
На основу члана IВ 4а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и 

Херцеговине на 55. сједници Представничког дома, одржаној 21. априла 2005. године, и на 40. 

сједници Дома народа, одржаној 25. априла 2005. године, усвојила је   

ЗАКОН   

О ПОШТАМА БОСНЕ I ХЕРЦЕГОВIНЕ   

I - ПРЕДМЕТ ЗАКОНА   

Члан 1.   

(1)    Овим законом утврђују се основна питања организације и функционисања поштанског 

саобраћаја у Босни и Херцеговини и поштанског саобраћаја с другим земљама.   

(2)    Поштанске услуге врше се у складу с условима који су утврђени законом, општим и 

посебним условима за вршење поштанских услуга, актима поштанских оператера, као и на 

основу ратификованих, односно потврђених међународних конвенција, других међународних 

аката и уговора.   

II - ДЕФИНИЦИЈЕ   

Члан 2.   

Сви изрази који се користе у овом закону имају сљедећа значења:   

а)    "поштанске услуге" значе услуге преноса поштанских пошиљака и све друге услуге које су 

наведене у номенклатури поштанских услуга;   

б)    "поштанске пошиљке" значе све пошиљке које прими на пренос и за које одговара оператер 

поштанског саобраћаја;   

ц)    "писмоносна пошиљка" значи сваку поштанску пошиљку која садржи неко саопштење у 

писаној форми, на свакој врсти физичког медија, коју треба доставити назначеном примаоцу. 

Рачуни за режије, други рачуни, финансијски и други извјештаји сматрају се писмоносним 

пошиљкама;   

д)    "пошиљалац" значи свако физичко или правно лице које је дало или у чије име је поштанска 

пошиљка дата на пренос оператеру поштанског саобраћаја;   

е)    "универзалне поштанске услуге" значе све оне поштанске услуге које, у складу с овим 

законом и другим поштанским прописима, морају бити доступне на цијелој територији Босне и 

Херцеговине;   



ф)    "резервисане поштанске услуге" значе оне врсте универзалних поштанских услуга које 

може пружати само јавни поштански оператер;   

г)    "нерезервисане поштанске услуге" значе поједине врсте универзалних поштанских услуга 

које, осим јавних, могу вршити и други оператери поштанског саобраћаја;   

х)    "оператери поштанског саобраћаја" значе све субјекте који су регистровани за обављање 

дјелатности из области поштанског саобраћаја;   

и)    "јавни поштански оператер" значи предузеће које је у већинском државном власништву, и 

које је у тренутку доношења овог закона већ регистровано за пружање резервисаних и 

нерезервисаних поштанских услуга;   

ј)    "поштански оператер" значи организацију која је, у складу с овим законом, овлашћена за 

пружање нерезервисаних поштанских услуга;   

к)    "финансијске поштанске услуге" значе домаће и међународне жиралне услуге, новчане 

дознаке и чековне услуге, као и све друге услуге чији је предмет новац, а које су дефинисане 

поштанским прописима у оквиру прописа Свјетског поштанског савеза;   

л)    "посебне услуге" значе оне услуге које су дефинисане општим условима и номенклатуром 

поштанског саобраћаја;   

м)    "остале услуге" значе допунске и остале поштанске услуге које захтијева пошиљалац или 

прималац;   

н)    "поштански прописи" значе сваки пропис који је донио овлашћени орган, а односи се на 

пружање поштанских услуга;   

о)    "поштанска марка" значи сваку поштанску марку коју је јавно издао јавни поштански 

оператер, укључујући и све поштанске наљепнице и друга прописана поштанска обиљежја која 

служе као доказ плаћања поштанске услуге;   

п)    "директна пошта" значи све пошиљке које садрже промотивне и све друге рекламне поруке 

штампане у више истих примјерака, који се шаљу на најмање 30 различитих адреса;   

р)    "курирске услуге" значе поштанске услуге с додатном вриједношћу, које давалац поштанских 

услуга обавља на основу посебног захтјева пошиљаоца, а подразумијевају преузимање 

писмоносне пошиљке на адреси пошиљаоца, те директан пренос и уручење на адреси 

примаоца;   

с)    "државни портал" значи поштанску услугу путем које грађанин електронским путем 

испуњава своје обавезе према држави и тражи услуге државних и ентитетских органа.   



III - ПРIНЦIПI ПОШТАНСКЕ ПОЛIТIКЕ   

Члан 3.   

Сви субјекти који у Босни и Херцеговини пружају поштанске услуге морају консеквентно 

уважавати и спроводити сљедеће принципе поштанске политике:   

а)    поштанске услуге морају бити доступне свим грађанима Босне и Херцеговине, под једнаким 

условима, без било какве дискриминације;   

б)    слобода комуникације путем писмоносних и других поштанских пошиљака мора бити 

загарантована свим физичким и правним лицима у Босни и Херцеговини, без било каквих 

ограничења;   

ц)    интерес свих корисника поштанских услуга мора бити заштићен расположивошћу и 

квалитетом тих услуга;   

д)    тарифе поштанских услуга морају бити недискриминаторске и транспарентне;   

е)    пружање поштанских услуга мора бити организовано на начин који не доводи у опасност 

здравље и безбједност људи и имовине;   

ф)    организацијом поштанског система мора се обезбиједити могућност примјене прописа који 

се односе на увозно и извозно царињење робе;   

г)    сва технолошка рјешења у поштанском саобраћају морају уважавати принципе 

економичности, ефикасности и безбједности;   

х)    технички стандарди који се односе на ниво поштанских услуга морају се усклађивати са 

стандардима Европске уније;   

и)    цијене резервисаних поштанских услуга су под државном контролом, а уколико се оваквим 

цијенама не обезбјеђује покриће стварних трошкова и развојне потребе поштанског система, 

држава и ентитети обезбјеђују субвенције јавним поштанским оператерима. Није дозвољено 

субвенционисање нерезервисаних и других поштанских услуга из средстава резервисаних 

поштанских услуга;   

ј)    конкуренција у поштанском саобраћају подстиче се до нивоа којим се не угрожава друштвена 

функција универзалних поштанских услуга;   

к)    системи поштанске нумерације морају обезбиједити идентификацију државе и поштанских 

оператера;   



л)    међусобна сарадња јавних поштанских оператера не смије да буде монополистички 

оријентисана и мора да се заснива на чистим економским односима у интересу свих грађана 

Босне и Херцеговине;   

м)    развој поштанских услуга подстиче се одговарајућим мјерама економске политике и стално 

усклађује с потребама корисника, те технолошким, економским и друштвеним приликама;   

н)    представљање поштанског система Босне и Херцеговине у Свјетском поштанском савезу и 

другим међународним организацијама мора обезбиједити потпуну равноправност свих јавних 

поштанских оператера Босне и Херцеговине;   

о)    заступљеност поштанских опрератера који дјелују на подручју Босне и Херцеговине у 

слободним међународним асоцијацијама не смије се на било који начин ограничавати, а њихово 

дјеловање не смије да буде на штету и против интереса осталих поштанских оператера.   

Члан 4.   

Iнвеститор, власник стамбене зграде, етажни власник, власник стамбеног и пословног блока или 

породичне куће дужан је да на погодном мјесту у објекту, или у дворишту код улаза постави и 

одржава поштанско сандуче за писмоносне пошиљке или да обезбиједи други адекватан начин 

за пријем писмоносних пошиљака.   

IВ - ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ   

а) Универзалне поштанске услуге   

Члан 5.   

(1)    Универзалне поштанске услуге су поштанске услуге које се обавезно организују на читавом 

подручју Босне и Херцеговине и обухваћају пријем, отпрему, превоз, приспијеће и уручење:   

а)    писмоносних пошиљака до 2 кг;   

б)    пакетских до 31,5 кг;   

ц)    поштанских упутница;   

д)    директне поште;   

е)    поштанских и телеграфских саопштења;   

ф)    препоручених и вриједносних пошиљака;   

г)    секограма до 7 кг.   



(2)    Максималне и минималне димензије поштанских пошиљака обухваћених универзалним 

поштанским услугама су димензије које су утврђене Универзалном поштанском конвенцијом, 

односно Конвенцијом Свјетског поштанског савеза.   

(3)    Универзалне поштанске услуге обезбјеђују се сваког радног дана, најмање пет дана у 

недјељи, осим под условима и приликама које су поштанским прописима дефинисане као 

ванредне.   

(4)    Универзалне поштанске услуге у Босни и Херцеговини пружају јавни поштански оператери и 

други поштански оператери на основу лиценци.   

б) Резервисане поштанске услуге   

Члан 6.   

(1)    У оквиру универзалних поштанских услуга, резервисане поштанске услуге у унутрашњем и 

међународном саобраћају обухваћају пријем, отпрему, превоз, приспијеће и уручење:   

а)    писмоносних пошиљака до 1000 гр;   

б)    тисковина, новина и часописа;   

ц)    пакетских пошиљака до 10 кг;   

д)    поштанских и телеграфских упутница;   

е)    исплате новчаних дознака на кућну адресу;   

ф)    директне поште;   

г)    курирске услуге, уколико износ тарифе није десет пута већи од обичне тарифе,   

х)    препоручених и вриједносних пошиљака, без обзира на тежину;   

и)    судских писама, писама у управном и прекршајном поступку, без обзира на тежину.   

(2)    Резервисане поштанске услуге могу да обављају само јавни поштански оператери.   

ц) Финансијске поштанске услуге   

Члан 7.   



(1)    Јавни поштански оператери, путем јединица поштанске мреже и других пунктова за 

универзалне поштанске услуге, могу да пружају услуге и корисницима финансијске поштанске 

услуге.   

(2)    Финансијским поштанским услугама обезбјеђују се различити облици жиралних дознака, те 

дознака готовог новца и чекова, које упућују физичка и правна лица или су таква новчана 

средства њима упућена.   

(3)    У оквиру своје дјелатности, јавни поштански оператери могу обављати и друге финансијске 

услуге, као што су штедни улози грађана, везани депозити, рачуни нерезидената, трезорско и 

благајничко пословање, мјењачко пословање, кредитирање становништва, картично пословање, 

жиро и текући рачуни уплата, фактура за режије комуналних и других јавних предузећа и др.   

(4)    Јавни поштански оператер организује посебну финансијску организацију - Поштанску банку, 

посредством које ће обављати послове из овог члана, а у складу са Законом и другим прописима 

који уређују ову област.   

(5)    До успостављања одговарајуће законске регулативе и формирања поштанских банака, 

поштански оператери финансијске услуге могу да обављају путем одговарајућег пословног 

аранжмана с другим банкама, а у складу са Законом и другим прописима који регулишу 

финансијске услуге у оквиру банкарског сектора.   

д) Остале услуге   

Члан 8.   

(1)    Под осталим услугама, у смислу овог закона, подразумијевају се посебне, допунске и остале 

поштанске услуге које захтијевају пошиљалац или прималац, а које се утврђују Општим 

условима за вршење поштанских услуга.   

(2)    Оператери поштанског саобраћаја, ради самоодрживости, могу да организују и обављање 

осталих услуга на новим тржиштима, а које су дефинисане овим законом и Општим условима.   

(3)    Јавни поштански оператери могу да организују и обављање курирских услуга које су 

либерализоване и налазе се на тржишту.   

В - ОРГАНIЗАЦIЈА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА   

а) Оператери поштанског саобраћаја   

Члан 9.   

(1)    Поштанске услуге пружају оператери поштанског саобраћаја.   



(2)    Оператер поштанског саобраћаја може да буде свако правно лице које испуњава одређене 

техничке, кадровске и друге услове, уколико за обављање поштанских услуга посједује 

овлашћење добијено од надлежног органа и уколико те услуге обавља у оквиру своје 

регистроване дјелатности.   

а)    јавни поштански оператери овлашћени су за пружање резервисаних поштанских услуга. Ово 

овлашћење подразумијева истовремено право на пружање нерезервисаних и свих осталих 

поштанских услуга;   

б)    јавни поштански оператери су у искључивом или већинском власништву државе;   

ц)    други оператери поштанског саобраћаја, изузев јавних поштанских оператера, не могу имати 

овлашћења за пружање резервисаних поштанских услуга, већ само нерезервисаних и осталих 

поштанских услуга, свих или само појединих. Оснивају се у складу с овим законом, а могу бити у 

приватном власништву.   

(3)    Овлашћење за рад поштанским опрератерима даје и одузима, у складу с одредбама овог 

закона, Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, уз сагласност Министарства 

комуникација и саобраћаја.   

б) Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине   

Члан 10.   

(1)    Ради обављања регулаторних функција у области поштанског саобраћаја, овим законом 

оснива се Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција), која 

дјелује у складу с принципима објективности, транспарентности и недискриминације.   

(2)    Агенција дјелује у интересу Босне и Херцеговине и свих њених грађана.   

(3)    Агенција има статус правног лица.   

(4)    Агенцијом руководи Савјет Агенције, који чине три члана на паритетној основи трију 

конститутивних народа у Босни и Херцеговини.   

а)    чланови Савјета Агенције, из реда конститутивних народа, именују се у складу са Законом о 

министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и 

Херцеговине;   

б)    мандат чланова Савјета Агенције траје четири године, а предсједавајући Савјета Агенције 

мијења се сваких годину дана;   

ц)    Савјет Агенције доноси све одлуке консензусом;   



д)    Савјет Агенције доноси акта Агенције којима се дефинишу: унутрашња организација, 

надлежност Савјета и друга питања битна за рад Агенције;   

е)    сједиште Агенције одређује Савјет министара Босне и Херцеговине.   

(5)    Надлежности Агенције:   

а)    остварује контакте с поштанским управама и међународним поштанским организацијама;   

б)    издаје и одузима лиценце поштанским оператерима за обављање поштанских услуга у 

складу с Правилником који доноси Савјет Агенције;   

ц)    доноси технолошке прописе за функционисање поштанског саобраћаја на територији цијеле 

Босне и Херцеговине, те предлаже прописе којима се дефинишу јединствени Општи услови за 

вршење поштанских услуга и општи стандарди универзалних поштанских услуга;   

д)    прати да ли се поштански оператер придржава услова садржаних у издатим лиценцама, а у 

случају повреде тих услова или одредаба овог закона, предузима мјере из своје надлежности;   

е)    прати поштовање утврђених принципа поштанске политике и иницира мјере за отклањање 

свих одступања од тих принципа;   

ф)    прати међународне поштанске прописе и обавјештава јавне оператере и друге оператере 

поштанског саобраћаја о њиховом доношењу, измјенама и допунама;   

г)    даје сагласност на уговоре које закључују поштански оператери у Босни и Херцеговини с 

оператерима поштанског саобраћаја поштанских управа других земаља;   

х)    утврђује методологију и принципе за обрачун међуоператерских, транзитних и терминалних 

трошкова и прати њихову реализацију;   

и)    прати међународни обрачун у складу с утврђеним принципима и прописима Свјетског 

поштанског савеза и расподјелу унутар оператера;   

ј)    утврђује јединствену тарифну политику за резервисане услуге на подручју Босне и 

Херцеговине;   

к)    предлаже критеријуме за формирање максималних цијена извршавања поштанских услуга;   

л)    утврђује висину трошкова за издавање лиценци и висину годишње накнаде за обављање 

поштанских услуга, као и рокове за измирење обавеза плаћања;   



м)    даје сагласност о програму издавања поштанских марака које издају јавни поштански 

оператери;   

н)    доноси општи ред превоза поштанских пошиљака и налази оптималне правце тог превоза;   

о)    утврђује износ накнаде за покриће губитака јавних поштанских оператера;   

п)    организује симпозијуме, стручне семинаре и сл.;   

р)    врши друге надлежности које су јој повјерене овим законом или другим актима у складу с 

овим законом.   

(6)    За обављање послова из става (5) алинеје б), г), ј) и л), Агенција тражи сагласност 

Министарства комуникација и саобраћаја.   

(7)    Ради извршавања повјерених послова, Агенција запошљава потребан број стручних и 

техничких лица. Број и структуру потребног радног особља утврђује Савјет Агенције, а при 

њиховом ангажовању обезбјеђује заступљеност конститутивних народа према посљедњем 

попису становништва Босне и Херцеговине из 1991. године, а у складу с планом кадрова 

Агенције.   

(8)    Трошкови Агенције подмирују се из прихода од издавања лиценци поштанским 

оператерима, Буџета институција БиХ и других прихода Агенције.   

(9)    Агенција послије завршетка сваке пословне године објављује извјештај о свом раду, 

укључујући и финансијски извјештај и извјештај независног ревизора и доставља га на 

разматрање Савјету министара и Парламентарној скупштини БиХ.   

ц) Надлежности Савјета министара Босне и Херцеговине и Министарства комуникација и 

саобраћаја   

Члан 11.   

(1)    У укупној организацији поштанског саобраћаја у Босни и Херцеговини надлежности Савјета 

министара БиХ, односно Министарства комуникација и саобраћаја посебно обухваћају:   

а)    дефинисање основних критеријума које морају испуњавати заинтересовани субјекти за 

добијање овлашћења за вршење поштанских услуга;   

б)    одређивање начина представљања јавних поштанских оператера у Свјетском поштанском 

савезу, као и другим међународним организацијама у којима се поштански систем Босне и 

Херцеговине мора репрезентовати као јединствен систем;   



ц)    прописивање путем прописа и других аката основних услова за обезбјеђење доступности 

поштанских услуга на цијелој територији Босне и Херцеговине;   

д)    предлагање закона о пошти, давање сагласности на Опште услове о вршењу поштанских 

услуга;   

е)    дефинисање циљева политике Босне и Херцеговине и праћење међународних стандарда у 

области поштанског система;   

ф)    прописивање и надзирање тарифне политике за резервисане услуге и квалитета пружања 

поштанских услуга;   

г)    давање сагласности на Статут Агенције;   

х)    предлагање измјена и допуна законских прописа којима се регулише поштански саобраћај у 

Босни и Херцеговини;   

и)    давање сагласности Агенцији за рад поштанских оператера;   

ј)    остала питања утврђена Уставом Босне и Херцеговине, овим законом и другим актима у 

складу с овим законом.   

(2)    Надлежности и одговорности из става (1) овог члана Савјет министара БиХ реализује путем 

Министарства комуникација и саобраћаја. Министарство комуникација и саобраћаја поједине 

послове повјерава Агенцији, и у том случају даје смјернице за реализацију повјерених послова.   

д) Међуоператорски поштански саобраћај   

Члан 12.   

(1)    Сваки оператер поштанског саобраћаја је обавезан да пренос поштанских пошиљака које 

прими од било којег другог оператера поштанског саобраћаја на подручју Босне и Херцеговине 

третира на потпуно једнак начин, као и пренос поштанских пошиљака које му је повјерило било 

које физичко или правно лице у Босни и Херцеговини.   

(2)    Оператери поштанског саобраћаја могу између себе закључивати билатералне и 

мултилатералне споразуме уз сагласност Агенције, а који морају бити у складу с принципима 

поштанске политике утврђеним овим законом.   

е) Међуентитетски поштански саобраћај   

Члан 13.   



(1)    Пренос поштанских пошиљака између ентитета третира се као унутрашњи поштански 

саобраћај и не може се ограничавати административним мјерама.   

(2)    Оператери поштанског саобраћаја, уз сагласност Агенције, усаглашавају начине и правце 

поштанске размјене, уважавајући принципе економичности, ефикасности и безбједности.   

ф) Међународни поштански саобраћај   

Члан 14.   

(1)    Обављање међународних поштанских услуга мора да буде у складу с релевантним 

одредбама Свјетског поштанског савеза и другим споразумима међународних организација који 

су обавезујући за Босну и Херцеговину, утврђеним правцима превоза и закљученим уговорима 

између оператера поштанског саобраћаја у Босни и Херцеговини с оператерима поштанског 

саобраћаја других поштанских управа.   

(2)    Агенција је дужна да, у складу са ставом (1) овог члана и другим релевантним одредбама 

овог закона, путем поштанских прописа, обезбиједи свим лицима у Босни и Херцеговини 

недискриминаторски, безбједан и ефикасан приступ међународним поштанским услугама и у 

вези с тим да на прикладан начин прати извршавање преузетих обавеза јавних и других 

поштанских оператера.   

г) Принципи за обрачун трошкова и рефундације   

Члан 15.   

(1)    Јавни поштански оператери покриће губитака, у случају када цијене резервисаних 

поштанских услуга не покривају њихове трошкове, надокнађују из других прихода остварених 

вршењем поштанских услуга.   

(2)    Ради остваривања утврђених принципа поштанске политике, јавни поштански оператери су 

дужни да обезбиједе такав интерни рачуноводствени систем из којег ће се видјети структура 

прихода и трошкова резервисаних и нерезервисаних универзалних услуга, те структура и висина 

прихода и трошкова посебних поштанских услуга. Iнтерни рачуноводствени системи морају да 

обезбиједе локацију трошкова свих поштанских услуга у складу са стандардима Европске уније.   

(3)    Међусобне рефундације, на основу међународних и међуоператерских поштанских услуга, 

морају да покрију трошкове преноса и прераде поштанских пошиљака.   

а)    рефундације на основу међународних поштанских услуга, које припадају јавном оператеру 

поштанског саобраћаја, врше се на основу међународног обрачуна, а на основу прописа 

Свјетског поштанског савеза;   



б)    рефундације које припадају јавном оператеру поштанског саобраћаја на основу унутрашњег 

међуоператерског поштанског саобраћаја регулишу се на основу методологије и принципа које 

одређује Агенција.   

ВI - ПОШТАНСКЕ МАРКЕ   

Члан 16.   

(1)    Поштанске марке издају јавни поштански оператери.   

(2)    Поштанске марке морају имати идентификацију Босне и Херцеговине, ентитета и 

идентификацију поштанског оператера.   

(3)    На маркама јавних поштанских оператера не могу да буду: слике, знамења, симболи или 

неке друге ознаке и садржај увредљивог карактера, или који су у супротности са законским 

прописима Босне и Херцеговине.   

(4)    За сваку емисију поштанских марака, јавни поштански оператер дужан је да прибави 

сагласност Агенције. Уколико Агенција утврди да марке које се емитују садрже елементе 

забрањене ставом (3) овог члана, обуставиће ову емисију.   

ВII - ПОВЈЕРЉIВОСТ ПОШТАНСКIХ ПОШIЉАКА   

Члан 17.   

(1)    Поштански оператери обавезни су да обезбиједе тајност поштанских пошиљака. 

Поштанском оператеру забрањено је да: неовлашћено дозна садржај поштанске пошиљке, или 

задржи, прикрије или неовлашћеном лицу да поштанску пошиљку, неовлашћеном лицу саопшти 

било какве податке који су у вези с поштанском пошиљком, или неовлашћеном лицу омогући или 

помогне у обављању неке од тих радњи. Забрана се односи и на запосленике поштанског 

оператера и након престанка рада код поштанског оператера.   

(2)    Поштански оператер може да отвори и прегледа садржај поштанске пошиљке, уз пристанак 

пошиљаоца или примаоца.   

(3)    Iзузетно од одредаба става (2) овог члана, поштански оператер може да отвори и прегледа 

поштанску пошиљку без пристанка пошиљаоца или примаоца у сљедећим случајевима:   

а)    када је поштанску пошиљку немогуће уручити примаоцу нити вратити пошиљаоцу;   

б)    када постоји оправдана сумња да пошиљка садржи предмете забрањене за пренос у 

поштанским пошиљкама;   



ц)    када је поштанска пошиљка оштећена тако да је угрожен њен садржај и   

д)    када поштанска пошиљка у међународном саобраћају подлијеже царинском прегледу и 

девизном прегледу у смислу царинског закона и девизних прописа.   

(4)    Поступак отварања и прегледа садржаја поштанских пошиљака уређује се Општим 

условима за вршење поштанских услуга, које доноси Министарство саобраћаја и комуникација 

БиХ, а који су усклађени с прописима Европске уније.   

ВIII - ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕНОС ПОШТАНСКIХ ПОШIЉАКА   

Члан 18.   

(1)    Поштански операеор дужан је да плати одговарајућу одштету пошиљаоцу препоручене или 

вриједносне писмоносне пошиљке, пакета, упутница и телеграма у случају њиховог губитка, 

оштећења или кашњења, до којих је дошло кривицом, намјером или нехатом јавног поштанског 

оператера.   

а)    поступак плаћања одштете и њена висина утврђују се поштанским прописима, који су 

усклађени с прописима Свјетског поштанског савеза;   

б)    што се тиче одговорности, за одштету не може да постоји разлика између губитка, оштећења 

или кашњења поштанских пошиљака у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају;   

ц)    у случају када не може да се утврди одговорност из става (1) овог члана, јавни поштански 

оператери солидарно сносе одговорност за накнаду штете.   

(2)    Пошиљалац поштанске пошиљке одговоран је оператеру поштанског саобраћаја за штету 

коју поштанска пошиљка нанесе лицима у служби оператера поштанског саобраћаја, опреме 

оператера поштанског саобраћаја или осталим поштанским пошиљкама, под условом да се 

настанак штете може приписати у кривицу, намјеру или нехат пошиљаоца.   

IX - ПРIНУДНА IЗВРШЕЊА   

Члан 19.   

Поштанске пошиљке које улазе у оквир универзалних услуга и које се по том основу налазе код 

оператера поштанског саобраћаја не могу да буду предмет судског, административног или било 

којег другог облика принудног извршења, осим у случајевима изричито предвиђеним посебним 

законом.   

X - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ   



Члан 20.   

(1)    Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај поштански оператер и 

други субјекат пословања који има својство правног лица, као и предузетник ако неовлашћено 

обавља дјелатност из чл. 6. и 16. овог закона.   

(2)    За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице поштанског 

оператера или другог субјекта пословања који има својство правног лица казном од 500 КМ до 

1.500 КМ.   

Члан 21.   

(1)    Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршаје јавни поштански 

оператери ако се не придржавају чл. 3., 5., 6. и 16. овог закона.   

(2)    За радње из става (1) овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице јавног 

поштанског оператера новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.   

(3)    Iстовремено с изрицањем новчане казне у случају вишеструког понављања прекршаја, 

оператеру поштанског саобраћаја одузеће се лиценца на временски период од шест мјесеци.   

(4)    Под вишеструким понављањем прекршаја подразумијева се прекршај који се три пута 

понови у времену од три до шест мјесеци.   

XI - ДРЖАВНI ПОРТАЛ   

Члан 22.   

Јавни поштански оператери дужни су да организују државни портал, тј. мјесто гдје грађанин 

може путем посредника или непосредно, путем електронских медија, да испуњава обавезе 

према држави и етитетима и тражи услуге од државних и ентитетских органа.   

Члан 23.   

Босна и Херцеговина се обавезује да ће путем државног портала да реализује све трансакције 

из односа с грађанима које државни портал може технички да реализује. Јавни поштански 

оператери имају обавезу да уведу државни портал у року од четири године од ступања на снагу 

овог закона.   

XII - ПРЕЛАЗНЕ I ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 24.   



(1)    Постојећи јавни поштански оператери: Предузеће за поштански саобраћај РС А.Д. Бања 

Лука, ЈПБХ Пошта д.о.о. Сарајево и ХП Мостар д.о.о. настављају да пружају универзалне и 

остале услуге у складу с одредбама овог закона.   

(2)    Јавни поштански оператери дужни су да ускладе своју регистрацију и организацију с 

одредбама овог закона у року од шест мјесеци од дана његовог ступања на снагу, а према 

уредби коју ће донијети Савјет министара на предлог Агенције у року од три мјесеца од ступања 

на снагу овог закона.   

(3)    Остали поштански оператери дужни су да ускладе своје пословање с одредбама овог 

закона у року од шест мјесеци од дана његовог ступања на снагу.   

(4)    До доношења нових поштанских прописа неопходних за примјену овог закона, а најдуже 

током 12 мјесеци послије његовог ступања на снагу, примјењиваће се поштански прописи који су 

на снази у вријеме ступања на снагу овог закона.   

Члан 25.   

(1)    Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а 

биће објављен и у службеним гласилима Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта 

БиХ.   

(2)    Сви поштански прописи, сачињени на основу овог закона, ступају на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а биће објављени и у службеним гласилима 

Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ.   

(3)    Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: одредбе Закона о поштанским, 

телеграфским и телефонским услугама ("Службени лист СФРЈ", бр. 2/86 и 26/90), у дијелу који се 

односи на поштански саобраћај и обављање поштанских услуга, и одредбе Закона о системима 

веза, радио-саобраћаја и ПТТ саобраћаја ("Службени лист СРБиХ", број 15/90), у дијелу који се 

односи на поштански саобраћај и обављање поштанских услуга, и сви други прописи који 

регулишу материју која је предмет овог закона.   

 

ПСБиХ, број 170/05 
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