпј страни је 
прпвидни дип и 15 мм пд дпое ивице (дппущтенп пдступаое дп 2 мм); 

б. прпвидни дип не смије бити пивишен тракпм или упквирен у пбпјену ивицу и мпра  
 пмпгућити лакп шитаое адресе примапца. 

 (8)      На стандардизпванпм писму адреса примапца мпра бити у правпугапнпм прпстпру кпји је на 
удаљенпсти најмаое 40 мм пд гпрое ивице кпверте, 15 мм пд бпшне десне ивице, 15 мм пд 
дпое ивице и удаљенпсти највище 140 мм пд бпшне десне ивице.  

(9)  На адреснпј страни стандардизпванпг писма уздужни прпстпр у пблику правпугапника 
висине 40 мм, рашунајући пд гпрое ивице и дужине 74 мм, рашунајући пд десне ивице, 
предвиђен је за птисак жига и пзнашаваое ппщтарине.  

(10)        Нестандардизпваним писмпм сматра се:  
а. писмп кпје не задпвпљава услпвe из пвпг шлана за стандардизпванп писмп; 
б. писмп кпје садржи избпшене предмете; 
в. писмп шија кпверта није дпвпљнп крута за мащинску пбраду; 
г. писмп шија је кпверта израђена пд материјала шија су пснпвна физишка свпјства 

разлишита пд  папира, с изузеткпм материјала кпји се кпристи за израду прпзпршића 
на кпверти; 

д. писмп затвпренп спајалицама, металним или савиjеним кукицама. 
 

Члан 14. 
(Дпписница) 

 
(1)   Дпписница је писмпнпсна ппщиљка израђена пд картпна или дпвпљнп  шврстпг папира у         

пблику правпугапника, а щаље се без кпверте. Дпписница не смије имати избпшене или 
испупшене дијелпве.  

(2) Најмаое димензије дпписнице су 90x140 мм, а највеће 120x235 мм, уз дппущтенп пдступаое 
пд 2 мм. 

(3) Дпписница кпја не задпвпљава услпве из ставпва (1) и (2) пвпг шлана или је већих димензија 
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пд 120x235 мм, али највище дп највећих димензија за писмп, сматра се 
нестандардизпваним писмпм у ппгледу плаћаоа ппщтарине и не мпра се налазити у 
кпверти. 

(4) Дпписницама   се  сматрају  све  врсте  разгледница   и  шеститки  кпје  пдгпварају  услпвима 
прпписаним пвим шланпм за дпписнице. 

(5)  Дпписница кпју издаје Ппщта (ппщтанска дпписница) мпра у заглављу на предопј страни имати 
назив "ДППИСНИЦА''   (''CARTE POSTALE").  

(6)       Најмаое  десна пплпвина предое стране дпписнице намијеоена је за адресу примапца,           
пзнашаваое ппщтарине, службене пзнаке и наљепнице, а пплеђина и највище лијева 
пплпвина предое стране намијеоени су за саппщтеое.  

 
Члан 15. 

(Тискпвина) 
 
(1)  Тискпвина   је   птвпрена    писмпнпсна    ппщиљка    шији    садржај    нема    знашај   лишнпг   

или ппслпвнпг дпписиваоа, а щтампана је у вище истпвјетних примјерака на папиру, картпну 
или другпм материјалу. Тискпвинпм се сматра и ппщиљка кпја садржи коиге, щтампу и 
службена гласила:  

а. Коиге   су   неперипдишне   щтампане   публикације. На   свакпм  примјерку   коиге  мпрају 
бити пдщтампани: наслпв коиге, име и презиме аутпра, мјестп издаоа, гпдина 
издаоа и издаваш. Листпви   коиге   мпрају   бити   међуспбнп   увезани   (тврди  ппвез, 
брпщиранп -  лијепљенп,  брпщиранп - щиванп  или   неки  други нашин кпји   се 
примјеоује за увезиваое коига). 

б. Штампа је щтампана публикација кпју издаје издаваш свакпдневнп, ппвременп или у 
пдређенпм временскпм перипду (нпвине и шаспписи). На свакпм примјерку нпвина и  
шаспписа  мпрају  бити  пдщтампани  ппдаци  п  издавашу,  главнпм  уреднику  и 
щтампарији, те датум щтампаоа. Нпвине су щтампана публикација кпју издаје 
издаваш свакпдневнп  или  у  пдређенпм временскпм перипду, а није укпришена ни 
увезана. Часппис је укпришена увезана щтампана публикација кпју издаје издаваш редпвнп 
или ппвременп.  

в. Службена гласила су щтампане публикације кпје издају надлежни државни пргани  
(државе, ентитета, Бршкп дистрикта Бпсне и Херцегпвине, кантпна и ппщтина). 

(2)     Тискпвина се предаје у птвпренпј кпверти, а мпже се предати и у пмпту затвпренпм такп да       
радник Ппщте мпже прпвјерити садржај без пщтећеоа кпверте.  

(3)        У  лијевпм   гпроем углу адресне стране  тискпвине  ппщиљалац  је  пбавезан  ставити  пзнаку 
             "ТИСКПВИНА" ("IMPRIME"). 
(4)   Ппщта  мпже дпзвплити затвараое тискпвина предатих у великпм брпју уз издаваое  

пдгпварајуће дпзвпле шији брпј мпра бити уписан на свакпј ппщиљци исппд пзнаке 
„ТИСКПВИНА“ („IMPRIME“)   или „ТИСКПВИНА   СА   СНИЖЕНПМ ППШТАРИНПМ“ („IMPRIME А 
ТАXЕ REDUITE“). 

(5) Тискпвини се  мпже  прилпжити рашун,  налпг  за  плаћаое,  птпремница,  ппщиљка –  плаћени 
пдгпвпр (IBRS/CCRI), CD, DVD  и  слишнп,  акп  се  садржај  прилпга  пднпси  на садржај ппщиљке 
и шини оен саставни дип.  

(6)  Штампа мпже садржавати щтампани прилпг кпји испуоава сљедеће услпве:  
а. да је оихпв саставни дип и улпжен у ппјединашни примјерак щтампе; 
б. да је издаваш прилпга исти кап и за щтампу; 
в. да ппстпји међуспбна веза садржаја прилпга и щтампе. 

 (7) Штампа мпже имати и друге прилпге кпји нису наведени у ставу (5) пвпг шлана, али се у тпм 
слушају за те прилпге наплаћује дпдатна ппщтарина за такву  врсту прилпга или ппщиљке. 

(8) На тискпвини је дппущтенп прецртати, пбиљежити или ппдвући неке ријеши или дијелпве 
текста, те исправити щтампарске грещке. У коизи је дппущтенп написати ппсвету. 

(9) Тискпвина  мпже   бити   масе   дп   2 кг  и  димензија   кпје  пдгпварају  димензијама  за   
писмп прпписаним шланпм 13. став (4) пвих Ппсебних услпва. 

(10)  Изузетнп, тискпвина мпже бити масе дп 5 кг, акп је садржај недјељив или шини цјелину.  
(11)  Приликпм    прве    предаје    нпвина   и    шаспписа   издаваш   или   оегпв   пунпмпћник   

или дистрибутер пбавезан је прилпжити пптврду пргана надлежнпг за јавнп саппщтаваое, те 
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два примјерка нпвина и шаспписа кпјима дпказује да су испуоени сви прпписани услпви за 
предају нпвина и шаспписа.  

(12)  Акп нпвине и шаспписе предаје издаваш или оегпв пунпмпћник или дистрибутер,  свежао 
нпвина и шаспписа мпже бити масе дп 10 кг, а врећа с нпвинама и шаспписима мпже бити масе 
дп 30 кг.  

(13)  Ппјединашнп  адреспвана  тискпвина  кпја  садржи  нпвине  и  шаспписе  и  кпја  је  слпжена за 
птпрему  не  мпже  имати  ниједну  димензију  већу  пд 300 мм.  Свежао тискпвина кпје садрже 
нпвине и шаспписе не мпже имати ниједну димензију већу пд 450 мм.  

(14) У  међунарпднпм  ппщтанскпм  сапбраћају  тискпвине кпје исти ппщиљалац птпрема у већим 
кплишинама   на  адресу  истпг  примапца  мпгу  се  ставити  у  једну  или  вище  ппсебних  врећа 
("М" врећа). 

(15)  Укупна маса "М" вреће мпже бити највище дп 30 кг.  
(16)  Свака "М" врећа мпра бити ппремљена правпугапнпм адресницпм пд картпна или некпг 

другпг шврстпг материјала (пластика, дрвп и сл), шије димензије не смију бити маое пд  
90x140 мм, уз дппущтенп пдступаое дп 2 мм. Адресницу предаје ппщиљалац с уписаним  
ппдацима п примапцу и ппщиљапцу (услпви и нашин пријема дефинисани су актима СПС).  

(17)  "М" врећа се мпже примити кап преппрушена, хитна и авипнска ппщиљка.  
 

Члан 16. 
(Судскп писмп и писмп у управнпм ппступку) 

 
(1)  Судскп писмп и писмп у управнпм ппступку је писмпнпсна ппщиљка кпју предаје на             

пренпс  надлежни правпсудни  и  управни  прган за  примапце  кап  странке  у  ппступку,  
уз  кпју ппстпји,  кап  саставни дип,  ппвратница  исте велишине  и бпје  кпја  је  пп гпропј  
ивици кпверте  перфприсана.  Судскп  писмп  и  писмп  у  управнпм  ппступку  мпрају  у  ппгледу 
димензија пдгпварати услпвима за стандардизпванп писмп.  

(2)  Судскп писмп и писмп у управнпм ппступку из претхпднпг става мпгу предавати на пренпс 
судпви, тужилащтва, правпбранилащтва и пргани управе на свим нивпима прганизације 
државе, те канцеларије пмбудсмана.  

(3) Судскп писмп и писмo у управнпм ппступку прима се кап преппрушена ппщиљка с ппвратницпм. 
 

Члан 17. 
(Електрпнскп писмп) 

 
Електрпнскп писмп је  ппщиљка  шији се пренпс у пдређеним фазама врщи електрпнским путем. 
Ппщиљка се путем хибридне ппщте у једнпј пд фаза пренпса пбрађује и претвара у писмпнпсну 
ппщиљку  ради  физишкпг  урушеоа  примапцу.  Ппщиљалац  електрпнскпг  писма  мпже  у  тпку 
пренпса захтијевати ппсебне и дппунске   ппщтанске услуге.  
 
Пдјељак Б.  

Члан 18. 
(Пакетске ппшиљке) 

 
Ппд пакетским услугама ппдразумијевају се услуге пријема, птпреме, превпза, приспјећа и 
урушеоа пакетских ппщиљака адреспваних на пдређенпг примапца кпме се пакетска ппщиљка треба 
урушити.  

Члан 19. 
(Пакет) 

 
(1) Пакет је затвпрена ппщтанска ппщиљка кпја мпже садржавати рпбу и друге предмете. 
(2) Ппщиљапцу се даје пптврда п пријему пакета, а примапцу се пакет урушује уз пптпис. 
(3)        Пакет  мпже  бити  масе  дп: 

а. 20 кг, пднпснп дп 31,5 кг акп гласи за ппщте на ппдрушју Федерације Бпсне и Херцегпвине 
и приспјева са ппдрушја Федерације Бпсне и Херцегпвине, 

б. 50 кг, укпликп је садржај недјељив и гласи за ппдрушје Републике Српске, 
в. пакети масе изнад 50 кг и утврђених димензија мпгу се примати на пренпс самп пп 
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ппсебним угпвприма са кприсницима ппщтанских услуга. 
(4)  Димензије пакета у унутращоем ппщтанскпм сапбраћају не смију бити веће пд 3.000 мм у збиру 

дужине и пбима пакета на најщирем дијелу пппрешнп, с тим да највећа димензија  
не мпже бити већа пд  1.500 мм. Пакет не смије бити маоих димензија пд најмаоих  
димензија прпписаних за писмп, с тим да адресна страна мпра имати најмаое 90x140 мм.  

(5)        Пакет мпра имати на адреснпј  страни  пдгпварајућу наљепницу  с  пзнакпм  Ппщте и  пријемни  
брпј  ппщиљке  или наљепницу са бар кпд ппдацима. На пакет се уписује маса у килпграмима 
и грамима, с тим  да  се  сваки  дип  пд  100  (стп)  грама  запкружује  на  вище. Ппщта мпра  
приликпм  пријема,  примјеоивати бар кпд на свим  пакетским ппщиљкама у међунарпднпм 
ппщтанскпм сапбраћају.  

(6) Ппщиљалац    приликпм    предаје    пакета    мпже   захтијевати   сљедеће  ппсебне   услуге: 
издвпјенп,  хитнп,  врлп  хитнп,  авипнпм,  с  ппвратницпм,  с  пткупнинпм  и урушити лишнп 
примапцу. 

(7)  У унутращоем ппщтанскпм сапбраћају пакет мпра имати пзнашену вриједнпст.  
(8)         Вриједнпст  садржаја  пакета  мпра  бити  пзнашена  брпјкпм  и  слпвима  у  лијевпм дпоем 

дијелу адресне стране. Пзнашена вриједнпст мпра пдгпварати стварнпј вриједнпсти или 
знашају  садржаја  за  ппщиљапца,  п  шему  ппщиљалац  пптписује  изјаву  на  пптврди  п 
пријему пакета.  

(9)  Највећа  пзнашена  вриједнпст  пакета  мпже  бити  дп  10.000  КМ  у унутращоем ппщтанскпм  
                сапбраћају, а дп 4.000 DTS-а у међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају.  
(10) У   међунарпднпм   ппщтанскпм   сапбраћају    пакет    се  мпже  предати   са   и   без   пзнашене 
                вриједнпсти. 
(11) Услпви за пријем пакета у међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају прпписани су актима 

Свјетскпг ппщтанскпг савеза. 
(12)  Пакет кпји садржи живе живптиое, лакп лпмљиве предмете, текућине, лакп тппљиве 

материје, дијелпве живптиоскпг или људскпг тијела, урне с пепелпм, псјетљиве уређаје, 
заразне материје и сл, ппщиљалац је пбавезан предати кап издвпјени пакет.  

(13)  Глпмазним  пакетпм  сматра  се  сваки  пакет  кпји се збпг свпг пблика или састава не уклапа са 
псталим  пакетима, акп му је билп кпја страница дужа пд 500 мм и акп му билп кпја пд пстале 
двије странице, узета ппјединашнп, прелази 300 мм.  

(14) На глпмазне пакете ставља се наљепница с текстпм ''ГЛПМАЗНП''  ("ЕNCOMBRANT"). 
(15)         У међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају се лпмљиви и глпмазни пакети мпгу примити за пне 

државе кпје прихватају те пакете.  
 
Пдјељак В.  
 

Члан 20. 
(Ппштанске нпвчане   упутнице  и исплата нпвчаних дпзнака на кућну адресу) 

 
(1)  Ппщтанске   нпвшане    упутнице    су    ппщтанске    ппщиљке  кпјима   ппщиљалац   дпзнашава  
                пдређени  изнпс  нпвца  кпји  се  примапцу  исплаћује  у  гптпвини.  Ппщиљапцу  се  даје 

пптврда п пријему ппщтанске нпвшане упутнице, а примапцу се упутнишки изнпс исплаћује уз 
пптпис.  

(2)  Ппщтанске    нпвшане    упутнице    пбухватају    ппщтанску    упутницу,    телеграфску   нпвшану  
                 упутницу, ппст - нет упутницу и међунарпдну ппщтанску упутницу.  
(3) Ппщтанска    упутница    се    птпрема    заједнп    с    псталим   ппщтанским   ппщиљкама,   а 
               телеграфска  и  ппст - нет  упутница  се  пренпсе  електрпнским  или  телекпмуникаципним 
               путем. 
(4)     У унутращоем ппщтанскпм сапбраћају једнпм ппщтанскпм нпвшанпм упутницпм мпже се          

дпзнашити највище 5.000,00 КМ. 
(5)         Телеграфска   упутница  за   щире  дпставнп   ппдрушје  прима  се  ппд  услпвпм  да  ппщиљалац 
               прихвати    исплату    упутнице    редпвнпм    ппщтанскпм    дпставпм. 
(6)      Ппщта  исплаћује  и  друге  врсте  упутница кпјима  ппщиљапци щаљу примапцима нпвшане 

дпзнаке на кућну адресу. 
(7)         Пренпс  ппщтанске  нпвшане  упутнице  у  међунарпднпм  ппщтанскпм  сапбраћају дефинисан је 

актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза. 
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Пдјељак Г.  

Члан 21. 
(Директна   ппшта) 

 
(1)  Директна    ппщта   је   услуга   шији    предмет   су   ппщтанске   ппщиљке   кпје   се   састпје   пд  
                искљушивп пгласнпг, маркентищкпг или рекламнпг материјала (леци, каталпзи, брпщуре, 

рекламни  узпрци,  прпмптивне  нпвине  и  шаспписи,  прпмптивни  CD и  сл)  кпји  садржи 
идентишну ппруку, псим имена, адресе, идентификаципне пзнаке примапца, те других 
измјена кпје не мијеоају садржај ппруке, а кпје се щаљу на најмаое 30 адреса, кпје је 
ппщиљалац назнашип на   ппщиљкама или на оихпвим пмптима.  

(2)           Рашуни,   уплатнице,   финансијски   извјещтаји  и   друге  неидентишне   ппруке  не  сматрају  се 
                директнпм ппщтпм. 
(3)          Ппщиљке  у  кпјима  се  директна  ппщта  кпмбинује  са  другим  предметима  у  истпм пмпту не  

сматрају се директнпм ппщтпм. 
(4)          Ппщиљке    директне   ппщте   мпгу    бити    највище   масе   дп   1.000   грама   и   димензија за 
               нестандардизпванп писмп, кпје су прпписане пвим Ппсебним услпвима. 
(5) Ппщиљке   директне   ппщте   у   лијевпм   гпроем  углу  адресне  стране  мпрају  имати  пзнаку 
               „ДИРЕКТНА ППШТА“ („DIRECT MAIL“) 
(6)          Услпви  и  нашин  предаје ппщиљака  директне  ппщте мпгу се уредити угпвпрпм кпји закљушује  

ппщиљалац са Ппщтпм. 
(7)  Ппщиљке  кпје  нису  адреспване,  а  садрже  пгласне,  маркентищке  или  рекламне  ппруке 

идентишнпг садржаја и кпје щаље исти ппщиљалац у најмаое 30 примјерака сматрају се 
директнпм ппщтпм неадреспванпм.  

 
Пдјељак Д.  

Члан 22. 
(Ппштанска   телеграфска саппштеоа) 

 
(1)          Ппщтанска      телеграфска      саппщтеоа     су     ппщтанске     ппщиљке     кпје     се      пренпсе    

електрпнским или телекпмуникаципним путем и у прпписаним рпкпвима. Ппщиљапцу се 
даје пптврда п пријему ппщиљке, а примапцу се ппщиљка урушује уз пптпис.  

(2)          Укпликп    ппщиљку   из  става  (1)  пвпг  шлана  није  мпгуће  урушити  у  прпписаним  рпкпвима, 
ппщиљка се урушује редпвнпм дпставпм. 

(3)          Технплпщки ппступак пренпса телеграфских саппщтеоа регулище се ппсебним упутствпм кпје 
дпнпси Ппщта. 

 
Пдјељак Е. 

Члан 23. 
(Преппручена ппштанска ппшиљка) 

 
(1)          Преппрушена    ппщиљка    је   ппщтанска    ппщиљка   за   кпју   се   ппщиљапцу   даје   пптврда  п 

пријему ппщиљке, а урушује се примапцу уз пптпис. 
(2) Свака писмпнпсна ппщиљка мпже се предати кап преппрушена ппщиљка уз услпве и на нашин 

прпписане  пвим Ппсебним услпвима. 
(3)          Ппщта је дужна  на  ппсебан захтјев  ппщиљапцу преппрушене ппщиљке пмпгућити  сљедеће  

услуге:  хитнп,  авипнпм,  с  ппвратницпм,  с  пткупнинпм  и урушеое ппщиљке лишнп примапцу.  
(4)  На  преппрушенпј  ппщиљци  се  у  гпроем  лијевпм  дијелу  адресне  стране  мпра налазити  
                 наљепница или пзнака „R“ (RECOMMANDE), с називпм јединице ппщтанске мреже кпја је  

примила  ппщиљку,  те  пријемни  брпј  ппщиљке.  Акп  наљепница  нема  назив  јединице  
ппщтанске мреже, на оу се ставља птисак жига пријемне јединице ппщтанске мреже.  

(5)  Умјестп ппдатака из претхпднпг става Ппщта је дужна примјеоивати бар кпд на преппрушеним 
ппщиљкама у унутращоем ппщтанскпм сапбраћају.  

(6)  Ппщта мпра приликпм пријема примјеоивати бар кпд на свим преппрушеним 
ппщиљкама  у  међунарпднпм  ппщтанскпм  сапбраћају  у  складу  са прпписима Свјетскпг 
ппщтанскпг савеза.  
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Пдјељак Ж.  

Члан 24. 
(Вриједнпсна ппштанска ппшиљка) 

 
(1)  Вриједнпсна ппщтанска ппщиљка  (у даљем тексту: вриједнпснп писмп) је ппщиљка на кпјпј 

је ппщиљалац пзнашип вриједнпст ппщиљке брпјкпм и слпвима у лијевпм дпоем  
дијелу адресне стране ппщиљке. Изнпс пзнашене вриједнпсти у кпнвертибилним маркама (КМ) 
уписује ппщиљалац латинишним или ћирилишним писмпм и арапским брпјевима, а не 
смије бити уписан пбишнпм плпвкпм. У међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају пријемна  
јединица ппщтанске мреже је дужна   наведени изнпс у КМ   прерашунати и уписати изнпс  
и у DTS-у. Ппщиљапцу се даје пптврда п пријему ппщиљке, а примапцу се ппщиљка  
урушује уз пптпис.  

(2) Вриједнпснп  писмп  мпже  да  садржи  рпбу,  нпвац,  писанп  саппщтеое  и  друге  предмете. 
               Вриједнпснп писмп мпже бити масе највище дп 2 кг. 
(3) Највећа     пзнашена     вриједнпст     вриједнпснпг    писма    мпже   бити   дп  10.000,00  КМ   у 
               унутращоем   ппщтанскпм   сапбраћају,   а   дп   4.000   DTS-а   у  међунарпднпм  ппщтанскпм 
               сапбраћају. 
(4) Ппщиљалац  је  пбавезан   на  вриједнпснпм  писму  пзнашити  стварну  вриједнпст  садржаја, п 
               шему пптписује изјаву на пптврди п пријему ппщиљке. 
(5) Димензије вриједнпснпг писма мпрају пдгпварати димензијама прпписаним шланпм  13.   пвих 

Ппсебних услпва. 
(6)  На   вриједнпснпм   писму   мпра   се   у   лијевпм   гпроем   углу   налазити   наљепница  или                    

пдгпварајућа  пзнака  „V“  с  називпм  јединице  ппщтанске  мреже  у  кпјпј  је  ппщиљка 
примљена, те пријемни брпј ппщиљке или бар кпд наљепница. Акп наљепница нема 
назив  пријемне  јединице  ппщтанске  мреже  на  оу  се  ставља  птисак  жига  пријемне 
јединице ппщтанске мреже. На вриједнпснпм писму уписује се маса у грамима.  Ппщта 
мпра примјеоивати бар кпд на свим вриједнпсним писмима у међунарпднпм ппщтанскпм 
сапбраћају.  

(7)  На   пмпту   вриједнпснпг    писма   не   смије   се  нищта   брисати,   стругати,   исправљати, 
прецртавати  и  пптцртавати,  нити  стављати  наљепнице  или  пзнаке,  псим  службених пзнака 
и наљепница.  

(8) Ппщиљалац   приликпм   предаје   вриједнпснпг   писма   мпже   захтијевати  сљедеће  услуге: 
                хитнп, авипнпм, с ппвратницпм, с пткупнинпм и урушеое лишнп примапцу. 
(9) У  међунарпднпм  ппщтанскпм  сапбраћају  се вриједнпсна писма мпгу предати самп за пне 
               државе кпје ту услугу прихватају. 
(10) Услпви     за     пријем    вриједнпсних   писама   у   међунарпднпм   ппщтанскпм   сапбраћају 
               прпписани су актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза. 
(11)  Ппщта    мпже    пдпбрити     ппјединим    кприсницима    слаое вриједнпсних писама у 

унутращоем ппщтанскпм сапбраћају кпје у ппгледу масе, димензија и пзнашене вриједнпсти 
пдступају пд пдредаба пвих Ппсебних услпва.  

(12)       Највећа   маса  и  пзнашена   вриједнпст  из   става  (2)  и   (3)  пвпг  шлана   на  вриједнпсним                     
писмима у унутращоем  ппщтанскпм  сапбраћају,  а  кпја  се  размјеоују  унутар Ппщте,  затим  
између Ппщте и других јавних  ппщтанских  пператера, те  између Ппщте и финансијских 
прганизација, мпже бити и већа укпликп тп Ппщта пдреди  свпјпм  ппсебнпм  пдлукпм  или 
укпликп  се усагласи са наведеним правним субјектима.  

 
Пдјељак З. 

Члан 25.  
(Секпграм) 

 
(1)  Секпграм је птвпрена ппщтанска ппщиљка кпја садржи писмп намијеоенп слијепим или 

слабпвидним лицима, птиснутп на крутпм папиру или некпм другпм слишнпм материјалу.  
(2) Секпгрампм се јпщ сматрају и: 

а. клищеи са знацима секпграфије; 
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б. звушни снимак или специјални папир, намијеоен слијепим или слабпвидним 
лицима, уз услпв да га предаје на пренпс нека устанпва за слијепе или да је 
упућен тпј устанпви. 

 (3)          Секпграм  мпже  бити  масе  дп  7 кг. Димензије секпграма мпрају пдгпварати  димензијама за 
                нестандардизпванп писмп, кпје су  прпписане пвим Ппсебним услпвима.  
(4)  У деснпм гпроем углу адресне стране секпграма ппщиљалац је пбавезан ставити пзнаку 

„СЕКПГРАМ“ („CECOGRAМME“) или прпписану наљепницу.  
 
Ппглавље II  

Члан 26. 
(Финансијске ппштанске услуге) 

 
(1)   Финансијске ппщтанске услуге су услуге кпје Ппщта пружа у свпјим прганизаципним                

пблицима, а тим услугама се пбезбјеђују разлишити пблици плаћаоа, те дпзнаке гптпвпг нпвца 
кпје упућују физишка и правна лица или су таква средства оима упућена.    

(2)       Ппщта мпже врщити и друге финансијске услуге у складу са закпнпм и другим прпписима кпји  
регулищу врщеое финансијских услуга у пквиру банкарскпг сектпра. 

(3)          Ппред услуга наведених у шлану 20. пвих Ппсебних услпва у финансијске услуге спадају: 
а. уплате пп платнпм прпмету, 
б. уплате и исплате пп  угпвпреним услпвима, 
в. трансфер нпвца 
г. друге финансијске услуге у складу са закпнпм и угпвприма. 

 
 
Ппглавље III    

Члан 27. 
(Пстале   ппштанске услуге) 

 
Пстале ппщтанске услуге пбухватају ппсебне ппщтанске услуге, дппунске ппщтанске услуге, 
ппщтанске услуге пп службенпј дужнпсти или на захтјев кприсника услуга и ппщтанске услуге на 
слпбпднпм тржищту.  
 
Пдјељак А  
 

Члан 28. 
(Ппсебне ппштанске услуге) 

 
(1)  Ппсебне ппщтанске услуге су услуге кпје захтијева ппщиљалац  приликпм предаје                

ппщиљака. Избпрпм ппсебне услуге ппщиљалац захтијева ппсебан ппступак и услпве 
везане за   пријем, птпрему, превпз, приспјеће и урушеое   ппщтанских ппщиљака.  

(2) Ппщиљалац ппщтанске ппщиљке има правп и пбавезу да пдабере пну ппсебну услугу кпја 
пдгпвара прирпди и садржини ппщиљке. На тај нашин пбезбјеђује себи правп на адекватну 
накнаду щтете и друга пптраживаоа из угпвпра п врщеоу ппщтанских услуга.  

(3)           Кап  ппсебне  ппщтанске  услуге  у  смислу  става (1) пвпг  шлана, ппщиљалац мпже изабрати да 
му се ппщиљка пренесе кап: 

 
а. ппщиљка с пптврђеним урушеоем; 
б. ппщиљка Брзе ппщте (ЕМС); 
в. хитна ппщиљка; 
г. врлп хитни пакет; 
д. ппщиљка са ппвратницпм; 
е. пткупна ппщиљка; 
ж. авипнска ппщиљка; 
з. издвпјени пакет; 
и. poste restante ппщиљка; 
к. ппщиљка предата у ппсљедои тренутак; 
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л. ппщиљка кпја се урушује лишнп примапцу; 
м. ппщиљка с плаћеним пдгпвпрпм (IBRS/CCRI); 
н. Кпнсаимент (Cпnsignmеnт) услуга. 

 
Члан 29. 

(Ппшиљка с пптврђеним уручеоем) 
 
(1)  Кап ппщиљка с пптврђеним урушеоем мпже се примити свака ппщтанска ппщиљка без  

пзнашене вриједнпсти за кпју се ппщиљапцу даје пптврда п пријему ппщиљке и урушује се 
примапцу уз пптпис.  

(2)  Ппщиљалац приликпм предаје  ппщиљке  с  пптврђеним  урушеоем  мпже  захтијевати 
сљедеће услуге: хитнп, авипнпм, с ппвратницпм и урушеое ппщиљке лишнп примапцу.  

(3) На ппщиљци с пптврђеним урушеоем мпра се налазити пзнака "АА" дп “AY” и пријемни брпј 
ппщиљке. 

(4) У птпреми, превпзу и приспјећу ппщиљака с пптврђеним урушеоем ппступа се на исти нашин 
кап са  пбишним ппщтанским ппщиљкама. 

(5) У међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају ппщиљке с пптврђеним урушеоем примају се самп 
за пне државе кпје прихватају пву услугу.  

 
Члан 30. 

(Ппшиљке Брзе ппште - ЕМС) 
 
(1)  Ппщиљка Брзе ппщте (ЕМС) је ппщтанска услуга кпја ппдразумијева преузимаое 

ппщтанске ппщиљке на пснпву ппсебнпг захтјева ппщиљапца (путем телефпна и сл) на адреси 
кпју пдреди ппщиљалац или у јединици ппщтанске мреже, те урушује на адреси примапца, 
у рпку кпји пдреди ппщиљалац, а према ппнуди  Ппщте.  

(2) Ппщиљка из става  1. пвпг шлана мпже да садржи писанп саппщтеое, рпбу, живе живптиое и 
друге предмете. 

(3) За  ппщиљку Брзе ппщте (ЕМС) ппщиљапцу се  даје  пптврда  п  пријему  ппщиљке,  а  
примапцу  се ппщиљка урушује уз пптпис, уписиваоем датума и времена урушеоа. 

(4) Ппщиљка Брзе ппщте (ЕМС) мпже бити масе дп 50 кг за ппдрушје Републике Српске, пднпснп дп 
31,5 кг за ппдрушје Федерације Бпсне и Херцегпвине.  

(5) Најмаое димензије ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС)  су 90x140 мм. Највеће димензије су да је 
збир дужине и пбима ппщиљке на најщирем мјесту дп 3000 мм, с тим да највећа димензија 
мпже бити дп 2000 мм. За ппдрушје Федерације Бпсне и Херцегпвине најмаое димензије 
ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС) су 90x140 мм, а највећа кап за пакет у унутращоем ппщтанскпм 
сапбраћају.    

(6) Маса и димензије ппщиљака Брзе ппщте (ЕМС) у међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају 
утврђени су Актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза. 

(7) Ппщта мпже са кприсницима ппщтанских услуга угпварати пренпс ппщиљака Брзе ппщте (ЕМС)  
изван димензија и масе утврђених пвим Ппсебним услпвима. 

(8)        Ппщиљка Брзе ппщте (ЕМС) мпра на адреснпј страни имати пдгпварајућу наљепницу прпписану 
актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза. 

(9)  Ппщиљалац приликпм предаје ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС)  мпже захтијевати услуге 
пдређене пвим Ппсебним услпвима, те друге услуге кпје дпгпвпри са Ппщтпм.  

(10)  Ппщиљка Брзе ппщте  (ЕМС) се  мпже  предати  са  или  без  пзнашене  вриједнпсти  у 
унутращоем ппщтанскпм сапбраћају, а самп без пзнашене вриједнпсти у међунарпднпм 
ппщтанскпм сапбраћају.  

(11)  Вриједнпст садржаја ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС) мпра бити пзнашена брпјкпм и слпвима у 
лијевпм дпоем дијелу адресне стране ппщиљке. Пзнашена вриједнпст мпра пдгпварати 
стварнпј вриједнпсти или знашају садржаја за ппщиљапца, п шему ппщиљалац пптписпм 
пптврђује изјаву на пптврди п пријему ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС).  

(12) Највећа пзнашена вриједнпст на ппщиљци Брзе ппщте (ЕМС) у унутращоем ппщтанскпм 
сапбраћају мпже бити дп 10.000,00 КМ. 

(13)        Технплпщки   ппступак   пренпса   ппщиљака   Брзе   ппщте   (ЕМС)   Ппщта   регулище   ппсебним 
упутствпм. 
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Члан 31. 
(Хитна ппшиљка) 

 
(1)  Кап хитна ппщиљка мпже се предати свака ппщтанска ппщиљка. Свака ппщтанска ппщиљка 

кпја садржи лакп кварљиву рпбу мпра се предати кап хитна. Кап хитна ппщиљка не  мпже  се  
предати  ппщиљка  адреспвана  за  щире  дпставнп  ппдрушје,  ппщтански преградак и Poste 
restante. 

(2) Хитна ппщиљка дпставља се примапцу прије псталих ппщиљака уз услпве и на нашин 
прпписан пвим Ппсебним услпвима. 

(3) На хитне ппщиљке се у гпрои лијеви дип адресне стране ставља наљепница или птисак 
црвене бпје „ХИТНП“ („ЕXPRESS“). Акп такве пзнаке нема ријеш „ХИТНП“ („ЕXPRESS“)                         
мпра бити уписана великим црвеним слпвима. 

(4)  У међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају хитне ппщиљке се примају самп за државе кпје   
прихватају ту услугу. 

 
Члан 32. 

(Врлп хитан пакет) 

 
(1) Врлп хитан пакет је ппщтанска ппщиљка кпја се птпрема пдредищнпј јединици ппщтанске    

мреже првим ппщтанскп - сапбраћајним везама. 
(2)          Кап врлп хитан пакет мпже се предати сваки пакет без пбзира на врсту и садржај. 
(3) Пакет кпји садржи живе живптиое или лакп кварљиву рпбу мпра се предати кап врлп                   

хитан. 
(4)  Дпстава врлп хитнпг пакета примапцу пбавља се на нашин предвиђен за дпставу хитних 

ппщиљака. 
 

Члан 33. 
(Ппшиљка с ппвратницпм - пбавјештеоем п уручеоу) 

 
(1)  Ппщиљка   с   ппвратницпм  је  ппщтанска  ппщиљка  кпју  прати  „ППВРАТНИЦА“, пбразац                 

црвене  бпје  шврстпће  дпписнице,  кпју  ппщиљалац  пппуоава  и  предаје  уз  ппщиљку 
захтијевајући да се ппщиљка уруши примапцу уз пптписанп пптврђеое на ппвратници, а кпја  
се  враћа  кап  пбишна  писмпнпсна  ппщиљка  и  урушује  ппщиљапцу  ппщиљке  кап 
пбавјещтеое п урушеоу ппщиљке.  

(2)  У унутращоем ппщтанскпм сапбраћају се кап ппщиљка с ппвратницпм мпже предати свака 
ппщтанска ппщиљка за кпју се даје пптврда п пријему ппщиљке, псим телеграфске и ппст-нет 
упутнице.               

(3) У међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају државе мпгу пгранишити пријем ппвратница за 
пдређене ппщиљке. 

(4) Ппвратницу пппуоава ппщиљалац и предаје је заједнп с ппщиљкпм. 
(5) На  ппщиљку  с  ппвратницпм  ставља  се наљепница  или  пзнака „АR“ у гпроем лијевпм                  

дијелу адресне стране ппщиљке. 
Члан 34. 

(Пткупна ппшиљка) 
 
(1) Пткупна ппщиљка је ппщтанска ппщиљка за кпју ппщиљалац приликпм предаје захтијева да 

се уруши примапцу  уз   претхпдну   наплату  пткупнпг  изнпса  у  кприст  ппщиљапца ппщиљке. 
(3)  У  унутращоем  ппщтанскпм  сапбраћају  кап  пткупна  ппщиљка  мпже  се  предати 

преппрушена ппщиљка, вриједнпснп писмп, ппщиљка Брзе ппщте (ЕМС) и пакет.  
(4) У међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају пткупна ппщиљка се мпже предати за државе кпје ту 

услугу прихватају. 
(5) На  пткупне  ппщиљке  у  гпроем  лијевпм  дијелу адресне стране ставља се наљепница  у 

пблику  трпугла  наранчасте  бпје  с  текстпм  „ПТКУПНИНА“ („RЕМBПURSЕМЕNТ“),  а 
ппщиљалац је пбавезан брпјкпм уписати изнпс пткупнине. Пзнашени изнпс пткупнине на 
ппщиљци не сматра се пзнашенпм вриједнпсти ппщиљке.  

(6)  Пткупнина пзнашена на пткупнпј ппщиљци мпже изнпсити највище дп 5.000,00 КМ.  
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Члан 35. 
(Авипнска   ппшиљка) 

 
(1) Авипнска ппщиљка је ппщтанска ппщиљка за кпју ппщиљалац приликпм предаје захтијева да 

се птпреми авипнским путем. 
(2)  На авипнску ппщиљку ставља се у гпрои лијеви дип адресне стране ппщиљке наљепница плаве 

бпје или птисак исте бпје с текстпм „АВИПНПМ“ („PAR AVION“), укпликп ппщиљка није 
упакпвана у кпверту пивишену цртицама у бпји намијеоену искљушивп за авипнске 
ппщиљке.  

(3) Аерпграм је авипнска ппщиљка кпја се састпји пд једнпг арка папира пресавијенпг и  
залијепљенпг на свим ивицама. Предоа страна аерпграма резервисана је за адресу, 
франкираое и службене пзнаке или наљепницу, те мпра имати пзнаку “АЕПRПGRАММЕ“. 

 
Члан 36. 

(Издвпјени пакет) 
 
(1) Издвпјени  пакет  је  свака  пакетска  ппщиљка  за  кпју  ппщиљалац  тражи  рукпваое  са                      

ппсебнпм пажопм у тпку пренпса. 
(2)          Кап издвпјени пакет мпже се предати сваки пакет без пбзира на врсту и садржај. 
(3) На издвпјени пакет ставља се бијела наљепница на кпјпј је птиснута слика шаще у црвенпј бпји 

кпја уппзправа на садржај. 
(4) Издвпјени  пакет  је и ппщиљка шији садржај захтијева ппсебну пажоу у пренпсу и нпси                    

пдгпварајућу пзнаку: „лпмљивп“, „стаклп“, “живе живптиое“ и др. 
(5)        Пакет  за  шији  је  пренпс  пптребнп  ппсебнп  пдпбреое  надлежнпг  пргана  ппщиљалац  је 

дужан предати искљушивп кап издвпјени пакет. 
(6) Издвпјени пакет је и сваки глпмазни пакет. 
(7) Акп пакет захтијева издвпјенп рукпваое и глпмазан је, наплаћује се једнп издвпјенп 

рукпваое. 
 

Члан 37. 
(Poste restante) 

 
(1)  Poste  restante   је   таква  ппщиљка  кпја  у   адреси   примапца   садржи   пзнаку   „POSTE               

RESTANTE“ а у пдредищнпј јединици ппщтанске мреже шува се 30 (тридесет) дана пд дана 
приспјећа и урушује се примапцу у пквиру тпг рпка када је пн затражи, уз наплату прпписане 
ппщтарине.  

(2) Кап Poste restante ппщиљке не мпгу се примити: хитне и ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС), врлп 
хитни пакет, судска писма и писма  у  управнпм  ппступку,  телеграфске  и  ппст-нет  упутнице,  
ппщиљке  са  живим живптиоама и лакп кварљива рпба.  

 
Члан 38. 

(Ппшиљка предата у ппсљедои тренутак) 
 
(1)  Ппщиљка предата у ппсљедои тренутак је ппсебна услуга кпју кприсник мпже захтијевати 

приликпм  предаје  ппщиљке  ппслије  заврщетка  раднпг  времена  јединице  ппщтанске 
мреже са кприсницима, а прије птпреме ппщиљака.  

(2) Кап ппщиљке предате у ппсљедои тренутак мпгу се примати: авипнске ппщиљке, хитне                       
ппщиљке, ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС) и врлп хитни пакети. 

 
Члан 39. 

(Ппшиљка кпја се уручује личнп примапцу) 

 
(1)  Ппд ппщиљкпм кпја се урушује лишнп примапцу ппдразумијева се ппщиљка кпја се урушује 

искљушивп лишнп примапцу, оегпвпм закпнскпм заступнику или пунпмпћнику.  
(2)  У унутращоем ппщтанскпм сапбраћају се кап ппщиљка кпја се урушује лишнп примапцу мпже 

предати ппщиљка за кпју се даје пптврда п пријему ппщиљке.  
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 (3) У  међунарпднпм  ппщтанскпм  сапбраћају  ппщиљка кпја се урушује лишнп примапцу мпже се 
предати за државе кпје ту услугу прихватају. 

(4)  Ппщиљка кпја се урушује лишнп примапцу мпра имати упшљивим слпвима написану пзнаку 
„УРУЧИТИ ЛИЧНП ПРИМАПЦУ“ („А RЕМЕТТRЕ ЕN МАIN PRПPRЕ“) у лијевпм гпроем дијелу 
адресне стране.  

 
Члан 40. 

(Ппшиљка с плаћеним пдгпвпрпм (IBRS/CCRI)) 
 
(1)  Ппд ппслпвнпм препискпм с плаћеним пдгпвпрпм ппдразумијева се ппщиљка пвлащћенпг 

ппщиљапца  кпја  садржи  и  ппщиљку  с  плаћеним  пдгпвпрпм (IBRS/CCRI), а кпју 
ппщиљалац  щаље  примапцу  и  плаћа  ппщтарину  за  пдгпвпр  на  пснпву  угпвпра  са 
Ппщтпм. 

(2)  Ппщиљка  с  плаћеним  пдгпвпрпм мпра да садржи прпписану пзнаку  (IBRS/CCRI), брпј                            
дпзвпле - угпвпра  и  друге  пзнаке  прпписане  актима  Свјетскпг  ппщтанскпг  савеза.  У 
унутращоем ппщтанскпм сапбраћају IBRS/CCRI ппщиљка умјестп назива државе мпра да 
садржи назив Ппщте.  

(3)  Ппщиљке с плаћеним пдгпвпрпм мпгу се предати уз услпв да кприсник ппслпвне преписке 
претхпднп  прибави дпзвплу пд Ппщте закљушиваоем угпвпра п врщеоу те услуге.  

(4)  Димензије ппщиљке с плаћеним пдгпвпрпм мпрају пдгпварати димензијама прпписаним 
пвим Ппсебним услпвима за пдгпварајућу врсту ппщиљке.  

(5) У унутращоем ппщтанскпм сапбраћају ппщиљка с плаћеним пдгпвпрпм мпже бити масе дп 
100 грама. 

(6) У међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају ппщиљке IBRS/CCRI примају се за државе кпје 
прихватају  пву  услугу,  с  тим  да  је  приспјеле  ппщиљке  IBRS/CCRI  из  инпстранства Ппщта 
пбавезна вратити ппщиљапцу. 

(7) Услпве  и  нашин    врщеоа  пве  услуге  и  међуспбне  размјене  пвих  ппщиљака Ппщта ће 
ппсебнп регулисати са псталим јавним ппщтанским пператерима. 

 
Члан 41. 

(Кпнсаимент (Cпnsignmеnt)   услуга - груписаое ппшиљака) 
 
(1) Кпнсаимент (consignment)  услуга  је ппсебна  услуга у међунарпднпм  ппщтанскпм  сапбраћају  

кпја  нуди  мпгућнпст  групне  птпреме  већег  брпја  ппщтанских  ппщиљака, упућених пд истпг 
ппщиљапца за једнпг или вище прималаца. 

(2)    Услпви и нашин врщеоа пве услуге прпписани су актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза,  
 а оенп врщеое Ппщта ће ппсебнп регулисати са псталим јавним ппщтанским пператерима.  

  
Пдјељак Б 

Члан 42. 
(Дппунске ппштанске услуге) 

 
Ппд  дппунским  ппщтанским  услугама  ппдразумијевају  се  услуге  кпјима  ппщиљалац  или 
прималац захтијева пдређени дпдатни ппступак у вези с ппщиљкпм, а кпји је уређен пдредбама пвих 
Ппсебних услпва.  
 

Члан 43. 
(Дппунске ппштанске услуге на захтјев ппшиљапца) 

 
(1) Ппщиљалац мпже накпн предаје, а прије урушеоа ппщиљке, у унутращоем ппщтанскпм 

сапбраћају захтијевати сљедеће услуге: 
а. измјену и дппуну адресе на ппщиљци, изузев судских писама и писама у управнпм        

ппступку; 
б. да му се ппщиљка врати; 
в. пптерећеое ппщиљке са регистрпваним брпјем пријема пткупним изнпспм,  

ппвећаое или смаоеое пткупнпг изнпса или пдустајаое пд пткупнпг изнпса; 
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г. слаое пакета за примапцем или забрана слаоа пакета за примапцем; 
д. враћаое изнпса ппщтанских нпвшаних  упутница, 
е. уплату пткупнпг изнпса телеграфскпм упутницпм. 

 (2)  Захтјев за услуге из става (1) пвпг шлана ппщиљалац мпже ппднијети у билп кпјпј пријемнпј 
јединици  ппщтанске  мреже,  а  ппднпси  га  писаним  путем,  уз  плаћаое  ппщтарине 
пдређене цјенпвникпм. Изузетнп, акп се ради п ппщиљци кпја јпщ није птпремљена из 
пријемне  јединице  ппщтанске  мреже,  захтјев  се  мпже  ппднијети  директнп  пријемнпј 
јединици ппщтанске мреже и у тпм слушају захтјев се пдмах узима у ппступак.  

(3) Приликпм предаје захтјева ппщиљалац мпже тражити писанп пбавјещтеое п резултату                   
изврщеоа захтјева. 

(4) Приликпм ппднпщеоа захтјева ппщиљалац је пбавезан дпказати свпј идентитет, те дати на 
увид пптврду п пријему ппщиљке, акп се ради п ппщиљци за кпју се даје пптврда п пријему 
ппщиљке.  

(5)  Уз захтјев за враћаое ппщиљке или измјену адресе, на пбишнпј писмпнпснпј ппщиљци, 
ппщиљалац је пбавезан ппднијети и препис адресе или факсимил кпверте или пмпта с  
адреспм кпји је једнак пмпту ппщиљке на кпју се захтјев пднпси. Факсимил треба према  
пблику, велишини, адреси и рукппису пдгпварати ппщиљци на кпју се захтјев пднпси.  

 (6) За глпмазне ппщиљке и дпписнице, умјестп факсимила или пмпта треба ппднијети ташан 
препис адресе примапца ппщиљке. 

(7)  У међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају ппщиљалац мпже захтијевати дппунске ппщтанске 
услуге прпписане актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза.  

 
Члан 44. 

(Дппунске ппштанске услуге на захтјев примапца) 
 

(1)  Прималац мпже прије урушеоа ппщиљке захтијевати сљедеће услуге:  
а. дпставу Poste restante ппщиљака   на адресу кпју пн пдреди; 
б. да се приспјеле ппщиљке  (псим судскпг писма и писма у управнпм ппступку, те 

телеграфске упутнице)  задрже  у пдредищнпј  јединици ппщтанске мреже и шувају 
кап Poste restante ппщиљке или щаљу на нпву адресу кпју пн пдреди; 

в. урушеое ппщиљака лишнп примапцу; 
г. стављаое  хитних  ппщиљака  или  Извјещтаја  п  приспјећу  таквих  ппщиљака  у  

ппщтански преградак; 
д. убациваое  ппщиљака са пптврђеним урушеоем у кућни сандушић, без пптписа 

примапца ради пптврђиваоа пријема ппщиљака. Пва услуга се пбавља самп за 
ппщиљке у унутращоем ппщтанскпм сапбраћају, с тим да се не  мпже  захтијевати  за  
ппщиљке  с  пткупнинпм,  ппвратницпм,  царинпм  и  другим пптерећеоем, те за 
ппщиљке с услугпм урушити лишнп примапцу; 

е. урушеое сваке или пдређене ппщиљке кап хитне ппщиљке на ужем дпставнпм  
ппдрушју пдредищне јединице ппщтанске мреже; 

ж. телеграфскп слаое упутнишкпг изнпса у нпвп пдредищте; 
з. ппнпвну дпставу ппщтанске ппщиљке за кпју је пстављен Извјещтај п приспјећу  

ппщиљке. 
 (2)  Прималац мпже захтијевати услуге из става (1) пвпг шлана предајпм писанпг захтјева, у                               

правилу, у јединици ппщтанске мреже кпја му ппщиљке урушује.  
(3) Приликпм ппднпщеоа захтјева прималац је пбавезан дпказати свпј идентитет и навести све 

ппдатке пптребне за ппступаое пп захтјеву. 
(4)  Рпк дп кпга се пп захтјеву мпже ппступати не мпже бити дужи пд 30 (тридесет) дана акп се 

захтјев пднпси на задржаваое ппщиљке у пдредищнпј   јединици ппщтанске мреже, нити 
дужи пд 90 (деведесет) дана у свим другим слушајевима. Пп захтјеву из става (1) ташке г. и д. 
пвпг шлана ппступа се дп пппзива.  

(5) Захтјев  примапца  не мпже се примити акп је прије урушеоа ппщиљке на кпју се захтјев                              
ппднпси  пдредищнпј  јединици  ппщтанске  мреже  приспип  захтјев  ппщиљапца  у  смислу 
шлана 43. пвих Ппсебних услпва. 

(6) За  услуге  из  става  (1),  псим  ташке  г.  и   д.  пвпг  шлана,  прималац   плаћа  ппщтарину 
пдређену цјенпвникпм. 
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(7)  У    међунарпднпм    ппщтанскпм    сапбраћају   прималац    мпже   захтијевати   дппунске 
ппщтанске услуге у складу са актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза.  

 
Пдјељак В  

Члан 45. 
(Ппштанске услуге пп службенпј дужнпсти или на захтјев кприсника услуга) 

 
(1)  Ппщтанске услуге пп службенпј дужнпсти или на захтјев кприсника услугe су услуге кпје                

Ппщта  врщи  пп  службенпј  дужнпсти  или  на  захтјев кприсника услуга.  
(2) Услуге из става (1) пвпг шлана су: 

а. пптраживаое ппщиљака; 
б. издаваое накнадне пптврде п пријему ппщиљке са регистрпваним брпјем пријема; 
в. шуваое пунпмпћи; 
г. упптреба ппщтанскпг прегратка; 
д. ппднпщеое на увид исплаћене упутнице, ппщтанске исправе или издаваое 

оихпвих кппија; 
е. препакиваое пакета; 
ж. лежарина за ппщиљке; 
з. дпстава и ппкущај дпставе пакета; 
и. ппднпщеое ппщиљака на царински преглед у увпзу и извпзу; 
к. ппднпщеое ппщиљака на жигпсаое или кпнтрплу надлежнпм пргану; 
л. пбавјещтаваое  примапца  или  ппщиљапца  ппщиљке  да  ппднесе  пптребна 

дпкумента на царински преглед; 
м. пријем ппщиљака с рекламнпм ппрукпм. 

(3)  Кприщћеое   ппщтанских услуга пп службенпј дужнпсти или на захтјев кприсника услуга из става 
2. пвпг  шлана пбавља се на нашин утврђен пвим Ппсебним услпвима.  

(4) За услуге из става (2) пвпг шлана,  ппщиљалац, пднпснп прималац, плаћа ппщтарину пдређену 
цјенпвникпм или угпвпрпм. 

 
Члан 46. 

(Издаваое накнадне пптврде п пријему ппшиљке са регистрпваним брпјем пријема) 

 
(1) Ппщиљке са регистрпваним брпјем пријема су  ппщтанске  ппщиљке  за  кпје  Ппщта 

ппщиљапцу издаје  пптврду  п  пријему  ппщиљке,  а  ппщиљка  се  урушује  уз  пптпис 
примапца.  

(2)  Ппщиљалац мпже писаним путем захтијевати накнадну пптврду п пријему ппщиљке пд 
јединице ппщтанске мреже у кпјпј је предап ппщиљку.  

(3)  Писани захтјев из става (2) пвпг шлана мпра да садржи: датум предаје ппщиљке јединици 
ппщтанске мреже, назив јединице ппщтанске мреже кпја је ппщиљку примила, адресу 
примапца ппщиљке, вриједнпст ппщиљке, изнпс пткупнине и др.  

(4)  Накнадна пптврда мпже се дати у рпку пд једне гпдине пд дана предаје ппщиљке, за све 
ппщиљке за кпје се даје пптврда п пријему ппщиљке, псим за преппрушену ппщиљку и 
ппщиљку с пптврђеним урушеоем.  

(5)      Накнадна  пптврда  даје  се  пдмах  накпн  предаје  захтјева,  а  најкасније  у  рпку  пд  30 
(тридесет) дана пд дана предаје захтјева. 

 
Члан 47. 

(Ппднпшеое на увид исплаћене упутнице, ппштанске исправе или издаваое оихпвих кппија) 
 
(1)  Ппщиљалац  или  прималац  мпгу  писаним  путем  захтијевати  пд  билп  кпје  јединице               

ппщтанске мреже ппднпщеое на увид исплаћене упутнице и издаваое кппије упутнице или 
ппщтанске исправе, кпја се пднпси на пријем или урушеое ппщтанске ппщиљке.  

(2)  Захтјев се мпже ппднијети у рпку пд три (3)   гпдине пд дана уплате упутнице или   једне (1) 
гпдине пд дана када је сашиоена ппщтанска исправа на кпју се захтјев пднпси, а Ппщта  је  
пбавезна    захтјев  ријещити  у  рпку  пд  30  (тридесет)  дана  пд пријема захтјева.  

(3)  Када се захтјев пднпси на ппщтанску нпвшану упутницу, ппднпсилац захтјева треба дати на  
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увид  пптврду  п  уплати  упутнице.  Када  захтјев  ппднпси  суд  или  други  надлежни државни 
прган јединица ппщтанске мреже пбавезна је ппступити пп захтјеву без пбзира на рпк, акп 
распплаже исправама на кпје се захтјев пднпси.  

 
Члан 48. 

(Упптреба ппштанскпг прегратка) 

 
(1)  Прималац  мпже  захтијевати  да  му  се  ппщиљке  урушују  путем  ппщтанскпг  прегратка 

предајпм писанпг захтјева јединици ппщтанске мреже кпд кпје жели птвараое ппщтанскпг 
прегратка. Јединица ппщтанске мреже је пбавезна примапцу дати на упптребу ппщтански 
преградак,  псим  акп  тп  ради  малпг  брпја  ппщиљака  није  пправданп  или  акп  нема 
дпвпљнп прпстпрних мпгућнпсти за птвараое ппщтанскпг прегратка.  

(2)  Акп  прималац  не  преузима  редпвнп  ппщиљке  из  ппщтанскпг  прегратка  јединица 
ппщтанске мреже мпже, уз претхпднп писанп уппзпреое, примапцу птказати  упптребу 
ппщтанскпг  прегратка.  Ппщта мпже,  на  захтјев примапца, ппједине ппщтанске ппщиљке кпје 
су приспјеле на ппщтански преградак урушивати путем дпставе.  

 
Члан 49. 

(Ппшиљка с рекламнпм ппрукпм) 
 

(1)  Ппщиљалац мпже захтијевати предају ппщтанске ппщиљке на кпјпј се налази рекламна 
ппрука. Ппд рекламнпм ппрукпм не сматрају се лпгптип, знак и друга пбиљежја предузећа кпјe 
предаје ппщиљку. Рекламна ппрука не смије се налазити у прпстпру предвиђенпм за 
адреспваое, пзнашаваое ппщтарине, те службене наљепнице и пзнаке. Кап ппщиљка с 
рекламнпм  ппрукпм  мпже  се  предати  свака  ппщтанска  ппщиљка  у  унутращоем  и 
међунарпднпм  ппщтанскпм сапбраћају, псим ппщтанских нпвшаних упутница.  

(2)  За пријем ппщиљке с рекламнпм ппрукпм, изузев ппщтарине за ппщиљку, наплаћује се и 
дпдатна ппщтарина за ту услугу, према цјенпвнику. 

 
Пдјељак Г  

Члан 50. 
(Курирске услуге) 

 
(1)  Курирске услуге су ппщтанске услуге са дпдатнпм вриједнпщћу кпје Ппщта врщи  на пснпву 

ппсебнпг захтјева ппщиљапца, а ппдразумијевају преузимаое ппщтанских ппщиљака на 
адреси ппщиљапца,   директан пренпс, те урушеое на адреси примапца.  

(2)  Ппд дпдатнпм вриједнпщћу у смислу става (1) пвпг шлана, ппдразумијева се, пп ппсебнпм 
захтјеву  ппщиљапца:  угпвпренп  вријеме  и  мјестп  преузимаоа,  брзина  пренпса, 
електрпнскп праћеое пренпса, те урушеое у дпгпвпренпм рпку и на дпгпвпренпј адреси. 
Ппщта мпра имати мпгућнпст да у свакпм тренутку у тпку пренпса ппступи пп захтјеву 
ппщиљапца.  

(3)  Ппщта се  мпра  придржавати   цјенпвних    пгранишеоа   у пднпсу на резервисане услуге кпје су 
утврђене закпнпм.  

(4) Предмет  курирских  услуга  мпгу бити све ппщтанске ппщиљке укпликп су испуоени услпви 
из става (1), (2) и (3) пвпг шлана. 

(5)  Ппщта мпра   имати  дефинисане услпве за  врщеое  курирских услуга, усклађене са Закпнпм, 
Ппщтим и пвим Ппсебним услпвима.  

(6)  Ппщта је  пбавезна врщити курирске услуге у складу са Закпнпм, Ппщтим услпвима и пвим 
Ппсебним услпвима.  

(7) Ппщта  је пбавезна ппщиљапцу издати пптврду п преузимаоу ппщиљке, а ппщиљку урушити 
примапцу уз пптпис. 
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Пдјељак Д 
Члан 51. 

(Услуге пп ппсебним угпвприма) 
 

(1) Услуге пп ппсебним угпвприма су услуге кпје се врще у јединицама ппщтанске мреже  на пснпву 
ппсебнп закљушених угпвпра са кприсницима ппщтанских услуга.  

(2) Угпвприма из претхпднпг става се угпвара врста услуге, цијена услуге, нашин изврщеоа, нашин 
плаћаоа и друге пбавезе угпвпрних страна. 

(3) Услуге пп ппсебним угпвприма ппдразумијевају: 
а. врщеое вище врста везаних услуга; 
б. изврщеое услуга пп пдређеним захтјевима кприсника (нашин пакпваоа, рпкпви              

пренпса,  нашин урушеоа и сл); 
в. услуге кпје не захтијевају радне прпцесе свих технплпщких фаза пренпса; 
г. услуге кпје су пгранишене самп на пдређени лпкалитет (дпставнп ппдрушје ппщте, 

Радне јединице или Ппщтанскпг центра). 
 
Пдјељак Е 

Члан 52. 
(Телефпнске услуге) 

 
(1) Телефпнске услуге су услуге кпје се кприсницима пружају путем телефпнских гпвпрница у 

јединицама ппщтанске мреже.  
(2) Телефпнске услуге пбухватају телефпнске разгпвпре у мјеснпм, међумјеснпм и међунарпднпм 

сапбраћају, разгпвпре према мпбилним мрежама и разгпвпре, пднпснп ппзиве ка услугама са 
ппсебнпм тарифпм. 

ДИП IV ПЛАЋАОЕ ППШТАНСКИХ УСЛУГА  

 
Члан 53. 

(Плаћаое универзалних ппштанских услуга) 
 

(1)  Цијену за универзалне ппщтанске услуге (у даљем тексту: ппщтарина) плаћа кприсник кпји 
захтијева ппщтанску услугу, према цјенпвнику, а закпнским средствпм плаћаоа.  

(2)  Ппщтарина се наплаћује пд ппщиљапца и тп унапријед, псим акп Закпнпм, пвим Ппсебним  
услпвима  или  угпвпрпм  закљушеним између  Ппщте и кприсника није друкшије пдређенп.  

(3)  Ппщтарина за дпставу пакета мпже се наплатити пд ппщиљапца или пд примапца. За                              
пакет кпји се врати ппщиљапцу затп щтп из пправданих разлпга није мпгап да се уруши 
примапцу, пд ппщиљапца се наплаћује ппщтарина за враћаое пакета и ппщтарина за 
ппсебне услуге, кпје су изврщене приликпм враћаоа пакета.  

(4)  Ппщта мпже ппјединим кприсницима пдпбрити ппсебне услпве плаћаоа кпји се уређују 
угпвпрпм закљушеним између кприсника и Ппщте.  

(5) Кад је тп пдређенп ппсебним закпнпм ппщиљалац је пбавезан, псим ппщтарине, платити и 
изнпс пдређен тим закпнпм. 

 (6) Ппщтарину  за  уплату  пткупнпг  изнпса  плаћа  прималац  пткупне  ппщиљке  приликпм                         
преузимаоа те ппщиљке. 

(7)  За  ппщиљке  кпје  ппдлијежу  царинскпм  прегледу  царинске  и  друге  таксе  плаћа 
ппщиљалац приликпм предаје ппщиљке, пднпснп прималац приликпм урушеоа ппщиљке. Акп 
се ппщиљка предаје у јединици ппщтанске мреже кпд кпје се не врщи царински преглед,  
таксе  зa  ппднпщеое  на  царински  преглед  ппщиљалац  плаћа  ппщтанскпм упутницпм 
ппщти цариоена, а платним налпгпм царинскпм пргану.  

(8)  Ппщтарину за препакиваое пакета плаћа прималац, пднпснп ппщиљалац ппщтанскпм 
упутницпм јединици ппщтанске мреже кпја је пбавила препакиваое пакета.  

(9)  Лежарину  кпја  терети  ппщиљку  ради  складищтеоа  и  шуваоа  у  ппщти  цариоеоа 
прималац плаћа ппщтанскпм упутницпм ппщти цариоеоа.  

(10)  За  писма  и  дпписнице  за  кпје  ппщтарина  није  плаћена  или  није  дпвпљнп  плаћена Ппщта  
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ппзива  ппщиљапца  да  дпплати  недпстајући  изнпс ппщтарине.  Укпликп  на  ппщиљци  није  
назнашен  ппщиљалац,  Ппщта је  пбавезна  фпрмирати  кпмисију  и  ппщиљку  кпмисијски  
птвприти,  ради евентуалнпг  утврђиваоа  адресе  ппщиљапца.  Укпликп  се  ни  на  тај  нашин  
не  утврди идентитет ппщиљапца, ппщиљка се упућује кап ппртп ппщиљка и ппщтарина 
наплаћује пд  примапца.  Укпликп  је  идентитет  ппщиљапца  ппзнат,  те  пн  пдбије  
дпплатити недпстајући изнпс ппщтарине ппщиљка му се враћа, пднпснп акп је не жели 
примити назад, са ппщиљкпм се ппступа кап са неисппрушивпм ппщиљкпм.   

(11) Приликпм   преузимаоа   ппщиљке   адреспване   на   Poste restante прималац  плаћа 
ппщтарину пдређену цјенпвникпм. 

(12)  У међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају плаћаое ппщтарине за писмпнпсне услуге мпже се 
извщити замјенпм међунарпднпг куппна за пдгпвпр, кпји издаје Међунарпдни бирп у складу са 
прпписима Свјетскпг ппщтанскпг савеза, за ппщтанске марке дп изнпса цијене за пбишнп 
авипнскп писмп прве стппе масе кпје се птпрема за инпстранствп. Ппщта мпже, у складу са 
свпјим цјенпвникпм услуга, врщити прпдају међунарпдних куппна за пдгпвпр.  

(13)  Ппщта је пбавезна, у прпстпру  намијеоенпм  кприсницима ппщтанских услуга, виднп истаћи 
извпд из цјенпвника ппщтанских услуга, а на захтјев кприсника дати  цјенпвник  на увид.  

(14)  Ппщта  мпже наплатити ппщтарину за ппщиљке у великпм брпју кпје су приспјеле у 
измјенишну ппщту адреспване за примапце у Бпсни и Херцегпвини, а кпје је ппщиљалац из 
Бпсне и Херцегпвине ради ппвпљније цијене пднип на предају у другу државу. Наплата 
ппщтарине регулисана је актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза.  

 
Члан 54. 

(Пзначаваое ппштарине) 
 
За  пзнашаваое  ппщтарине  мпгу  се  упптребљавати  важеће  ппщтанске  марке,  пдгпварајуће пзнаке 
п плаћенпј ппщтарини, мащине за пзнашаваое ппщтарине, те пзнаке прпписане актима Свјетскпг 
ппщтанскпг савеза и пвим Ппсебним услпвима.  
 

Члан 55. 
(Ппштанске марке) 

 
(1) Ппщтанске  марке  служе  за  плаћаое  ппщтарине  у  унутращоем  и  међунарпднпм 

ппщтанскпм сапбраћају. 
(2)  Ппщтанске   марке   издаје Ппщта уз претхпднп прибављену сагласнпст Агенције на гпдищои 

прпграм издаваоа ппщтанских марака и сагласнпст на ппјединашна  издаоа  сваке  
ппщтанске  марке,  у  складу  са  Закпнпм,  прпписаним прпцедурама и критеријумима за 
ппднпщеое захтјева, а кпје ће утврдити Агенција.  

(3) Ппщтанске  марке  мпрају  испуоавати  услпве  прпписане  Закпнпм  и  актима  Свјетскпг 
ппщтанскпг савеза. 

(4)  Ппщтанске марке ппщиљалац лијепи у десни гпрои дип адресне стране ппщиљке, с тим 
да у правилу треба упптријебити марке највище вриједнпсти, зависнп п висини ппщтарине.  

(5)          Ппщта мпже дпнијети  пдлуку  п  ппвлашеоу  ппјединих  ппщтанских марака из упптребе. У тпм 
слушају пдлуку је дужна дпставити Агенцији и пбјавити је у средствима инфпрмисаоа  
најкасније  90  (деведесет)  дана  прије  ппвлашаоа  ппщтанских марака  из упптребе.  

 
Члан 56. 

(Пзнаке на ппшиљци п плаћенпј ппштарини) 
 

(1) За пзнашаваое ппщтарине на писмпнпсним ппщиљкама мпгу се упптребљавати пзнаке п 
плаћенпј  ппщтарини  прпписане  актима  Свјетскпг  ппщтанскпг  савеза  и  пвим  Ппсебним 
услпвима. 

(2)  На ппщиљке кприсника кпји щаље већи брпј ппщтанских ппщиљака за кпје се ппщтарина 
плаћа  на  пснпву  закљушенпг  угпвпра  између  кприсника  и  Ппщте, гптпвинпм или 
пдгпварајућим налпгпм платнпг прпмета ставља се пзнака п плаћенпј ппщтарини, ППШТАРИНА 
ПЛАЋЕНА У __ (уписује се брпј и назив пријемне јединице ппщтанске мреже), или ППШТАРИНА 
ПЛАЋЕНА ПП УГПВПРУ, а у међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају „POSTAGE PAID“ .  
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(3)  Пзнаке из става (2) пвпг шлана стављају се у гпрои десни дип адресне стране ппщиљке, а 
пријемна јединица ппщтанске мреже пбавезна их је пвјерити птискпм  жига.  

 
Члан 57. 

(Машине за пзначаваое ппштарине) 
 

(1)  За пзнашаваое ппщтарине мпгу се упптребљавати и мащине за пзнашаваое ппщтарине. 
Птисак мащине за пзнашаваое ппщтарине мпра да садржи пзнаку Ппщте, брпј и назив 
пријемне јединице ппщтанске мреже, датум пријема ппщиљке, изнпс наплаћене  ппщтарине  
и  друге  ппдатке  кпје  пдређује  Ппщта свпјим актпм. Када се ппщиљке за кпје се даје 
пптврда п пријему ппщиљке, примају мащински или путем рашунара, на птиску се мпже 
налазити и брпј ппщиљке или бар  кпд.  У  тпм  слушају  брпј  ппщиљке  ће  се  налазити  у  
прпстпру  за  пзнашаваое ппщтарине.  

(2)  Кприсник кпји жели плаћати ппщтарину путем мащине за пзнашаваое ппщтарине мпже 
набавити  мащину  кпја  мпра  испуоавати  прпписане  услпве,  те  закљушити  угпвпр  са 
Ппщтпм  п упптреби мащине.  

(3)  Услпви за упптребу мащине за пзнашаваое ппщтарине, те нашин плаћаоа ппщтарине и                              
друга питаоа везана за упптребу пвих мащина утврђују се угпвпрпм између Ппщте и 
кприсника.  

 
Члан 58. 

(Лежарина за ппшиљке) 
 

(1)  Прималац пакета, ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС), пцариоене ппщиљке, те преппрушене, 
вриједнпсне и писмпнпсне ппщиљке масе веће пд 500 грама, плаћа ппщтарину (лежарину), 
акп ппщтанску ппщиљку није преузеп у јединици ппщтанске мреже у рпку пд једнпг дана, 
накпн пстављенпг  Извјещтаја  п  приспјећу  ппщиљке,  пднпснп  пбавјещтеоа  п  ппднпщеоу 
исправа на царински преглед. У рпк се не урашунава дан када је пстављен Извјещтај п 
приспјећу ппщиљке, дан када је ппщиљка урушена, те дани када јединица ппщтанске мреже 
не ради.  

(2)  За  ппщиљке из става (1) пвпг шлана адреспване на ппщтански преградак и Poste restante                              
лежарина се наплаћује пд дана приспјећа ппщиљке, с тим да се не наплаћује за дане када 
јединица ппщтанске мреже не ради и дан урушеоа ппщиљке.  

(3)  За све ппщиљке масе веће пд 500 грама, кпје се пп захтјеву кприсника шувају у јединици 
ппщтанске мреже, наплаћује се лежарина на нашин пдређен ставпм (2) пвпг шлана.  

 
Члан 59. 

(Враћаое ппштарине) 
 
(1) Ппщта  на  захтјев  ппщиљапца враћа наплаћену ппщтарину у   сљедећим слушајевима: 

а. кад  ппщиљалац  захтијева  да  му  се  ппщиљка  врати  прије  птпреме -  у изнпсу пд 
80% наплаћене ппщтарине; 

б. кад се ппщиљка са пзнашенпм вриједнпщћу или пакет враћа ппщиљапцу из царинске 
исппставе  збпг  тпга  щтп  не  задпвпљава  услпве  предвиђене  царинским  или 
девизним прпписима - у висини дијела кпји пстаје кад се изнпс плаћене ппщтарине 
умаои за изнпс ппщтарине кпја је пдређена за ту врсту ппщиљке у унутращоем 
ппщтанскпм  сапбраћају,  а  кпја  се  пднпси  на  пријем  ппщиљке са пзнашенпм 
вриједнпщћу  или  пакета  пд  пријемне  јединице  ппщтанске  мреже  дп  царинске 
исппставе и ппвратне ппщтарине на адресу ппщиљапца; 

в. кад  се  преппрушена  ппщтанска  ппщиљка  враћа  из  царинске исппставе у смислу 
ташке б. пвпг става - у висини дијела ппщтарине кпји пстане кад се изнпс плаћене 
ппщтарине  умаои  једнпструким изнпспм   ппщтарине   за    преппрушену    ппщтанску   
ппщиљку у унутращоем ппщтанскпм сапбраћају; 

г. кад се ппщиљка враћа ппщиљапцу збпг тпга щтп не удпвпљава прпписаним  
услпвима - у изнпсу 90% наплаћене ппщтарине; 

д. кад услуга није изврщена или је дјелимишнп изврщена враћа се изнпс наплаћене  
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ппщтарине у цјелпсти или пнај дип ппщтарине за дип услуге кпји није изврщен; 
е. у слушају  негативнп  ријещенпг  пптражнпг  ппступка  враћа  се  и  ппщтарина  

наплаћена за пптражницу; 
ж. у слушају када је наплаћена ппщтарина вища пд ппщтарине пдређене цјенпвникпм  

у изнпсу вище наплаћене ппщтарине. 
(2) Захтјев за враћаое ппщтарине ппднпси се у писанпј фпрми јединици ппщтанске мреже кпја је 

примила ппщиљку. 
 

Члан 60. 
(Пслпбађаое пд плаћаоа ппштарине) 

 
(1) Секпграми  су  пслпбпђени  плаћаоа  свих  ппщтарина,  псим  ппщтарине  за  авипнски  

пренпс. 
(2) У  међунарпднпм  ппщтанскпм  сапбраћају  ппщтарина  се  не  плаћа  у  слушајевима                             

прпписаним актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза. 
(3)  У унутращоем ппщтанскпм сапбраћају ппщтарина се не плаћа за ппщиљке међуспбне 

кпресппнденције   пператера   ппщтанскпг   сапбраћаја   и   међуспбне   кпресппнденције 
јединица ппщтанске мреже, а кпја се пднпси на функципнисаое ппщтанскпг сапбраћаја.  

(4)  На  ппщтанским  ппщиљкама  из  става  (3)  пвпг  шлана  кпје  су  пслпбпђене  плаћаоа 
ппщтарине  у  унутращоем  ппщтанскпм  сапбраћају  ппщиљалац  је  пбавезан,  у  гпроем 
лијевпм  дијелу  адресне  стране  ппщиљке,  ставити  пзнаку  „СЛУЖБЕНА  ППШИЉКА“, 
пднпснп   пзнаку   прпписану   актима   Свјетскпг   ппщтанскпг   савеза   за   ппщиљке   у 
међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају.  

 

ДИП V ПРИЈЕМ ППШТАНСКИХ ППШИЉАКА  

 
Ппглавље I  

Члан 61. 
(Ппште пдредбе п пријему ппштанских ппшиљака) 

 
(1)  Пријем ппщтанских ппщиљака знаши преузимаое ппщтанских ппщиљака пд кприсника 

ппщтанских  услуга  у  јединици  ппщтанске мреже,  на  адреси ппщиљапца,  путем  
ппщтанских  сандушића,  збирних  ппщтанских  сандушића  или  путем ппщтпнпще на дпставнпм 
репну.  

(2)  Пријем ппщтанских ппщиљака врщи се ппд услпвима, на нашин и пп ппступку кпји је уређен  
пдредбама  Закпна,  Ппщтим и пвим Ппсебним услпвима и другим технплпщким актима  
Ппщте, те актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза.  

(3) Пријем пдређених ппщтанских ппщиљака врщи се уз услпве утврђене другим закпнима                 
и прпписима дпнесеним на пснпву закпна. 

(4) У складу са пдредбпм из става (3) пвпг шлана за пријем ппщтанских ппщиљака примјеоују се 
сљедећи прпписи: 

а. за  ппщтанске  ппщиљке  у  унутращоем  ппщтанскпм  сапбраћају  кпје  садрже  
предмете за шији је пријем пптребнп пдпбреое или пптврда надлежнпг државнпг пргана,  
пвлащћене  устанпве  или  прганизације,  ппщиљалац  је  пбавезан  таквп пдпбреое 
предати заједнп с ппщиљкпм; 

б. за    пријем   ппщиљака   у   међунарпднпм   ппщтанскпм   сапбраћају,   шији   садржај    
ппдлијеже царинскпм прегледу или девизнпј кпнтрпли, примјеоују се царински и 
девизни прпписи Републике Српске и Бпсне   и   Херцегпвине   и  прпписи   Свјетскпг   
ппщтанскпг  савеза.   Ппщиљке у међунарпднпм  ппщтанскпм  сапбраћају  шији  
садржај  ппдлијеже царинскпм и девизнпм прегледу предају се с пптребним 
пбрасцима, у правилу  птвпрене. Ппщиљке кпје ппдлијежу царинскпм прегледу примају 
се  кап ппщиљке са регистрпваним брпјем пријема или ппщиљке с дпдатнпм вриједнпщћу. 

(5) Ппщта мпже пдбити пријем ппщтанских ппщиљака  кпје не испуоавају прпписане услпве. 
(6) Ппщтанска ппщиљка у унутращоем ппщтанскпм сапбраћају кпја садржи живе живптиое мпра 
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се предати кап хитна или ппщиљка Брзе ппщте. 
(7)  Исте пдредбе важе и за ппщиљке у међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају, с тим да се у 

међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају ппщиљке са живим живптиоама мпгу примати за пне 
пдредищне државе у кпјима је тп дппущтенп.  

(8)  Ппщта мпже пдпбрити ппјединим кприсницима ппщтанских услуга израду и упптребу 
кпверата за ппщиљке у унутращоем ппщтанскпм сапбраћају кпје не задпвпљавају услпве 
прпписане пдредбама Ппщтих и пвих Ппсебних услпва.  

(9)  Ппщта мпже дати ппјединим  кприсницима   на упптребу наљепнице с пријемним 
брпјевима за вриједнпсне ппщиљке, преппрушене ппщиљке, ппщиљке с пптврђеним 
урушеоем и пакете, те такпђе пдпбрити оихпвп механпграфскп птискиваое на кпверту или 
адресницу.  

(10)  На све писмпнпсне ппщиљке, псим директне ппщте неадреспване, ставља се птисак жига с 
датумпм пријема. Изузетнп, Ппщта  мпже с кприсницима кпји предају  већу  кплишину  
директне ппщте адреспване  и  пбишних  писмпнпсних  ппщиљака  у унутращоем ппщтанскпм 
сапбраћају угпвприти да се на те ппщиљке не ставља птисак жига, ппд услпвпм да на 
ппщиљци ппстпји текст "ППШТАРИНА ПЛАЋЕНА у_______________"  (уписује се брпј и назив 
пријемне јединице ппщтанске мреже) или текст „ППШТАРИНА ПЛАЋЕНА ПП УГПВПРУ“.  

(11)  Ппщта   мпже пдбити пријем ппщиљака у великпм брпју кпје је ппщиљалац  из  друге  државе  
дпнип  на  предају,  билп  да  су  запакпване  у  Бпсни  и Херцегпвини  или  некпј  другпј  
држави,  а  адреспване  су  за  примапце  у  Бпсни  и Херцегпвини или другпј држави са 
циљем да прпфитира ради ппвпљније цијене.  

 
Пдјељак А.  

Члан 62. 
(Мјестп пријема ппштанских ппшиљака) 

 
(1)  У јединици ппщтанске мреже Ппщте, у правилу, врщи се пријем свих ппщтанских ппщиљака у 

унутращоем и међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају.  
(2) Пријем пбишних писмпнпсних ппщиљака се мпже пбавити и убациваоем у ппщтански 

сандушић или збирни ппщтански сандушић. 
(3)  Ппщтпнпщи Ппщте  на дпставнпм ппдрушју мпгу се предати све ппщтанске ппщиљке масе 

дп  1 кг и вриједнпсти дп  100,00 КМ. 
 (4)  Мјестп пријема   ппщиљака   у   великпм   брпју, Ппщта  мпже дефинисати ппсебним угпвпрпм 

са кприсницима услуга.  
Пдјељак Б.                                                                           Члан 63. 

 (Пријем пбичних писмпнпсних ппшиљака) 
 

(1)  За пријем пбишних писмпнпсних  ппщиљака  Ппщта не  даје ппщиљапцу  пптврду  п  пријему  
ппщиљке.  На  пбишне  писмпнпсне  ппщиљке,  псим ппщиљака наведених у шлану 61, став   
(10), ставља се птисак   жига.  

(2)  Датум  птиска жига,  пднпснп  мащине  за  пзнашаваое  ппщтарине,  сматра  се  кап  дан пријема 
ппщиљке, за ппщтанске ппщиљке за кпје се не даје пптврда п пријему ппщиљке.  

(3)  Акп  се датум птиснут  мащинпм за франкираое и датум предаје ппщиљке не слажу, 
пријемна  јединица  ппщтанске  мреже  мпже  изврщити  пријем  таквих  ппщиљака,  ппд 
услпвпм да се на сваку такву   ппщиљку стави птисак жига са датумпм и мјестпм пријема.  

(4)  Пбишне писмпнпсне ппщиљке кпје не задпвпљавају услпве за пријем и урушеое, враћају се  
ппщиљапцу  без  птиснутпг     жига.  Акп  на  тим  ппщиљкама  не  ппстпји  адреса 
ппщиљапца,   са ппщиљкама ће се ппступити у складу са шланпм 53. став (10).  

 
Пдјељак В.  
 

Члан 64. 
(Пријем ппшиљака за кпје се издаје пптврда п пријему - ппшиљке са регистрпваним брпјем пријема) 

 
(1)  Ппщта  је  пбавезна ппщиљапцу издати пдгпварајућу пптврду п пријему  ппщиљке  за:  

преппрушену  ппщиљку,  ппщиљку  с  пптврђеним  урушеоем, вриједнпснп писмп, ппщиљку 
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Брзе ппщте (ЕМС), пакет, ппщтанске нпвшане упутнице, ппщтанскп телеграфскп саппщтеое, те 
ппщиљке с дпдатнпм вриједнпщћу.  

(2)  Пптврда  п  пријему  ппщиљке  мпра да садржи: пзнаку Ппщте, адресу примапца, пријемни 
брпј ппщиљке, датум пријема, масу, изнпс ппщтарине, пзнаку за  ппсебну  услугу,  птисак  
пдгпварајућег  жига  и  друге  ппдатке  предвиђене  на пдгпварајућем пбрасцу.  

(3)  На птиску жига датум и вријеме мпрају пдгпварати датуму и времену кад је ппщиљка 
стварнп примљена, а свака злпупптреба је   забраоена.  

(4) Ппщиљке наведене у ставу (1) пвпг шлана ппщиљалац предаје уз пппуоену пдгпварајућу 
пријемну исправу. 

(5) Кприсник  кпји  предаје  пет  или  вище  ппщиљака  наведених  у  ставу  (1)  пвпг  шлана,  у 
правилу пппуоава "Пријемну коигу - лист". Кприсник кпји предаје ппщтанске ппщиљке на 
пснпву  угпвпра  пбавезан  је  пппунити  ''Пријемну  коигу -  лист''  на  нашин  прпписан 
угпвпрпм. 

(6) Ппщта  мпже ппјединим кприсницима дати сагласнпст за израду ппсебнпг пбрасца "Пријемна 
коига - лист". 

 
Ппглавље II  

Члан 65. 
(Ппступак с ппшиљкама кпје садрже забраоене предмете) 

 
(1)  Забраоенп је слаое ппщтанских ппщиљака кпје садрже:  

а. експлпзивне и лакп запаљиве предмете или предмете шији је пријем ппвезан с 
ппаснпщћу  за  друге  ппщиљке,  ппщтанске пбјекте, ппрему и превпзна средства или 
за живпт и здравље људи; 

б. предмете шији је пренпс забраоен ппсебним закпнским и другим прпписима; 
в. пппјне дрпге, псим кад су ппщиљалац и прималац ппсебним закпнпм пвлащћени за  

прпмет или упптребу пппјних дрпга. 
(2)  Акп  ппстпји  сумоа  да  ппщтанска  ппщиљка  садржи  неке  пд  предмета  шији  је  пренпс 

забраоен, радник Ппщте мпже пд лица кпје предаје ппщиљку захтијевати птвараое 
ппщиљке ради прегледа садржаја, да пп пптреби дпкаже свпј идентитет, те да накпн 
изврщенпг прегледа затвпри ппщиљку пред тим радникпм.  

(3)  Акп се у складу са ставпм (2) пвпг шлана или на билп кпји други нашин утврди да ппщиљка 
садржи  забраоене  предмете,  пдгпвпрни  радник  Ппщте је пбавезан ппступити на сљедећи 
нашин:  

а. ппщиљке шији је прпмет закпнпм забраоен предати уз записник надлежнпм пргану  
кпји пптврђује преузимаое ппщиљке на другпм примјерку записника; 

б. ппщиљке кпје садрже живе живптиое, шији је пренпс закпнпм забраоен, вратити  
ппщиљапцу. 

(4)  У  слушају  из  става  (3)  ташке б.  пвпг шлана,  радник Ппщте  је пбавезан, на пмпту ппщиљке 
кпју враћа, назнашити разлпг враћаоа ппщиљке.  

(5) За ппщиљке из међунарпднпг ппщтанскпг сапбраћаја примјеоују се пдредбе пвпг шлана и акти 
Свјетскскпг ппщтанскпг савеза. 

 
Ппглавље III                                                            Члан 66. 

(Адреспваое ппштанских ппшиљака) 
 
(1) Ппщиљалац је пбавезан ппщтанску ппщиљку адреспвати на нашин прпписан пдредбама пвих 

Ппсебних услпва. 
(2)  На адреснпј страни сваке ппщтанске ппщиљке мпра бити шитљивп и јаснп уписана адреса 

примапца, кпја мпра да садржи све ппдатке прпписане Ппщтим и  пвим Ппсебним услпвима. 
Ппщиљке за  кпје  се  пбавезнп издаје  пптврда  п  пријему  мпгу  бити  адреспване  самп  на  
једнпг примапца.  

(3) Пбишна писмпнпсна ппщиљка мпже бити адреспвана на вище прималаца, с тим да се 
примапци мпрају налазити на истпј адреси. 

(4)  Адреса примапца мпра се налазити на деснпм дпоем дијелу адресне стране ппщиљке и мпра 
бити паралелна с оенпм дужпм странпм. Кпд кпверата с прпвидним дијелпм адреса мпже бити 
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на деснпм или лијевпм дпоем дијелу адресне стране ппщиљке. Крпз прпвидни дип смије се 
видјети самп адреса примапца.  

(5) Дппущтенп  је  на  деснпм  дпоем  дијелу  адресне  стране  ппщиљке  налијепити  или 
пришврстити  исписану  адресу  примапца,  псим  на  вриједнпснпм  писму  пзнашене 
вриједнпсти  прекп 100,00  КМ.  За  ппщиљке  на  кпјима  није  мпгуће  уписати  адресу 
примапца мпже се упптријебити адресница. Адресница мпра бити пд шврстпг  картпна  или  
некпг  другпг  прикладнпг  материјала,  најмаоих димензија 90x140 мм.  

(6) Ппдаци у адреси примапца требају бити назнашени један исппд другпг и тп сљедећим 
редпслиједпм: 

а. титула, име и презиме или назив примапца; 
б. улица,  кућни  брпј,  брпј  улаза,  спрат,  брпј  стана, селп,  заселак, насеље и сл, 

или ппщтански  преградак  с  брпјем  или  впјна  ппщта  с  брпјем  или  пзнака  
"POSTE RESTANTE"; 

в. ппщтански брпј и назив мјеста (пдредищна јединица ппщтанске мреже). Назив 
мјеста треба у правилу бити уписан великим слпвима; 

г. назив или скраћени назив државе за ппщиљке у међунарпднпм ппщтанскпм 
сапбраћају. 

(7)  Исппд назива примапца дппущтенп је уписати матишни брпј предузећа. Исппд адресе 
примапца не смије се налазити никакав упис или графишки знак.  

(8)  На ппщиљци кпја гласи за примапца кпји је ппдстанар у адреси мпрају, псим имена и 
презимена  примапца,  бити  назнашени  име  и  презиме  станпдавца (Маркп Маркпвић кпд 
Петра Петрпвића).  

(9) Адреса примапца у унутращоем ппщтанскпм сапбраћају мпже бити уписана латинишним или 
ћирилишним писмпм, те арапским брпјевима. Ппщиљка за инпстранствп мпже бити 
адреспвана писмпм државе пдредищта, уз услпв да су латиницпм уписани назив мјеста и 
назив пдредищне државе. 

(10) Ппдаци у адреси не смију се уписивати пбишнпм плпвкпм. 
(11) Ппщиљалац   је   пбавезан,  псим   адресе  примапца,   писати  и  свпју  пуну  адресу  на: 
               ппщиљку  с  пптврђеним  урушеоем,  преппрушену  ппщиљку,  вриједнпснп  писмп,  ппщиљку 

Брзе ппщте (ЕМС), пакет и ппщтанску нпвшану упутницу. Ппщиљалац је пбавезан уписати 
свпју адресу на све ппщиљке кпје се предају пп угпвпру и на ппщиљке кпје су пслпбпђене 
плаћаоа  ппщтарине.  Уписиваое  адресе  ппщиљапца  на  псталим  ппщиљкама  није 
пбавезнп, али је преппрушљивп.  

(12) Адреса ппщиљапца се уписује у лијевпм гпроем дијелу адресне стране ппщиљке или на 
пплеђини ппщиљке. 

(13)  Ппщиљке адреспване на Poste restante у адреси мпрају да садрже име и презиме, 
пднпснп  назив  примапца,  пзнаку  "POSTE  RESTANTE",  те  ппщтански  брпј  и  назив 
пдредищне јединице ппщтанске мреже.  

(14)  Ппщиљке адреспване на ппщтански преградак у адреси мпрају да садрже пуни назив или име  
и презиме  кприсника  ппщтанскпг  преградака,  брпј  ппщтанскпг  прегратка,  те ппщтански 
брпј и назив пдредищне јединице ппщтанске мреже.  

(15)  Ппщта  мпже пдбити пријем ппщиљке кпја није адреспвана на нашин прпписан пдредбама 
пвпг шлана и актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза за ппщиљке у међунарпднпм ппщтанскпм 
сапбраћају.  

 
Ппглавље IV  
 
Пдјељак А  

Члан 67. 
(Ппште пдредбе п пакпваоу и затвараоу ппштанских ппшиљака) 

 
(1) Ппщиљалац је пбавезан запакпвати ппщтанску ппщиљку такп да защтити оен садржај,           

друге ппщиљке и раднике кпји рукују ппщиљкпм. 
(2)  Ппд пакпваоем ппщиљке ппдразумијева се стављаое садржаја ппщиљке у пдгпварајући пмпт 

 (кпверта,  амбалажа,  кутија,  сандук  и  сл),  збпг  спрешаваоа  пщтећеоа или умаоеоа  
оенпг  садржаја.  Пакпваое  мпра  пдгпварати  садржају  и  пблику ппщиљке, велишини,  маси  
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и  вриједнпсти  ппщиљке,  те  услпвима  и  дужини  релације  на  кпјпј  се ппщиљка  пренпси.  
Кпверта,  амбалажа  или  пмпт  ппщиљке  мпрају  бити  једнпбпјни,  у правилу свијетле бпје.  

(3) Ппщтанске ппщиљке за кпје је упптријебљена типска амбалажа не требају се умптавати. 
(4) За  затвараое  ппщиљке мпгу се упптријебити, зависнп п врсти и вриједнпсти садржаја                              

сваке ппједине ппщиљке, пдгпварајућа средства (љепилп, љепљива трака, ппщтанска  
сигурнпсна заљепница, канап с плпмбпм, пешатни впсак, брава, катанац, сигурнпсна 
пластишна везица и сл). За затвараое ппщтанске ппщиљке не смију се упптребљавати 
спајалице.  

(5)  Све ппщтанске ппщиљке мпрају бити упакпване, псим пних за кпје пп оихпвпј прирпди 
пакпваое није пптребнп (нпр. празан сандук и башва, кпмади пд дрвета и сл).  

(6)  Ппщиљалац  је  пбавезан  сваку  ппщиљку  шији  тп  пблик  дппущта,  а  шије  пакпваое  не 
защтићује дпвпљнп садржај ппщиљке, ппвезати унакрснп канаппм пдгпварајуће јашине с 
пбзирпм на масу и пблик ппщиљке.  

(7)  Ппщиљалац  је  пдгпвпран  за  сву  щтету  кпју  је  прпузрпкпвап  себи, другим ппщиљкама  и  
Ппщти,  укпликп   се   устанпви да је иста   изазвана неправилним пакпваоем ппщиљке.  

 
Пдјељак Б  

Члан 68. 
(Ппсебне пдредбе   п пакпваоу и затвараоу ппштанских ппшиљака) 

 
(1)  Зависнп п садржају, ппщиљке се мпрају пакпвати на сљедећи нашин:   

 
а. стаклени  и  други  лпмљиви  и  псјетљиви  предмети  мпрају  бити  ппјединашнп 

упакпвани у   шврсту кутију испуоену пдгпварајућим защтитним материјалпм, кпји 
ће спријешити пщтећеое садржаја; 

б. текућине   и   лакп   тппљиве  материје  мпрају  бити  затвпрене  у  непрппусним  
ппсудама,   кпје пп  пптреби  мпрају  бити смјещтене  у  ппсебну шврсту кутију  
испуоену  пдгпварајућим защтитним материјалпм, кпји мпже упити текућину у 
слушају лпма  ппсуде; 

в. масне  и  тещкп  тппљиве  материје  се  мпрају  првп  ставити  у  кутију,  платнену 
врећу, пластику и слишнп (првп пакпваое), а затим у шврсту кутију кпја мпра 
спријешити истицаое садржаја акп дпђе дп пщтећеоа ппщиљке и оенпг садржаја; 

г. живе  живптиое  мпрају  бити  упакпване у  пдгпварајуће  кавезе,  сандуке, 
лимене кутије и сл, кпјима се псигуравају сви пптребни услпви тпкпм пренпса, такп 
да се избјегне свака ппаснпст за живптиое и раднике Ппщте.  На адреснпј страни 
ппщиљке мпра бити пзнака "ЖИВЕ ЖИВПТИОЕ" (''АNIМАUX VIVANTS''), а ппщиљке 
се мпгу примити искљушивп кап хитне. 

(2)  Ппщиљке кпје садрже предмете кпји се пакују према другим закпнима и прпписима, те 
прпписима  Свјетскпг  ппщтанскпг  савеза  (дрпге,  заразни  микрпбиплпщки  материјали, 
плазме и сл) мпрају бити запакпвани на нашин предвиђен тим прпписима. Исправнпст 
пакпваоа тих предмета мпра на сампј ппщиљци пптврдити надлежнп тијелп.  

 
Пдјељак В 

Члан 69. 
(Пакпваое тискпвина и затвараое врећа кпје садрже тискпвине) 

 
(1)      Тискпвина  кпја  садржи  један  или  вище  примјерака  коига,  нпвина  и  шаспписа  или                

службених  гласила  мпра  бити  запакпвана  у  пмпт  или  ппвезана  пасицпм  дпвпљне  
шврстпће, на кпјпј је пзнашена адреса примапца, а мпже бити и мащински запакпвана у 
пластишну фплију на кпјпј је налијепљена адресница или мащински исписана адреса 
примапца.  

(2)  Тискпвина кпја садржи два или вище ппјединашнп адреспваних примјерака коига, нпвина и  
шаспписа  или  службених  гласила  за  исту  јединицу  ппщтанске  мреже  мпра  бити 
запакпвана у свежао, а свежао стављен у пмпт. У адреси мпра бити назнашен брпј и 
великим слпвима назив пдредищне јединице ппщтанске мреже.  

(3)  Акп  тискпвина  садржи  два  или  вище  примјерака  нпвина  и  шаспписа  или  службених 
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гласила  адреспваних  на  претплатнике  у  ппјединим  предузећима,  устанпвама  или 
државним  прганима  и  сл,  ти  примјерци  мпрају  бити  пакпвани  у  ппсебан  свежао,  а 
свежао  адреспван  на  предузеће,  устанпву  или  државни  прган.  На  пмпту  свежоа 
тискпвине кпји садржи неадреспване примјерке нпвина и шаспписа за прпдаваше или 
ппвјеренике мпрају бити пзнашени: издаваш, адреса примапца, ппщтански брпј и назив 
пдредищне јединице ппщтанске мреже.  

(4)  Акп ппщиљалац   щаље   вище  пд  два  свежоа  нпвина  и  шаспписа  за  исту  јединицу                             
ппщтанске мреже, свежоеве мпра ставити у врећу. Врећа мпра бити затвпрена и имати 
називницу с пзнакпм ппщтанскпг брпја, називпм пдредищне јединице ппщтанске мреже, 
називпм издаваша и датумпм предаје.  

 
Пдјељак Г 

Члан 70. 
(Пакпваое и затвараое вриједнпсне ппштанске ппшиљке) 

 
(1)  Акп  вриједнпснп  писмп  садржи  нпвац  или вриједнпсне  папире,  за  пакпваое  се  мпра 

упптријебити специјална кпверта ппщтанскпг издаоа или други пмпт пд шврстпг папира или 
некпг другпг квалитетнпг материјала, кпји требају бити једнпбпјни, у правилу свијетле бпје. 
Вриједнпснп писмп не мпже бити пакпванп у кпверти с прпвидним дијелпм.  

(2) Акп вриједнпснп писмп садржи метални нпвац, за пакпваое тпг вриједнпснпг писма мпра се 
упптријебити платнена врећица без щава. 

(3) Нпвшанице у вриједнпснпм писму мпрају бити умптане у папир и ппвезане, а метални                              
нпвац упакпван да се не мпже ппмјерати. 

(4) За вриједнпснп писмп кпје садржи друге предмете кпји се не мпгу ставити у кпверту, мпра 
се упптријебити пдгпварајућа шврста кутија, платнена врећица и сл, у зависнпсти п вриједнпсти 
и врсти садржаја кпји се птпрема.  

(5)  За затвараое вриједнпснпг писма мпже се упптријебити пдгпварајућа плпмба, сигурнпсна 
везица, ппщтанска сигурнпсна заљепница, истпвјетни пешатни впсак и пнпликп једнаких 
пешата кпликп је пптребнп да се садржај вриједнпснпг писма пптпунп псигура. Пешати 
мпрају бити удаљени један пд другпг и пд ивице најмаое 5 мм. Птисак пешатоака у бпји мпра 
бити и на вриједнпснпм писму, на страни на кпјпј се налази пешат. За затвараое 
вриједнпснпг  писма  мпже  се  упптријебити  и  љепљива  трака  с  једнаким  птискпм  или 
називпм ппщиљапца. Акп се за затвараое упптријеби пдгпварајућа плпмба, птисак на 
плпмби мпра бити пптпунп јасан.  

(6)  Ппщтанске марке и наљепнице кпје се лијепе на вриједнпснп писмп мпрају бити удаљене једна 
пд друге, те пд ивице најмаое 5 мм и не смију бити налијепљене прекп преклппа или прекп 
ивице кпверте или пмпта вриједнпснпг писма.   

(7)  Акп  се  за  затвараое  вриједнпснпг  писма  пзнашене  вриједнпсти  изнад  100,00  КМ 
упптријеби  сигурнпсна  ппщтанска  заљепница,  ппщиљалац  је  пбавезан  на  заљепницу 
ставити  птисак  пешата  или  свпј  пптпис,  такп  да  дијелпви  птиска  пешата  или  пптписа 
прелазе са заљепнице на пмпт и буду видљиви на заљепници и на пмпту. Такву пвјеру 
ппщиљалац је пбавезан ставити и на вриједнпснп писмп, на страни на кпјпј се налази 
залијепљена сигурнпсна ппщтанска заљепница.  

(8)       Пакпваое и  затвараое вриједнпсних писама  намијеоених  за  птпрему  нпвшаних средстава 
(дптација) за исплате пд Трезпра према јединицама ппщтанске мреже, кап и птпрему дневних 
пазара (сувищака) пд јединица ппщтанске мреже према Трезпру и пд Трезпра према 
кпмерцијалним банкама регулище се пдгпварајућим технплпщким упутствима. 

 
Пдјељак Д  

Члан 71. 
(Пакпваое и затвараое пакетске ппшиљке према висини пзначене вриједнпсти) 

 
(1)  За пакпваое пакетске ппщиљке пзнашене вриједнпсти дп 100,00 КМ мпже се упптријебити 

шврста картпнска кутија, пластишна врећица дпвпљне шврстпће да щтити садржај и сл. За 
затвараое  пакета  мпже  се  упптријебити  истпвјетна  љепљива  трака  или  некп  другп 
средствп за затвараое.  



 33 

(2)  За пакпваое пакета пзнашене вриједнпсти изнад 100,00 КМ мпра се упптријебити шврста 
картпнска  кутија,  врећа  без  щава  и  сл.  За  затвараое  пакета  мпра  се  упптријебити 
истпвјетна љепљива трака с једнаким птискпм или називпм ппщиљапца или исти пешатни 
впсак, сигурнпсна ппщтанска заљепница, пдгпварајућа плпмба или некп другп средствп за 
затвараое.  

(3)  На  адреснпј  страни  пакета  из става (2) пвпг шлана или на страни пешаћеоа адреснице,                            
мпра  бити  птисак  пешатоака  у  бпји.  Акп  је  пакет  затвпрен  сигурнпснпм   ппщтанскпм 
заљепницпм, ппступа се у складу са шланпм 70. став (7) пвих Ппсебних услпва.  

 
Ппглавље V  

Члан 72. 
(Птвараое и препакиваое ппштанских ппшиљака) 

 
(1)  Ппщта  мпже птвприти и прегледати садржај ппщтанске ппщиљке, у правилу уз пристанак 

ппщиљапца или примапца.  
(2) Изузетнп  пд   пдредбе   из   става  (1)   пвпг   шлана,   Ппщта  је пбавезна кпмисијски птвприти и 

прегледати садржај ппщтанске ппщиљке, без пристанка ппщиљапца или примапца у 
сљедећим слушајевима: 

а. кад се ппщтанска ппщиљка не мпже урушити примапцу ни вратити ппщиљапцу  
(неурушива ппщиљка); 

б. кад ппстпји сумоа да се у ппщтанскпј ппщиљци налазе закпнпм забраоени  
предмети; 

в. кад је ппщтанска ппщиљка пщтећена такп да је угрпжен оен садржај;  
г. кад  ппщтанска  ппщиљка  у  међунарпднпм  ппщтанскпм  сапбраћају  ппдлијеже  

царинскпм прегледу и  девизнпј кпнтрпли у смислу царинских и девизних 
прпписа. 

(3)  Акп се пп сппљащоем изгледу ппщтанске ппщиљке мпже закљушити да је пщтећен или 
умаоен садржај ппщиљке, Ппщта  је пбавезна пдмах ппщиљку кпмисијски птвприти, 
прегледати и записникпм утврдити стаое и садржај ппщиљке, те ппщиљку препакпвати.  

(4)  Акп  прималац  или  другп  пвлащћенп  лице  приликпм  урушеоа  ппщиљке  ппднесе 
рекламацију  ради  пщтећеоа  или  умаоеоа  садржаја  ппщиљке,  Ппщта  је  пбавезна  
ппщиљку  кпмисијски  птвприти  и  прегледати  садржај,  уз присутнпст примапца, те у 
записнику уписати утврђенп стаое и садржај ппщиљке, акп такав записник није сашиоен 
прије ппкущаја урушеоа ппщиљке.  

(5)  Ппщта   је   пбавезна   ппщиљку   препакпвати  и  записникпм утврдити стаое и у слушају кад 
се ппслије пријема, а прије урушеоа ппщиљке, утврди да је садржај ппщиљке ппкварен или 
ппщиљка није пакпвана на прпписани нашин, такп да је угрпжен оен садржај или пстале 
ппщиљке.  

(6)  Приликпм   кпмисијскпг   птвараоа   и   препакиваоа   ппщиљке,   Ппщта је пбавезна 
сашинити записник у два примјерка, пд кпјих се један урушује примапцу ппщиљке,  уз пптпис 
на записнику.  

(7)  Акп из међунарпднпг ппщтанскпг сапбраћаја приспије пщтећена пбишна или преппрушена 
ппщиљка  кпја  не  ппдлијеже  царинскпм  прегледу,  Ппщта  на такву ппщиљку ставља 
наппмену "Приспјела у пваквпм стаоу пд измјенишне јединице ппщтанске мреже 
____________" кпју пвјерава птискпм жига. Таква ппщиљка се ставља у прпвидни пмпт и 
птпрема у пдредищну јединицу ппщтанске мреже.  

(8)  За ппщиљке у међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају примјеоује се ппступак пдређен 
актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза, пднпснп царинским и девизним прпписима.  

ДИП VI УРУЧЕОЕ ППШТАНСКИХ ППШИЉАКА  

Ппглавље I  
Члан 73. 

(Ппште пдредбе п уручеоу ппштанских ппшиљака) 
 
(1)  Урушеоем  ппщтанске  ппщиљке  сматра  се  урушеое  ппщиљке  примапцу  или  другпј                              
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пвлащћенпј  пспби  на  адреси  примапца,  у  јединици  ппщтанске  мреже,  путем  кућнпг 
сандушића и збирнпг ппщтанскпг сандушића.  

(2) Урушеое ппщтанских ппщиљака врщи се на нашин и пп ппступку кпји је утврђен                              
Закпнпм, Ппщтим услпвима, пвим Ппсебним услпвима, технплпщким правилницима и 
упутствима. 

(3) Ппщтанске ппщиљке урушују се у правилу лишнп примапцу, закпнскпм заступнику или лицу 
кпје је пн пвластип за примаое ппщиљака. 

(4) Изузетнп, пд пдредбе из става  (3) пвпга шлана, ппједине врсте ппщтанских ппщиљака мпгу 
се урушити и пдраслпм шлану дпмаћинства, лицу заппсленпм у дпмаћинству или ппслпвнпј 
прпстприји примапца.  

(5)  Лицима из става (4) пвпг шлана мпгу се урушити: пбишне писмпнпсне ппщиљке, ппщиљке с 
пптврђеним  урушеоем,  преппрушене  ппщиљке,  ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС),  ппщиљке  с  
пзнашенпм вриједнпсти дп 100,00 КМ, пднпснп   исплатити упутнице дп 100,00 КМ.  

(6)  Ппд пдраслим шланпм дпмаћинства ппдразумијевају се: брашни друг, рпдитељ и дијете, брат 
и сестра старији пд 15 гпдина, те сваки други српдник старији пд 15 гпдина кпји с примапцем 
живи у заједнишкпм дпмаћинству.  

(7)  Ппд  заппсленим  лицима  ппдразумијева  се  свакп  лице  старије  пд  15  гпдина  кпје  је 
заппсленп у дпмаћинству или у ппслпвнпј прпстприји примапца.  

(8)  Ппщиљке за правнп лице урушују се лицу кпје је пвлащћенп за пријем ппщиљака за тп 
правнп лице или лицу кпје је прималац ппунпмпћип. Акп правнп лице престане ппстпјати 
ппщиљке  се  урушују  оегпвпм  правнпм  сљедбенику,  на  пснпву  рјещеоа  надлежнпг 
пргана.  

(9) Ппщиљке адреспване на физишкп лице кпје пбавља регистрпвану дјелатнпст (пбртници, 
љекари, нптари и сл) урушују се лишнп примапцу или лицу пвлащћенпм за преузимаое 
ппщиљака. 

(10) Ппщиљке  адреспване на  адвпката  мпгу  се урушити  и  лицу  заппсленпм  у  адвпкатскпј 
канцеларији. 

(11)  Ппщтанске ппщиљке за физишка лица кпје у адреси имају назив правнпг лица мпгу се 
урушити тпм правнпм лицу  (ппсреднику). Ппсредникпм  се сматра правнп лице, државни 
прган, устанпва и сл, кпја се налази у адреси примапца (хптел, пдмаралищте, бплница и сл).  

(12)  Ппсреднику се урушују пбишне писмпнпсне ппщиљке, ппщиљке с пптврђеним урушеоем, кап  
и  преппрушене  ппщиљке  без  ппвратнице,  те  ппщиљке  кпје  нису  пптерећене 
пткупнинпм, царинским и другим таксама. Ппсреднику се не мпгу урушити ппщиљке с 
услугпм урушити лишнп примапцу.  

(13)  Ппсреднику се мпгу, псим ппщиљака из пдредбе става (12) пвпг шлана урушити и пстале 
ппщтанске  ппщиљке  кпје  су  адреспване  за  физишка  лица,  ппд  услпвпм  да  Ппщта  с 
ппсредникпм закљуши угпвпр п услпвима и нашину урушеоа тих ппщиљака.  Акп  ппсредник  
није  впљан  закљушити  такав  угпвпр,  Ппщта  ће ппкущати ппщиљку дпставити примапцу на 
адресу наведену на ппщиљци. Акп таквп урушеое из билп кпг разлпга није мпгуће, 
примапцу се пставља извјещтај п приспјећу ппщиљке, а ппщиљка се урушује у јединици 
ппщтанске мреже.  

(14)  Ппщиљке кпје су адреспване на лице ппд старатељствпм, лице у притвпру или лице кпје се 
налази на издржаваоу казне затвпра, не мпгу се урушити примапцу ни другим лицима псим 
лица наведеним у ставу (15) пвпг шлана, акп је надлежни прган такав захтјев ппднип Ппщти. 

(15)  Ппщиљке адреспване за лица из става (14) пвпг шлана урушују се:  
а. за лица ппд старатељствпм - оихпвпм старатељу; 
б. за лица у притвпру - истражнпм тијелу; 
в. за  лица  кпје  се  налазе  на  издржаваоу  казне  затвпра -  управнику  затвпра, 

казненп-ппправне устанпве или васпитнп-ппправнпг дпма гдје се прималац налази 
или лицу кпје је управник ппунпмпћип за пријем ппщиљака. 

 (16)  Ппщиљке адреспване на впјна лица кпје у адреси имају ближу пзнаку впјне устанпве, те на 
припаднике пплиције кпји у адреси имају ближу пзнаку устанпве у кпјпј су запслени, урушују 
се прекп оихпве кпманде, пргана и прганизација у кпјима су заппслени, пднпснп 
ппунпмпћених или пвлащћених лица тих прганизација.  

(17)  Ппщта  није пбавезна дпставити писмпнпсне ппщиљке  у великпм брпју кпје је ппщиљалац 
кпји живи у Бпсни и Херцегпвини предап у другпј држави за примапце у Републици Српскпј 
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акп је изнпс терминалних трпщкпва маои пд изнпса кпји би  Ппщта  пстварила  када  би  
ппщиљке  биле  предате  у  Републици Српскпј. 

 
Пдјељак А  

Члан 74. 
(Уручеое ппшиљака с ппвратницпм, пптерећеоем и записникпм п неисправнпсти) 

 
(1) Ппщиљка с ппвратницпм, псим примапцу лишнп, мпже се урушити закпнскпм заступнику, 

пунпмпћнику  и  другим  лицима  кпје  је  прималац  пвластип  за  пријем  ппщтанских 
ппщиљака. 

(2)  Пткупна и пцариоена ппщиљка урушује се примапцу или пвлащћенпм лицу уз претхпдну 
наплату  пткупнине  или  изнпса  кпјим  је та  ппщиљка пптерећена  и уз наплату 
пдгпварајућег  изнпса  ппщтарине  за  уплату  пткупнпг  изнпса  ппщиљапцу.  На  захтјев 
примапца или лица пвлащћенпг за пријем ппщиљке, Ппщта је пбавезна издати рашун за 
наплаћени изнпс пткупнине, царине и ппщтарине.  

(3)  Пщтећене  и  препакпване  ппщиљке  урушују  се  у  јединици  ппщтанске  мреже  лишнп                           
примапцу,  закпнскпм  заступнику,  пунпмпћнику  и  другим  лицима  кпје  је  прималац 
пвластип за пријем ппщтанских ппщиљака.  

 
Пдјељак Б  

Члан 75. 
(Извјештај п приспјећу ппшиљке) 

 
(1)  Извјещтај п приспјећу ппщиљке урушује се примапцу:  

а. акп се ппщиљка из билп кпг разлпга не мпже урушити примапцу; 
б. кад прималац стави пригпвпр на исправнпст ппщиљке или на висину царинских такси; 
в. за ппщтанске  ппщиљке масе веће пд 2 кг; 
г. за  пакете  кпји  се,  у  складу  са  пдредбама  шлана  80.  пвих  Ппсебних  услпва,  не 

дпстављају примапцу; 
д. за пщтећене и препакпване ппщиљке. 

(2) Извјещтај  п  приспјећу  ппщиљке  урушује  се  на  нашин  прпписан  за  урушеое  пбишне 
писмпнпсне ппщиљке.  

(3)  Извјещтај п приспјећу ппщиљке мпра да садржи назнаку п врсти ппщтанске ппщиљке, пзнаку 
"ХИТНП" за хитне ппщиљке, изнпс пткупнине или друге таксе кпјпм је ппщиљка пптерећена 
те наппмену када, гдје и у кпм рпку прималац мпже ппщиљку преузети у јединици 
ппщтанске мреже. Извјещтај п приспјећу ппщиљке мпже да садржи и друге ппдатке.  

(4)  Акп  је  примапцу  или  лицу  пвлащћенпм  за  пријем  ппщиљке  пстављен  Извјещтај  п                  
приспјећу ппщиљке прије истека рпка за урушеое ппщиљке, кпји је утврђен пдредбама пвих 
Ппсебних услпва, сматра се да је ппщиљка урушена у прпписанпм рпку.  

 
 
Ппглавље II  

Члан 76. 
(Дпстава ппштанских ппшиљака) 

 
(1)  Ппд дпставпм ппщтанских ппщиљака ппдразумијева се урушеое ппщиљака на адреси 

примапца. Урушеоем ппщиљака на адреси примапца сматра се и урушеое ппщиљака путем 
кућнпг сандушића и збирнпг ппщтанскпг сандушића.  

(2)  Све ппщтанске ппщиљке се урушују путем дпставе на адресу примапца, псим пних кпје се према 
пдредбама пвих Ппсебних услпва урушују   у јединици ппщтанске мреже.  

(3)  Пбишне  писмпнпсне  ппщиљке и преппрушене ппщиљке из унутращоег ппщтанскпг 
сапбраћаја, без ппсебних услуга, акп тп дппущтају димензије тих ппщиљака, урушују  се  
убациваоем  у  кућни  или  збирни  ппщтански сандушић примапца, ппд услпвпм да су исти у 
исправнпм стаоу. Пве ппщиљке  мпгу се урушити у кући, стану или ппслпвнпј прпстприји 
лишнп примапцу или лицима кпја су у складу са пдредбама пвих Ппсебних услпва пвлащћена 
за пријем ппщиљака. Пстале ппщтанске ппщиљке, псим пних кпје се   у складу са шланпм 82. 
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пвих  Ппсебних  услпва  урушују  у  јединици  ппщтанске  мреже,  урушују  се  путем  дпставе 
примапцу или пвлащћенпм лицу у кући, стану или ппслпвнпј прпстприји.  

(4)  Изузетнп пд пдредбе из става (3) пвпга шлана ппщиљке за кпје је прималац захтијевап 
дппунску услугу у смислу шлана  44. став  (1) ташка д. пвих Ппсебних услпва урушују се 
убациваоем у кућни сандушић примапца, без пптписа примпца ради пптврђиваоа пријема 
ппщиљке.  

(5)  Акп  прималац  ппщиљке  или  другп  пвлащћенп  лице  није  ппзнатп  раднику  Ппщте   или пн 
ппсумоа у идентитет тпг лица, ппщиљка се мпже урушити самп уз услпв да прималац или 
другп пвлащћенп лице дпкаже свпј идентитет.  

(6) Дпстава  ппщтанских  ппщиљака  врщи се самп једанпут, изузев судских писама и                             
писама  у  управнпм  ппступку  кпје  нпсе  пзнаку  ,,ПБАВЕЗНА ЛИЧНА ДПСТАВА''  и  ппщиљака 
Брзе ппщте (ЕМС). 

 
Пдјељак А  

Члан 77. 
(Дпстава хитних ппштанских ппшиљака) 

 
(1)  Ппщта  је  пбавезна  хитне ппщтанске ппщиљке масе дп  2 кг дпставити примапцу прије 

псталих ппщиљака, а за хитне ппщтанске ппщиљке масе прекп 2 кг Извјещтај п приспјећу 
ппщиљке.  

(2)  Хитна писмпнпсна ппщиљка за кпју се не даје пптврда п пријему ппщиљке урушује се 
примапцу, а акп тп није мпгуће убацује се у кућни сандушић.  

(3) Јединице   ппщтанске мреже кпје врще дпставу пакета, у складу са   шланпм  80. став  (1) 
пвих Ппсебних услпва, пбавезне су хитне пакете и врлп хитне пакете дпставити примапцу 
прије псталих пакета.  

(4)  Јединице   ппщтанске мреже кпје, у складу са шланпм 80. став (3) не врще дпставу свих пакета, 
пбавезне су врщити дпставу хитних пакета и врлп хитних пакет масе дп 2 кг. За пстале хитне  
пакете  и  врлп  хитне  пакете  дпставља  се,  кап  хитна  ппщиљка,  Извјещтај  п приспјећу 
ппщиљке на кпју се ставља пзнака "ХИТАН ПАКЕТ".  

 
Пдјељак Б  

Члан 78. 
(Дпстава ппшиљака Брзе ппште - ЕМС ппшиљака) 

 
(1)  Ппщта  ће сашинити упутствп п пренпсу ппщиљака Брзе ппщте (ЕМС), кпјим ће регулисати 

рпкпве за урушеое ппщиљака Брзе ппщте (ЕМС). Рпкпви за пренпс ппщиљака Брзе ппщте 
(ЕМС) мпгу се дефинисати и угпвпрпм са кприсникпм ппщтанских услуга.  

(2)  Акп се ппщиљка Брзе ппщте (ЕМС) из билп кпг разлпга није мпгла урушити, примапцу се 
пставља Извјещтај п приспјећу ппщиљке, с тим да ппщиљку мпже преузети у јединици 
ппщтанске мреже у рпку пд једнпг раднпг дана. Накпн пстављенпг извјещтаја, Ппщта  је 
пбавезна  пд  примапца, пднпснп ппщиљапца затражити упуте п даљем ппступку с  
ппщиљкпм.  Акп такве  упуте није мпгуће дпбити ппщиљка Брзе ппщте (ЕМС) се ппнпвп 
дпставља сљедећи радни дан. Акп се дпстава не мпже изврщити ни у другпм ппкущају, 
примапцу се пставља Извјещтај п приспјећу ппщиљке, а ппщиљка се урушује у јединици 
ппщтанске мреже на нашин прпписан шланпм 82. пвих Ппсебних услпва.  

(3)       Пстављаоем првпг Извјещтаја п приспјећу ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС) сматра се да је Ппщта 
испунила свпју пбавезу у ппгледу  урушеоа те ппщиљке у прпписанпм рпку. 

 
Пдјељак В  

Члан 79. 
(Дпстава ппштанских нпвчаних упутница) 

 
(1) Дпстава ппщтанских упутница се врщи редпвнпм ппщтанскпм дпставпм. 
(2)        Телеграфске  упутнице  кпје гласе за уже дпставнп ппдрушје исплаћују  се ппсебнпм дпставпм у 

рпку пд: 
а. щест сати за хитне упутнице; 
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б. псам сати за пстале упутнице. 
                Телеграфске упутнице кпје гласе за щире и најщире дпставнп ппдрушје исплаћују се редпвнпм 

дпставпм. 
(3)  У рпкпве из става (2) пвпг шлана не урашунава се:  

а. вријеме кад пдредищна јединица ппщтанске мреже не ради; 
б. вријеме кащоеоа збпг неташне и непптпуне адресе примапца; 
в. вријеме кащоеоа збпг вище силе или технишких сметои насталих без кривице  

Ппщте. 
(4)  Рпкпви  из  става  (2)  пвпг  шлана  не  пднпсе  се  на  телеграфске  упутнице  кпје  се,  уз                               

сагласнпст ппщиљапца, исплаћују редпвнпм ппщтанскпм дпставпм.  
(5)  Ппст - нет упутнице се исплаћују у јединици ппщтанске мреже.  
 
Пдјељак Г                                                                          Члан 80. 

(Дпстава пакета) 
 

(1) Ппщта  пдређује јединице ппщтанске мреже кпје врще дпставу пакета. 
(2) Пппис јединица  ппщтанске мреже кпје врще дпставу пакета мпра бити виднп истакнут у свим 

јединицама   ппщтанске мреже у прпстпру кпји је намијеоен кприсницима. 
(3) За  пакете  адреспване  на ппдрушја на кпјима се не врщи дпстава пакета примапцу се дпставља 

Извјещтај п приспјећу ппщиљке. 
 
Пдјељак Д  

Члан 81. 
(Дпстава ппшиљака у збирни ппштански сандучић) 

 
(1)  Кприсницима услуга шији су пбјекти изван насеља ппщтанске ппщиљке се мпгу урушити                               

путем збирних ппщтанских сандушића (у даљем тексту: збирни сандушић).  
(2)  Збирни сандушић ппставља Ппщта, у правилу уз пут, на правцу кретаоа ппщтпнпще кпји врщи 

дпставу ппщиљака.  
(3)  Збирни  сандушић  је  сандушић  раздијељен  у  вище  преградака  за  урушеое  пбишних 

писмпнпсних  ппщиљака,  те  преградак  кпји  служи  кап  ппщтански  сандушић  за  пријем 
ппщтанских ппщиљака пд ппщиљалаца.  

(4) За урушеое ппщиљака путем збирних сандушића Ппщта мпра прибавити писану сагласнпст 
прималаца ппщиљака. 

(5)  Убациваоем у збирни сандушић мпгу се урушити пбишне писмпнпсне ппщиљке и преппрушене 
ппщиљке из унутращоег ппщтанскпг сапбраћаја, акп тп дппущтају димензије тих ппщиљака, 
псим ппщиљака с ппвратницпм, ппщиљака пптерећених  пткупнинпм  или  другим  таксама  и  
ппщиљака  с  услугпм  урушити  лишнп примапцу.  

(6) Ппщиљке кпје се у складу са ставпм  (5) пвпга шлана не урушују убациваоем у збирни                            
сандушић урушују се примапцу на кућну   адресу. 

Ппглавље III  
Члан 82. 

(Исппрука ппштанских ппшиљакa) 
 

(1) Ппд исппрукпм ппщтанских ппщиљака ппдразумијева се урушеое ппщтанских ппщиљака 
примапцу у јединици ппщтанске мреже. 

(2) У јединици ппщтанске мреже се урушују ппщтанске ппщиљке: 
а. за кпје је примапцу пстављен Извјещтај п приспјећу ппщиљке; 
б. кпје  су  адреспване  за  примапце  –  кприснике  ппщтанских  преградака,  без  

пбзира  имају ли те ппщиљке у адреси пзнаку брпја прегратка или ту пзнаку немају; 
в. кпје  су  наслпвљене  на  физишка  лица,  а  у  адреси примапца имају назив 

кприсника ппщтанскпг прегратка, с тим да се за урушеое ппщиљке на 
пдгпварајући нашин примјеоују пдредбе шлана 73. став (12) и (13) пвих Ппсебних 
услпва; 

г. кпје су адреспване на "Poste restante"; 
д. ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС) кпје се пп налпгу ппщиљапца урушује у јединици 
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ппщтанске мреже; 
е. пщтећене, прпбљене и препакпване ппщиљке, пднпснп ппщтанске ппщиљке за  

кпје је сашиоен записник; 
ж. ппс- нет упутнице. 

(3)  Ппщиљке за кпје је примапцу пстављен Извјещтај п приспјећу ппщиљке мпгу се урушити лишнп  
примапцу,  пунпмпћнику  и  закпнскпм  заступнику.  Изузетнп,  ппщиљке  се  мпгу урушити  
пдраслпм  шлану  дпмаћинства,  псим  ппщиљака  с  ппвратницпм,  ппщиљака  с услугпм 
урушити лишнп примапцу, ппщиљака с пзнашенпм вриједнпщћу и ппщтанских и 
телеграфских упутница, ппд услпвпм да је лишнп ппзнат раднику Ппщте кпји урушује ппщиљку.  

(4)  У мјестима у кпјима ппстпји вище јединица ппщтанске мреже ппщиљке адреспване на 
Poste restante урушују се примапцу у јединици ппщтанске мреже кпју пдређује Ппщта. 

(5) У   јединици   ппщтанске  мреже  ппщтанске  ппщиљке  мпгу  се  преузети  у  сљедећим 
рпкпвима: 

а. 24 сата - за ппщиљке кпје садрже живе живптиое; 
б. 5 радних дана - за ппщиљке за кпје је пстављен Извјещтај п приспјећу ппщиљке; 
в. 30 календарских дана - за ппщиљке адреспване на Poste restante; 
г. 1 радни дан - за ппщиљке Брзе ппщте (ЕМС); 
д. у другим закпнским рпкпвима - за судска писма и писма у управнпм ппступку. 

(6)         Изузетнп пд пдредби из става (5) пвпг шлана пакет из инпстранства мпже се преузети у  рпку пд 
15 радних дана. 

(7)         Рпкпви утврђени у пдредбама из става (5) и (6) пвпг шлана ппшиоу тећи нареднпг дана пд дана  
пстављаоа  Извјещтаја  п  приспјећу  ппщиљке,  пднпснп  пд  дана  приспјећа  за ппщиљке 
адреспване на Poste restante. 

(8)      Ппщта мпже  с  примапцем  кпји прима већи брпј ппщтанских ппщиљака угпвприти ппсебне 
рпкпве за преузимаое ппщиљака у   јединици ппщтанске мреже. 

 
Ппглавље IV                                                                  Члан 83. 

(Пптврђиваое пријема ппштанских ппшиљака) 
 

(1)  Прималац ппщиљке с регистрпваним брпјем пријема пбавезан је пптврдити пријем ппщиљке 
свпјим пптписпм и уписиваоем  датума  на  пдгпварајућпј  исправи  за  урушеое,  псим  у  
слушајевима прпписаним шланпм 44. став (1) ташка д. и шланпм 81. став (5) пвих Ппсебних 
услпва када се ппщиљке урушују убациваоем у кућни или збирни сандушић. Прималац је 
пбавезан псим датума,  уписати  и  вријеме  урушеоа  (сат  и  минуту)  за  ппщиљке Брзе ппщте 
(ЕМС) и  телеграфске упутнице.  

(2) За пптврђиваое пријема ппщиљке не смије се упптријебити пбишна плпвка. 
(3) Акп  је  прималац  ппщиљке  неписмен,  пријем  ппщиљке  пптврђује  стављаоем  птиска                

кажипрста  на  пдгпварајућу  исправу.  Птисак  кажипрста  пвјерава  радник  Ппщте пптписпм 
и птискпм жига.  

(4)  Кад је прималац несппспбан за писаое ради некпг тјелеснпг недпстатка, пријем ппщиљке 
пптврђује свједпк шији се идентитет утврђује у складу са пдредбама пвих Ппсебних услпва.  

(5)  Кад ппщиљку у име примапца преузима оегпв пунпмпћник, шлан дпмаћинства или кпд 
примапца  сталнп  заппсленп  лице,  радник  Ппщте мпра пзнашити и пднпс према примапцу 
(нпр. пунпмпћник, брашни друг, птац, син и сл).  

(6)  Пријем ппщиљке за правна лица, државне и друге пргане пптврђује пвлащћенп лице 
свпјим  пптписпм  уз  птисак  пешата  или  щтамбиља  правнпг  лица.  Птисак  пешата  или 
щтамбиља није пптребан кад се ппщиљке урушују или упутнице исплаћују пунпмпћнику, а 
уписује се брпј пунпмпћи.  

(7)  Пријем  ппщиљке  за  физишка  лица  кпја  пбављају  регистрпвану  дјелатнпст  (пбртници, 
љекари,   нптари и сл) пптврђује лишнп прималац или пвлащћенп лице свпјим пптписпм уз 
птисак пешата или щтамбиља.  

(8)  За ппщиљке с ппвратницпм прималац је пбавезан пптврдити пријем ппщиљке свпјим 
пптписпм  (шиткп  име  и  презиме)  и  уписиваоем  датума  на  пдгпварајућпј  исправи  за 
урушеое и на ппвратници.  

(9) Датум пријема на ппвратници уписује се на нашин да се дан и мјесец пријема уписује                 
слпвима, а гпдина брпјем. 
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Ппглавље V  

Члан 84. 
(Пдбијаое пријема ппштанске ппшиљке) 

 
(1)  Прималац мпже пдбити пријем сваке ппщиљке, а ппщиљалац враћене ппщиљке, акп 

ппсебним закпнпм или другим прпписпм није друкшије пдређенп.  
(2)  Акп прималац или ппщиљалац пдбије примити ппщиљку радник Ппщте ставља на ппщиљку 

пзнаку "НЕ ПРИМА" и тп пвјерава свпјим пптписпм и птискпм   жига.  
 
Ппглавље VI 

Члан 85. 
(Надпслаое ппштанских ппшиљака за примапцем) 

 
(1)  Ппщта  је пбавезна ппщтанске ппщиљке, псим пакета, судскпг писма и писма у управнпм 

ппступку, те телеграфске упутнице у унутращоем ппщтанскпм сапбраћају надпслати за 
примапцем кпји је птпутпвап или преселип, акп сазна оегпву нпву адресу.  

(2) Надпслаое   за   примапцем   из   става  (1)   пвпга   шлана   врщи   се   ппд  услпвпм  да 
ппщиљалац  није ппднип  захтјев кпјим забраоује надпслаое ппщиљке за примапцем. 

(3) Ппщта је пбавезна надпслати ппщтанске ппщиљке за примапцем према писанпм захтјеву 
ппщиљапца или примапца у смислу дппунске услуге  из  шлана  43. и 44.  пвих  Ппсебних 
услпва,  ппднесенпм  прије урушеоа ппщиљке.  

(4)  Надпслаое  ппщтанских  ппщиљака  у  другу  пдредищну  државу  врщи  се  самп  акп 
ппщиљка  кпју  треба  надпслати  пдгпвара  услпвима  за  пријем  ппщиљака  за  ту 
пдредищну државу.  

(5) Надпслаое ппщтанских ппщиљака у међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају врщи се на нашин 
прпписан актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза. 

 
Ппглавље VII  

Члан 86. 
(Враћаое ппштанских ппшиљака) 

 
(1)  Акп  ппщиљалац  није  друкшије  пдредип  или  закпнским  прпписима  није  дефинисанп, 

ппщиљка се враћа ппщиљапцу у слушају када је прималац:  
а. пдбип пријем ппщиљке; 
б. неппзнат; 
в. птпутпвап или преселип на неппзнату адресу или је адреса недпвпљна; 
г. умрп; 
д. није преузеп ппщиљку у рпку пдређенпм пвим Ппсебним услпвима. 
 

(2) Ппщиљка се враћа ппщиљапцу и у слушају када се није мпгла урушити примапцу збпг                             
непптпуне адресе. 

(3) Изузетнп пд пдредбе из става (1) ташка г. пвпг шлана пбишна писмпнпсна ппщиљка мпже се 
урушити шлану дпмаћинства умрлпг примапца. 

(4)  Акп  се  пакет,  вриједнпснп  писмп  или  пткупна  ппщиљка  враћа  ппщиљапцу  ради 
немпгућнпсти урушеоа примапцу, пд ппщиљапца се мпже наплатити ппвратна ппщтарина 
према цјенпвнику, псим ппщтарине за услугу кпја се у ппвратку не врщи.  

(5)       Ппщта  је  пбавезна   на  пмпту  ппщиљке  назнашити  разлпг  враћаоа  ппщиљке  (умрп, 
неппзнат,  птпутпвап,  адреса  недпвпљна  и  сл)  и  тп  пвјерити  птискпм  жига  и  пптписпм 
радника.  

(6) Ппщта  је пбавезна преузети већ урушене ппщиљке акп су биле ппгрещнп урушене другпм лицу, 
умјестп примапцу. 

(7)         За примљене, већ урушене ппщиљке из става (6) пвпг шлана, Ппщта враћа примапцу цјелпкупан 
изнпс кпји је евентуалнп наплатила приликпм урушеоа. 

(8)        Ппгрещнп  урушене  ппщиљке  Ппщта  је  дужна да прими иакп су птвпрене. За такве ппщиљке  
Ппщта сашиоава Записник п неисправнпсти ппщиљке. 
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(9)       На дпставнпм репну ппщтпнпща мпже да прими већ урушене ппщиљке самп акп су ппгрещнп 
урушене и акп се враћају нептвпрене.  

 
Ппглавље VIII  

Члан 87. 
(Неуручиве ппшиљке) 

 
(1)  Акп ппщтанску ппщиљку из билп кпг разлпга није мпгуће урушити примапцу нити вратити 

ппщиљапцу ппщиљка се сматра неурушивпм ппщиљкпм.  
(2)  У слушају кад прималац и ппщиљалац пдбију пријем ппщтанске ппщиљке сматра се да су се 

пдрекли права власнищтва над ппщиљкпм у кприст Ппщте. Ппщта мпже  такве  ппщиљке  
пдмах  унищтити  или  садржај прпдати, а нпвац пд прпдаје сматрати свпјим прихпдпм.  

(3)  Друге неурушиве ппщиљке Ппщта је дужна кпмисијски птвприти и прегледати ради утврђиваоа 
адресе примапца или ппщиљапца из садржаја ппщиљке. Акп се прпнађе адреса примапца 
или ппщиљапца, ппщиљка се мпра препакпвати и птпремити  на  адресу  примапца,  
пднпснп  ппщиљапца,  уз  стављаое  пдгпварајућег пбавјещтеоа на    ппщиљци.  

(4)  Акп  се  накпн  прегледа  ппщтанске  ппщиљке  не  прпнађе  адреса  ни  ппщиљапца  ни                              
примапца ппщиљка ће се сматрати неурушивпм и Ппщта ће:  

а. пбишну  писмпнпсну  ппщиљку  кпја  садржи  самп  писанп  саппщтеое  кпмисијски 
пдмах унищтити; 

б. пстале ппщтанске  ппщиљке шувати гпдину дана, рашунајући пд дана кпмисијскпг    
прегледа; 

в. нпвац  и  неисплаћене  ппщтанске  нпвшане  упутнице  шувати  три (3)  гпдине, 
рашунајући пд дана изврщенпг прегледа или пд дана кад је утврђена немпгућнпст 
исплате упутнице. 

(5)  Акп се при кпмисијскпм прегледу неурушивих ппщиљака утврди да је садржај ппщиљке 
ппдлпжан квареоу, Ппщта ће, изузетнп пд пдредбе из става (4) ташка б. пвпг шлана, за рашун 
ппщиљапца јавнп прпдати пнај дип ппщиљке (или ппщиљку у цјелпсти) кпји је ппдлпжан 
квареоу.  

(6)  Акп  је  садржај  ппщиљке  мале  вриједнпсти  према  трпщкпвима  јавне  прпдаје  или  акп 
ппстпји  ппаснпст  да  ће  се  садржај  ппщиљке  брзп  ппкварити,  Ппщта мпже прпдати 
ппщиљку и без јавне прпдаје или ппщиљку кпмисијски унищтити укпликп та прпдаја није 
мпгућа.  

(7)  Накпн  истека  рпка  за  шуваое  неурушивих  ппщиљака  из  става  (4)  ташке  б.  Ппщта ће 
неурушиве ппщиљке кпје имају тржищну вриједнпст излпжити јавнпј прпдаји, а пстале 
неурушиве ппщиљке кпмисијски унищтити.  

(8)  Нпвшани изнпс дпбијен прпдајпм у смислу става (5), (6) и (7) пвпга шлана и нпвац кпји је 
евентуалнп  прпнађен  у  ппщиљкама  биће уплаћен на  рашун  Ппщте и шувати 3 (три) гпдине 
пд дана кпмисијскпг прегледа.  

(9)  Нпвшани  изнпс  из  става  (8)  пвпг  шлана,  накпн  пдбијаоа  стварних  трпщкпва  (шуваоа 
ппщиљке,  прпдаја  садржаја  ппщиљке,  слаоа  нпвшанпг  изнпса  и  сл)  биће исплаћен 
ппщиљапцу акп у рпку предвиђенпм у ставу (8) пвпг шлана ппднесе захтјев за исплату.  

(10)  Акп се захтјев за исплату не ппднпсе у прпписанпм рпку нпвшани изнпс из става (9) пвпг шлана 
припада Ппщти кап ванредан прихпд.  

(11)  Ппщти  ће припасти, кап ванредан прихпд и нпвшани изнпс пд неурушивих  ппщтанских  
нпвшаних  упутница,  акп  се  у  рпку  пд  три  (3)  гпдине  пд  дана утврђиваоа неурушивпсти, не 
ппјави ппщиљалац или прималац са захтјевпм за исплату.  

(12)  Лишне  исправе, свједпшанства, диплпме  и  друге  дпкументе  прпнађене  у ппщиљкама Ппщта 
ће пдмах, а најкасније у рпку пд 30 (тридесет) дана пд дана кпмисијскпг прегледа ппщиљке, 
упутити пргану или устанпви кпји је те исправе, пднпснп дпкументе издап, а акп тп није 
мпгуће надлежнпм пргану на шијем је ппдрушју   та ппщиљка примљена пд ппщиљапца.  

(13)        За   неурушиве  ппщиљке  у  међунарпднпм   ппщтанскпм  сапбраћају  примјеоује  се ппступак 
пдређен актима Свјетскпг ппщтанскпг савеза, прпписима из пбласти царина и девизним 
прпписима.  
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Ппглавље  IX 
Члан 88. 

(Јавна прпдаја) 
 
(1) Приликпм    јавне  прпдаје  ппщтанских  ппщиљака  Ппщта је пбавезна: 

а. кпмисијски прпцијенити вриједнпст садржаја ппщиљке или оенпг дијела и утврдити  
ппшетну цијену за прпдају; 

б. пдредити  и  пбјавити  мјестп  и  вријеме  јавне  прпдаје,  у  складу  са  закпнскпм 
прпцедурпм. 

(2) Вријеме између пбјаве јавне прпдаје ппщиљака и јавне прпдаје не мпже бити дуже пд 
закпнпм предвиђенпг рпка. 

(4) П  јавнпј  прпдаји  ппщиљке  или  оенпг  дијела  Ппщта впди кпмисијски записник у кпји 
пбавезнп унпси ппшетну ппнуђену цијену и најбпљу ппнуду.  

ДИП VII  УРУЧЕОЕ СУДСКИХ ПИСАМА И ПИСАМА У УПРАВНПМ ППСТУПКУ  

 
Члан 89. 

(Уручеое судскпг писма и писма у управнпм ппступку) 
 

(1)       Судскп     писмп    и    писмп   у    управнпм    ппступку    урушује   се   у    правилу   лишнп 
примапцу, закпнскпм  заступнику  или  пунпмпћнику  на  нашин  и  пп  ппступку  за  
урушеое преппрушених ппщтанских ппщиљака са ппвратницпм, какп је дефинисанп 
технплпщким прпписима Ппщте.   

(2)  Укпликп ппстпји упутствп или други акти п урушеоу судских писама и писама у управнпм 
ппступку кпји су усаглащени између правпсудних пргана и Ппщте, урушеое судских писама и 
писама у управнпм ппступку врщи се искљушивп у складу са тим актима.  

(3)        Ппщта мпже са судпвима и прганима  управе угпвприти другашији ппступак урушеоа судских 
писама и писама у управнпм ппступку.  

ДИП VIII РПКПВИ ЗА ПРЕНПС ППШТАНСКИХ ППШИЉАКА  

 
Члан 90. 

(1) Ппд рпкпвима пренпса ппщтанских ппщиљака ппдразумијева се вријеме пд пријема ппщиљке 
дп урушеоа примапцу. 

(2) Ппщта је дужна да ппщтанске ппщиљке из дпмена универзалних услуга пренесе у сљедећим 
рпкпвима:  

а. дп 2 радна дана на ужем дпставнпм ппдрушју јединице ппщтанске мреже; 
б. дп 3 радна дана на щирем дпставнпм ппдрушју јединице ппщтанске мреже; 
в. дп 5 радних дана на најщирем дпставнпм ппдрушју јединице ппщтанске мреже. 

 (3)          У рпкпве пренпса ппщтанских ппщиљака не рашунају се: 
а. дан пријема ппщиљке; 
б. нерадни дани (недјеља, државни и вјерски празници и дани када ппщта не врщи  

дпставу, пднпснп исппруку ппщиљака); 
в. вријеме кащоеоа збпг неташне и непптпуне адресе; 
г. вријеме кащоеоа збпг вище силе или застпја у сапбраћају, насталпг без кривице 

Ппщте. 
(4)         Датум пријема утврђује се на пснпву: 

а. птиска жига на Пптврди п пријему ппщиљке или пријемнпј ппщтанскпј исправи; 
б. птиска жига на ппщиљци; 
в. датума и времена (сат и минут) пзнашенпг на пбрасцу за пријем ппщтанске ппщиљке; 
г. датума птиснутпг мащинпм за пзнашаваое плаћене ппщтарине или механпграфски; 

(5)      Акп је ппщиљка примљена ппслије задое птпреме ппщиљака из јединице ппщтанске мреже,  
рпкпви за пренпс се прпдужавају за један радни дан, п шему се приликпм пријема пбавјещтава 
ппщиљалац. Када је у питаоу регистрпвана ппщтанска ппщиљка, на Пптврду п пријему ппщиљке 
унпси се забиљещка: „Примљена ппслије задое птпреме“. 
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(6)         Рпкпви  за  урушеое  ппщиљака  Брзе  ппщте  (ЕМС)  утврђују се актпм Ппщте, кпјим се регулище 
врщеое услуга пренпса ппщиљака Брзе ппщте (ЕМС)  у унутращоем ппщтанскпм сапбраћају. 

(7)          Ппщта мпже са кприсницима угпвприти другашије рпкпве за пренпс ппщтанских ппщиљака. 

ДИП IX КВАЛИТЕТ ВРШЕОА УНИВЕРЗАЛНИХ ППШТАНСКИХ УСЛУГА  

 
Члан 91. 

(Мјере   квалитета вршеоа универзалних ппштанских услуга) 
 

(1)  Ппд квалитетпм врщеоа универзалних ппщтанских услуга ппдразумијевају се мјере 
квалитета везане за пренпс (пријем, птпрему, превпз, приспјеће и урушеое) ппщтанских 
ппщиљака   кпје  Ппщта мпра  псигурати   кприсницима ппщтанских услуга.  

(2) Универзалне ппщтанске услуге пбезбјеђују се свакпг раднпг дана, најмаое пет радних  дана  
у  недјељи,  псим  ппд  услпвима  и  приликама  кпје  су  ппзитивним  прпписима 
дефинисане кап ванредне.  

(3)  У унутращоем ппщтанскпм сапбраћају  у врщеоу универзалних ппщтанских услуга Ппщта је 
дужна псигурати пренпс и урушеое  80% ппщтанских ппщиљка у рпку пд 1 раднпг дана (Д+1), 
85% ппщтанских ппщиљака у рпку пд два радна дана (Д+2), пднпснп 90% ппщтанских 
ппщиљака у рпку пд 3 радна дана (Д+3).  

(4)  У међунарпднпм  ппщтанскпм   сапбраћају   Ппщта је  дужна задпвпљити критериј пренпса 
ппщиљака у складу са стандардима Свјетскпг ппщтанскпг савеза, кпји зависе пд удаљенпсти 
држава прималаца, сапбраћајних веза и стандарда квалитета  наципналних  ппщтанских 
пператера.  Са  државама шланицама  Еврппске  уније  Ппщта треба  тежити  циљнпм квалитету  
врщеоа  универзалних  ппщтанских  услуга  кпјим  се  пбезбјеђује  пренпс прпсјешнп  85% 
писмпнпсних ппщиљака у највище три радна дана и  97% писмпнпсних ппщиљака у највище   
пет радних дана.  

 
Члан 92. 

(Мјереое квалитета вршеоа универзалних ппштанских услуга) 
 

(1)  Ппщта  је  пбавезна   псигурати   квалитет  пренпса ппщтанских ппщиљака у складу са мјерама 
пдређеним Закпнпм, псталим закпнским и ппдзакпнским актима кпји дефинищу 
дјелатнпст ппщтанскпг сапбраћаја, а кпји нису у супрптнпсти са Закпнпм, актима Свјетскпг 
ппщтанскпг савеза, те Ппщтим и пвим Ппсебним услпвима.  

(2)  Ппщта  је  пбавезна  сваке гпдине изврщити мјереое квалитета пренпса ппщтанских 
ппщиљака, ради утврђиваоа ппстптка урушених ппщиљака и других ппдатака кпји пдређују 
квалитет врщеоа универзалних ппщтанских услуга.  

(3) Мјереое квалитета пренпса ппщтанских ппщиљака не пднпси се на ппщиљке за кпје је  
Ппщта  с ппщиљапцем угпвприла ппсебне рпкпве за пренпс. 

(4)  Ппщта  је пбавезна  путем средстава јавнпг инфпрмисаоа или на други пдгпварајући нашин  
(Интернет и сл) пбјавити гпдищое ппдатке п квалитету пренпса ппщтанских ппщиљака, кап 
и ппдатке п укупнпм брпју примљених и ријещених рекламација.  

(5)  Ппщта  је пбавезна Агенцији дпставити гпдищои извјещтај п стаоу квалитета врщеоа 
универзалних ппщтанских услуга.  

ДИП X ПРИСТУП ЈАВНПЈ ППШТАНСКПЈ МРЕЖИ  

 
Члан 93. 

(Угпвпр п приступу јавнпј ппштанскпј мрежи) 
 

(1)  Ппщтански  пператер  кпме  је  Агенција  издала  лиценцу  за  врщеое  универзалних                              
ппщтанских услуга (изузев резервисаних) и псталих ппщтанских услуга (изузев курирских) 
пбавезан је закљушити угпвпр п приступу јавнпј ппщтанскпј мрежи са Ппщтпм.  

(2)  Ппщта ће  на  захтјев  ппщтанскпг  пператера  закљушити  угпвпр  п приступу  мрежи  са  
ппщтанским  пператерпм  у  рпку  пд  30  (тридесет)  дана  пд  дана издаваоа лиценце 



 43 

ппщтанскпм пператеру.  
(3) Приступ мрежи Ппщте мпже се угпвприти у свим фазама пренпса ппщтанских ппщиљака. 

ДИП XI ЗАШТИТА КПРИСНИКА ППШТАНСКИХ УСЛУГА И РЕКЛАМАЦИЈЕ  

 
Члан 94. 

(Рекламација кприсника ппштанске услуге) 
 

(1)  Акп кприсник ппщтанске услуге сматра да ппщтанска ппщиљка није урушена примапцу или је  
урушена  са  закащоеоем,  пднпснп  да  угпвпрена  услуга  није  изврщена  или  није изврщена  
у  цјелпсти,  мпже  Ппщти ппднијети  писану рекламацију, у рпку пд 6 (щест) мјесеци пд дана 
предаје ппщтанске ппщиљке.  

(2)     Рекламација се ппднпси на пбрасцу ''Пптражница'' уз плаћаое ппщтарине за ппщиљке у 
унутращоем сапбраћају, утврђене цјенпвникпм услуга, псим за ппщиљке с ппвратницпм. 
Приликпм  рекламације  кприсник  услуга  је  дужан  дати  на  увид  раднику  јединице 
ппщтанске мреже пптврду п пријему ппщиљке, кпји ће на пплеђини те пптврде уписати брпј и 
датум сашиоаваоа пптражнице, те изврщити пвјеру жигпм.  

(3) Рекламација се мпже ппднијети самп за пне ппщиљке за кпје се издаје пптврда п                             
пријему ппщиљке. 

(4) Рекламацију ппднпсе кприсници услуга: 
а. ппщиљалац  или  пвлащћенп  лице,  у  слушајевима  кад  ппщтанска  ппщиљка  није  

урушена, кад је прекпрашен рпк пренпса или је услуга дјелимишнп изврщена; 
б. прималац или пвлащћенп лице, у слушају кад је ппщтанска ппщиљка пщтећена или  

је умаоен оен садржај. 
(5)  Рекламацију из става (1) пвпг шлана, ппщиљалац у правилу, ппднпси у јединици ппщтанске 

мреже кпја је  ппщиљку  примила,  а прималац  у  јединици ппщтанске мреже   кпја врщи 
урушеое ппщиљке.  

(6)  Изузетнп, ппщиљалац рекламацију из претхпднпг става мпже ппднијети и у билп кпјпј 
другпј јединици ппщтанске  мреже Ппщте, кпја ту рекламацију прпсљеђује пријемнпј јединици 
ппщтанске мреже Ппщте.  

(7)  Рекламацију ради пщтећеоа или умаоеоа садржаја ппщтанске ппщиљке прималац или другп 
пвлащћенп лице мпра ппднијети пдмах приликпм урушеоа ппщиљке.  

(8) Не  прихвата  се  пригпвпр  из  става  (7)  пвпг  шлана  кпји  је  ппднесен  накпн  урушеоа                               
ппщиљке, псим у слушају акп прималац најкасније нареднпг раднпг дана прилпжи дпказ да 
пщтећеое или умаоеое садржаја ппщтанске ппщиљке није насталп накпн урушеоа.  

(9)  Ппщта је пбавезна дпставити писани пдгпвпр  п пснпванпсти рекламације у рпку пд   30 
(тридесет) дана пд дана ппднпщеоа рекламације за ппщиљке у унутращоем  ппщтанскпм  
сапбраћају,  а  за  ппщиљке  у  међунарпднпм  ппщтанскпм сапбраћају  у рпку пд 60 
(щездесет) дана пд дана ппднпщеоа рекламације.  

ДИП XII ПДГПВПРНПСТ И НАКНАДА ШТЕТЕ  

 
Члана 95. 

(Пдгпвпрнпст Ппште) 
 
(1)  У   ппгледу   пдгпвпрнпсти   за  щтету  не  мпже  да  ппстпји  разлика  између  губитка,                             

пщтећеоа  или  кащоеоа  ппщтанских  ппщиљака  у  унутращоем  и  међунарпднпм 
ппщтанскпм сапбраћају.  

(2) У   међунарпднпм   ппщтанскпм  сапбраћају  Ппщта пдгпвара  у складу са   актима Свјетскпг 
ппщтанскпг савеза. 

(3) У унутращоем ппщтанскпм сапбраћају Ппщта пдгпвара: 
а. за губитак или пщтећеое ппщтанске ппщиљке или умаоеое оенпг садржаја; 
б. за прекпрашеое рпка за пренпс и урушеое ппщтанске ппщиљке; 
в. у слушају када није изврщила услугу или услугу није изврщила у цјелпсти.  

(4) Ппщта није пдгпвпрна у   сљедећим слушајевима: 
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а. када дпкаже да се дпгађаји из става (3) пвпг шлана нису мпгли предвидјети, избјећи 
или птклпнити (вища сила); 

б. када  кприсник  услуге  не  ппднесе  рекламацију  у  рпку  утврђенпм  пвим Ппсебним 
услпвима или не ппднесе захтјев за накнаду щтете у рпку утврђенпм пвим Ппсебним 
услпвима; 

в. кад се ради п ппщтанским ппщиљкама шији је садржај забраоен; 
г. када  је  щтета  узрпкпвана   тиме  щтп  кприсник  услуге  није запакпвап  ппщиљку  

на нашин да  псигура    оен   садржај   или   се   није  кпристип   пдгпварајућпм   
ппнуђенпм   услугпм Ппщте. 

д. кад утврди да је лажнп пзнашена вища вриједнпст пд стварне вриједнпсти садржине 
ппщиљке. 

(5)  Ппщта  не пдгпвара за изгубљену кприст, нити за стварну щтету кпја мпже настати ради 
губитка, пщтећеоа или умаоеоа садржаја ппщтанске ппщиљке, те прекпрашеоа рпка за 
пренпс и урушеое ппщиљке.  

(6)       Изузетнп, акп ппщиљалац или другп пвлащћенп лице дпкаже да је претрпјелп већу щтету пд 
изнпса  кпји је Ппщта дужна да надпкнади пп шлану 96. пвих Ппсебних услпва, Ппщта је дужна 
да му исплати дпказану щтету, али највище дп двпструкпг изнпса утврђенпг у шлану 96. пвих 
Ппсебних услпва.  

 
Члан 96. 

(Накнада штете у унутрашоем и међунарпднпм ппштанскпм сапбраћају) 
 
(1)  Ппщта је дужна платити пдгпварајућу  надпкнаду  кприснику ппщтанских услуга  у слушају 

губитка,  пщтећеоа,  умаоена садржаја или прекпрашеоа рпкпва  пренпса  ппщтанских  
ппщиљака,  дп  кпјих  је  дпщлп  кривицпм,  намјерпм  или нехатпм   Ппщте.  

(2)  Кприсник услуге мпже на пснпву писанпг пдгпвпра из шлана  94. став  (9) пвих Ппсебних 
услпва, у рпку пд 30 (тридесет) дана пд дана пријема пдгпвпра, Ппщти  ппднијети захтјев за 
накнаду щтете. Захтјеву за накнаду щтете пбавезнп се прилаже негативнп ријещена 
пптражница и Пптврда п пријему ппщиљке, а акп се захтјев пднпси на пщтећеое или умаоеое 
садржаја ппщтанске ппщиљке, прилаже се Записник п неисправнпсти ппщиљке.  

(3)  Ппщта је пбавезна кприснику услуга за ппщиљке у унутращоем ппщтанскпм сапбраћају 
исплатити   накнаду щтете утврђену Закпнпм п ппщтанским услугама Републике Српске, пднпснп 
према Прилпгу брпј 1. пвих Ппсебних услпва.  

(4)  Ппред накнаде щтете кприсник има правп и на ппврат наплаћене ппщтарине за дату 
услугу.  

(5)       За  прекпрашеое  рпка пренпса ппщтанске ппщиљке кприснику ппщтанских услуга се плаћа 
трпструки изнпс наплаћене ппщтарине. 

(6)       Накнада  щтете  за  ппщиљке  са  пткупним  рукпваоем исплаћује се у висини утврђенпј за 
пдређену врсту ппщиљке (R, V, ппщиљка Брзе ппщте (ЕМС), пакет). 

(7) За накнаду щтете у међунарпднпм ппщтанскпм сапбраћају примјеоују се акти Свјетскпг 
ппщтанскпг савеза. 

(8)  Акп  Ппщта не исплати кприснику услуге накнаду щтете у рпку пд  30  (тридесет) дана пд дана 
ппднпщеоа захтјева из става  (2) пвпг шлана, кприсник услуга накнаду щтете мпже пстварити 
судским путем.  

(9)  Акп се изгубљена ппщиљка или оен дип прпнађе накпн исплате накнаде щтете, Ппщта је    
пбавезна п тпме пбавијестити кприсника услуге.  

(10)  Акп  кприсник  услуге  захтијева  урушеое  накнаднп  прпнађене  ппщиљке,  пбавезан  је 
вратити изнпс примљене накнаде щтете. У прптивнпм Ппщта има правп унищтити ппщиљку 
или прпдати оен садржај.  

(11)  Ппщиљалац  ппщтанске ппщиљке  пдгпвпран  је Ппщти за щтету кпју  оегпва  ппщтанска  
ппщиљка  нанесе  псталим  ппщтанским  ппщиљкама,  пбјектима, ппреми, радницима Ппщте и 
другим лицима, ппд услпвпм да се утврди   да је настанак щтете изазван кривицпм, намјерпм 
или нехатпм ппщиљапца.  
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ДИП XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ  

Члан 97. 
(Примјена других прпписа) 

 
(1) За све  щтп  није  предвиђенп  пдредбама  пвих  Ппсебних услпва, а пднпси се на врщеое и 

кприщћеое  ппщтанских  услуга  и  ппступка  пствариваоа  међуспбних  права  и  пбавеза Ппщте 
и кприсника ппщтанских услуга, примјеоују се пдредбе Закпна п ппщтама Бпсне и Херцегпвине, 
Закпна п ппщтанским услугама Републике Српске, Ппщтих услпва, Аката Свјетскпг ппщтанскпг 
савеза, кап и други важећи прпписи Ппщте, а кпји нису у супрптнпсти са наведеним актима.  

 
Члан 98. 

(Ступаое на снагу) 
 

(1) Сагласнпст на пве Ппсебне услпве даје Министарствп сапбраћаја и веза Републике Српске и 
Агенција за ппщтански сапбраћај Бпсне и Херцегпвине, а ступају на снагу и примјеоују се 
псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике Српске“.  

(2) Ступаоем на снагу пвих Ппсебних услпва престају да важе Ппщти услпви за врщеое 
ппщтанских услуга брпј: 1.-01-1138-1/04 пд 14.05.2004. гпдине, те Пдлука Управе Предузећа 
брпј: 1.-1171-1/10 пд 23.03.2010. гпдине и ташка 3. Закљушка Управе Предузећа брпј: 1.-5374/09 
пд 21.12.2009. гпдине.  

 
 
 
Брпј: 1.-175-3/11 
 
Баоа Лука,  12.09.2011. гпдине
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Прилпг брпј 1 
 
Накнада щтете  
 

Врста ппшиљке 
За губитак или пптпунп 

пштећеое 

За дјелимичнп 
пштећеое или 

умаоеое садржаја 

За прекпрачеое рпка 
за пренпс 

Преппрушена  
Петпструки изнпс плаћене 
ппщтарине 

Пплпвина изнпса за 
губитак или пптпунп 
пщтећеое 

Трпструки изнпс 
плаћене ппщтарине 

Хитна преппрушена 
Десетпструки изнпс 
плаћене ппщтарине 

Пплпвина изнпса за 
губитак или пптпунп 
пщтећеое 

Трпструки изнпс 
плаћене ппщтарине 

Вриједнпсна 
(писмп или пакет) 

У висини ушиоене щтете, а 
највище дп пзнашене 
вриједнпсти те ппщиљке и 
изнпс плаћене ппщтарине 

У висини ушиоене 
щтете, а највище дп 
пзнашене вриједнпсти 
ппщиљке   

Трпструки изнпс 
плаћене ппщтарине 

Упутница 

За ппгрещну исплату  - 
пуни упутнишки изнпс и 
изнпс ппщтарине за оен 
пренпс 

  

Ппщиљка Брзе ппщте (ЕМС):    

- са пзнашенпм вриједнпщћу 

Дп висине пзнашене 
вриједнпсти и ппврат 
ппщтарине 

У висини ушиоене 
щтете, а највище дп 
пзнашене вриједнпсти 
ппщиљке   

Трпструки изнпс 
плаћене ппщтарине 

- без пзнашене вриједнпсти 
Десетпструки изнпс 
плаћене ппщтарине 

Петпструки изнпс 
плаћене ппщтарине 

Трпструки изнпс 
плаћене ппщтарине 

Телеграфскп саппщтеое 
Десетпструки изнпс 
плаћене ппщтарине 

 Трпструки изнпс 
плаћене ппщтарине 

 
 
 
 
 


