
   

 

Република Србија     
РАТЕЛ     

Регулаторна агенција за 
електронске комуникације 

и поштанске услуге  

   

   
___________________     Бр. _______________  

(датум подношења)        
   

 
ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ДОЗВОЛЕ - ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ 

УСЛУГА ВАН ДОМЕНА УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ  
 

  
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА  

1.1.  Пословно име     

1.2.  Седиште1     

1.3.  Адреса за пријем поште     

1.4.  ПИБ     

1.5.  Матични број предузећа     

1.6.  Текући рачун     

1.7.  Број телефона     

1.8.  Број факса     

1.9.  Е-mail    

1.10.  Web site     

______________ 
1Ако је подносилац група предузећа (удружење, интеграција, конзорцијуми и сл.), податке о седишту и контакт за 
информације, као и фотокопија регистрације из Агенције за привредне регистре, морају се поднети за свако предузеће 
појединачно  



 

 

Република Србија     
РАТЕЛ     

Регулаторна агенција за 
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2. ПОДАЦИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДОБРЕЊА  
   
2.1.  Планирани почетак обављања поштанских услуга  
2.1.1.  Планирани почетак обављања поштанских услуга     
2.1.2.  Захтевани период коришћења одобрења     
2.2.  Навести поштанске услуге које ће обављати подносилац Захтева  
2.2.1.  Пријем, прерада, превоз и уручење пакета масе веће од 10 кг   
2.2.2.  Пријем, прерада и превоз међународних пакета у полазу из Републике 

Србије, масе веће од 10 кг  
 

2.2.3.  Прерада и уручење међународних пакета масе веће од 20 кг у долазу у 
Републику Србију  

 

2.2.4.  Експрес услуге (пријем, прерада, превоз и уручење експрес пошиљака)   
2.2.5.  Курирске услуге (пријем, превоз и уручење регистрованих поштанских 

пошиљака директно од пошиљаоца до примаоца)  
 

2.3.  Капацитет поштанске мреже  
   Капацитет поштанске мреже  Сопствена 

поштанска мрежа  
Изнајмљена 
поштанска мрежа  

2.3.1.  Јединице /пословнице поштанске мреже     Бр. _______     Бр. _______  
2.3.2.  Центри за прераду поштанских пошиљака     Бр. _______     Бр. _______  
2.3.4.  Други капацитети поштанске мреже     Бр. _______     Бр. _______  
2.3.5.  Технолошка моторна возила преко 3,5 тоне     Бр. _______     Бр. _______  
2.3.6.  Технолошка моторна возила до 3,5 тоне     Бр. _______     Бр. _______  
2.3.7.  Мопеди и мотори     Бр. _______     Бр. _______  
2.3.8.  Бицикл     Бр. _______     Бр. _______  
2.3.9.  Укупан број запослених     Бр. _______     Бр. _______  
2.3.10.  Запослени у технолошким процесима рада     Бр. _______     Бр. _______  
2.3.11.  Достављачи/курири     Бр. _______     Бр. _______  
2.3.12.  Поштанска инфраструктура (кратак опис)     
2.3.13.  Остало (навести)     
Навести територију на којој ће се пружати поштанске услуге  
2.4.  Територија  Навести насељено место/регион  
2.4.1.  Цела територија Србије   
2.4.2.  Једно/више насељених места     
2.4.3.  Регион (округ)     
2.4.4.  Међународни саобраћај     
2.5.  Друге потребне информације везане за обављање поштанских услуга  
      

Ако подносилац Захтева користи изнајмљену поштанску мрежу, треба да достави и копију потписаног споразума са даваоцем 
поштанских услуга.  
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3. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЗАСТУПНИКУ  
3.1.  Име и презиме     
3.2.  Предузеће     
3.3.  Функција     
3.4.  ЈМБГ     
3.5.  Адреса     
3.6.  Телефон     
3.7.  Факс     
3.8.  e-mail     

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци, докази и друге информације садржане у овом 
захтеву и сви прилози истинити, тачни и потпуни, и да исти испуњавају услове предвиђене Законом о поштанским услугама 
("Службени гласник РС", бр. 18/05, 30/10 и 62/14).  

___________________     __________________  
(датум)     (потпис)  
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4. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОГ2 

4.1.  Посебни услови за обављање поштанских услуга  

4.2.  Доказ о испуњености услова за отпочињање обављања делатности поштанских услуга  

4.3.  Извод из регистрације предузећа из Агенције за привредне регистре  

4.4.  Исправа о жигу - идентификациони знак поштанског оператора  

4.5.  Ценовник поштанских услуга  

4.6.  Манипулативне исправе 
(Потврда о пријему (адресница/товарни лист)…)  

4.7.  Документ-а којим се потврђују овлашћења правног заступника за потписивање Захтева;  

4.8.  Остало.  

____________ 
2 Агенција задржава право да, у поступку и након издавања одобрења захтева и другу документацију у складу са Законом и 
другим прописима  
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