БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ ПРОМЕТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
БОСНЕИΧЕРЦЕГОВИНЕ

САВЈЕТ/ВИЈЕЋЕ АГЕНЦИЈЕ
Број: 01-02-07-5-80-1/18
Сарајево, 31. 1. 2018. године
На основу члана 24. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03,
26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 и 83/17) и члана 11. Одлуке о годишњем планирању рада и начину
праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", број 94/14), Агенција за поштански саобраћај
Босне и Херцеговине п о д н о с и
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
I – УВОД
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Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција) основана је Законом о поштама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 33/05) (у даљем тексту: Закон), ради обављања регулаторних функција у области
поштанског саобраћаја, као независна и непрофитна институција са статусом правног лица. Надлежности Агенције су дефинисане
чланом 10. став (5) Закона, а Статутом Агенције је регулисано унутрашње уређење и дјелокруг послова, доношење општих аката и
остала питања која су значајна за функционисање Агенције.
Успоставом Агенције као регулаторног тијела, правно одвојеног и оперативно независног од даваоца поштанских услуга и курирских
услуга, један је од основних елемената регулаторног оквира, установљеног поштанском директивом Европске уније. Агенција има
регулаторну функцију у области поштанског саобраћаја са следећим овлаштењима:
Надгледање и развој тржишта поштанског саобраћаја,
Издаје и одузима лиценце поштанским оператерима за обављање поштанских услуга у складу са правилником који доноси Савјет
Агенције,
Доноси прописе за функционисање поштанског саобраћаја на територији Босне и Херцеговине, те предлаже прописе којима се
дефинишу јединствени општи услови за вршење поштанских услуга и општи стандарди универзалних поштанских услуга,
Прати да ли се поштански оператери придржавају услова садржаних у издатим лиценцама, а у случају повреде тих услова или
одредаба Закона, предузима мјере из своје надлежности,
Прати поштовање утврђених принципа поштанске политике и иницира мјере за отклањање свих одступања од тих принципа,
Прати међународне поштанске прописе и обавјештава јавне оператере и друге оператере поштанског саобраћаја о њиховом
доношењу, измјенама и допунама,
Даје сагласност на уговоре које закључују поштански оператери у Босни и Херцеговини са оператерима поштанског саобраћаја,
поштанских управа других земаља,
Утврђује методологију и принципе за обрачун међуоператерских, транзитних и терминалних трошкова и прати њихову реализацију,
Прати међународни обрачун у складу са утврђеним принципима и прописима Свјетског поштанског савеза и расподјелу унутар
оператера,
Утврђује јединствену тарифну политику за резервисане услуге на подручју Босне и Херцеговине,
Утврђује висину трошкова за издавање лиценци и висину годишње накнаде за обављање поштанских услуга као и рокова за измирење
обавеза плаћања,
Даје сагласност о програму издавања поштанских марака које издају јавни поштански оператери,

Врши и друге надлежности које су јој повјерене Законом и другим актима у складу са Законом.
Циљ наведеног регулаторног оквира установљеног поштанском директивом ЕУ је постизање јединственог тржишта поштанских
услуга, постепеним и континуираним отварањем тржишта поштанских услуга, либерализација тржишта поштанских услуга у Европској
унији у складу са тзв. трећом поштанском директивом усвојеном 2008. године.
a) Сажетак остварених планираних годишњих резултата
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Агенција је у 2017. години, у складу са својим надлежностима испуњавала обавезе које проистичу из Закона, по питању регулисања
тржишта поштанских услуга, с циљем равноправног учешћа оператера поштанског саобраћаја који су регистровани за обављање
дјелатности поштанског саобраћаја.
У циљу извршавања обавеза проистеклих из Закона, те развоја тржишта поштанских услуга, у смјеру потпуне либерализације, Агенција је
организовала низ састанака и контакта са свим даваоцима поштанских услуга, представницима државног Министарства комуникација и
транспорта, ентитетским министарствима, инспекцијским органима и Дирекцијом за европске интеграције.
Агенција је прибавила мишљење од Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине по питању примјене казнених одредби
Закона, те сходно достављеном мишљењу од Министарства правде Босне и Херцеговине задужила прекршајне налоге, како би Агенција
могла да предузме активности из своје надлежности, по питању поштовања Закона.
Агенција је узела активно учешће у попуњавању и давању одговора из упитника Европске комисије у дијелу који се односи на поглавље
Кретање особа, услуга и право пословног настана.
Агенција је учествовала на годишњем састанку ЦЕРП-а (Удружење европских регулатора за поштански саобраћај).
Крајем 2017. године Агенција је покренула активност рачуноводственог раздвајања трошкова универзалне поштанске услуге из којег би се
сагледала структура прихода и трошкова резервисаних и нерезервисаних универзалних поштанских услуга, као и структура и висина
прихода и трошкова посебних поштанских услуга. Реализацијом пројекта би се испунили услови утврђени Законом.
Присутни проблеми
Оно што и даље остаје као проблем на тржишту поштанских услуга је непоштовање законских прописа којима се регулише област
поштанског саобраћаја. Агенција, преко својих организационих јединица настоји да путем ентитетских инспекција укаже на пропусте у
дијелу који се односи на нелегално обављање поштанских услуга за привредне субјекте који немају лиценце.
Не постоји Стратегија развоја поштанске дјелатности којом би се утврдио принцип развоја поштанске дјелатности и либерализације
поштанског тржишта у Босни и Херцеговини, у складу са директивама Европске уније и препорукама Свјетског поштанског савеза.
Стратегија развоја поштанског сектора у Босни и Херцеговини, требала би да дефинише универзалну поштанску услугу која би
била прилагођена друштвеном, економском и технолошком окружењу, а која би унаприједила раст тржишта и услуге из области
поштанског саобраћаја. Осим тога, Стратегијом развоја поштанског сектора у Босни и Херцеговини би се предвидјеле активности којима би
се побољшао квалитет поштанских услуга и ефикасност поштанске мреже (физичке, електронске и финансијске) чиме би се
омогућио одржив развој поштанског сектора и његове економије. Агенција се суочава са недостаком потребног стручног кадра, чији
недостатак слаби административне капацитете Агенције. Ради рјешавања одређених дилема, Агенција је одржала радни састанак са
Федералном управом за инспекцијске послове, са циљем тумачења Правилника о издавању лиценци за обављање поштанских услуга.

b) Табеларни преглед степена остварености планираних годишњих резултата
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1
2
3
4
5
6
1.1. Програм - Регулација тржишта поштанског саобраћаја
1.1.1. Пројекат - Регулација тржишта поштанског саобраћаја - Програм = Пројекат
1.1.1.1 Назив активности
Ниво
Доношење подзаконских аката,
Придрж
Сектор
правила и упутстава са циљем
авања
90%
93.%
93%
03, 04, 05
побољшања регулације
регулат
поштанског саобраћаја
иве у %

7

8

13% - Буџет
87% Властити
приход

784.000

9

10

524.782

I - IV
квартал

Квартал када је
активност
проведена

Планирани квартал
за провођење

Остварени трошкови

Планирани
трошкови

Извори фнансирања
(буџет, кредити,
донације, остало)

Циљана вриједност
(н+1)
Остварена
вриједност
на крају године
(н+1)

Програми, пројекти и
активности

Полазна вриједност
(н)

Носилац
активности
(организациона
јединица)

Јединица мјерења
(%, број или описно)

II -ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПРЕДВИЂЕНОГ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ
Општи циљ/принципи развоја: Одржив раст
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини
Специфични циљ: Унапређење регулаторног оквира тржишта поштанског саобраћаја
Вријеме
Показатељи
Извори финансирања и трошкови
провођења
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IV

Коментар

12

Програм
у ДОБ-у
0460600
0460700

c) Табеларни преглед степена израде планираних закона и подзаконских аката, са статусом њихове израде
У складу са чланом 10. Закона, Агенција има мандат да доноси и усклађује подзаконске акте, али не доноси законе. Због тога је Табела III - Извјештај о
израђеним законима планирани годишњим програмом рада непопуњена.
III - ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ ЗАКОНИМА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ
Општи циљ/принципи развоја: Одржив раст
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој
Средњорочни циљ:Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини
Специфични циљ: Унапређење регулаторног оквира тржишта поштанског саобраћаја
Вријеме провођења

Статус закона закључно са 31. 12. 2017. године

Назив закона

Планирани
квартал за
провођење

Квартал
када је
активност
проведена

Упућен
СМ БиХ
(ДА/НЕ)

Усвојен на
СМ БиХ
(ДА/НЕ)

Процедура
у ПС БиХ
(ДА/НЕ)

Усвојен у
ПС БиХ
(ДА/НЕ)

Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1. Регулација тржишта поштанског саобраћаја
1.1.1. Регулација тржишта поштанског саобраћаја - Програм = Пројекат

IV - ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ ПОДЗАКОНСКIМ АКТИМА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ
Општи циљ/принципи развоја: Одржив раст
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини
Специфични циљ: Унапређење регулаторног оквира тржишта поштанског саобраћаја
Вријеме провођења
Назив подзаконског акта

Планирани
квартал за
провођење
активности

Квартал
када је
активност
проведена

Статус подзаконског акта закључно са 31. 12. 2017.
године
Упућен
руководиоцу
(ДА/НЕ)

Усвојен од
стране
руководиоца
(ДА/НЕ)

1
2
3
1.1. (Назив програма) Регулација тржишта поштанског саобраћај
1.1.1. (Назив пројекта) Регулација тржишта поштанског саобраћаја - Програм = Пројекат
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Назив подзаконског акта:
1.1.1.1. Правилник о измјени Правилника о издавању
лиценци за обављање поштанских услуга
1.1.1.2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
висини трошкова за издавање лиценци и
висини накнаде за обављање поштанских
услуга
1.1.1.3. Акциони план за борбу против корупције у
Агенцији за поштански саобраћај Босне и
Херцеговине 2018. - 2019. г
1.1.1.4. Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Агенцији за
поштански саобраћај Босне и Херцеговине
1.1.1.5. Правилник за провођење правила за
консултације у изради правних прописа у
Агенцији за поштански саобраћај Босне и
Херцеговине
1.1.1.6. Водич о измјени водича о приступу
информацијама у Агенцији за поштански
саобраћај Босне и Херцеговине
1.1.1.7. Повеља унутрашње ревизије и Споразум о
вршењу функције унутрашње ревизије у
Агенцији за поштански саобраћај Босне и
Херцеговине

Упућен
СМ БиХ
(ДА/НЕ)

Усвојен
на СМ
БиХ
(ДА/НЕ)

Коментар

4

5

6

I Квартал

I Квартал
2017.

ДА

ДА

НЕ

НЕ

Није
планиран

I Квартал
2017.

ДА

ДА

Не усваја
СМ

Не усваја
СМ

Није
планиран

I Квартал
2017.

ДА

Не усваја
СМ

Не усваја
СМ

Започет
2016.

IV Квартал
2017.

ДА

ДА

ДА

ДА

Није
планиран

III Квартал
2017.

ДА

ДА

Не усваја
СМ

Не усваја
СМ

Није
планиран

I Квартал
2017.

ДА

ДА

Не усваја
СМ

Не усваја
СМ

Није
планиран

IV Квартал
2017.

ДА

ДА

НЕ

НЕ

ДА

d) Табеларни преглед степена израде међународних уговора, са статусом њихове израде
На основу члана 10. став (5) тачка г), а према расположивим евиденцијама Агенција нема евидентиране међународне уговоре закључене
између поштанских оператера у Босне иХ са оператерима поштанског саобраћаја других земаља.

V - ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ
Општи циљ/принципи развоја: Одржив раст
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој
Средњорочни циљ:Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и
Херцеговини
Специфични циљ: Унапређење регулаторног оквира тржишта поштанског саобраћаја
Вријеме провођења
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Назив међународног уговора

Планирани
квартал за
провођење

Квартал
када је
активност
проведена

Статус међународног уговора закључно са 31. 12. 2017.
године
Упућен
СМ БиХ
(ДА/НЕ)

Усвојен
на СМ
БиХ
(ДА/НЕ)

1
2
3
4
5
1.1. (Назив програма) Регулација тржишта поштанског саобраћаја
1.1.1. (Назив пројекта) Регулација тржишта поштанског саобраћаја - Програм = Пројекат

Процедура у
Предсједништву
БиХ
(ДА/НЕ)

Усвојен у
Предсједништву
БиХ
(ДА/НЕ)

Коментар

6

7

8

1.1.1.1 Назив међународног уговора

e) Преглед оперативних, логистичких и административних активности
У извјештајном периоду Агенција је обавила следеће активности:



На основу Одлуке о висини трошкова за издавање лиценци и висини накнаде за обављање поштанских услуга оператерима
поштанског саобраћаја послат је захтјев за достављање Извјештаја о оствареним приходима и физичком обиму обављених
поштанских услуга у 2016. години,
Сачињен је Извјештај о раду Агенције за 2016. годину,
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Послат је одговор и превод законских и подзаконских аката Агенције ДЕИ-у, на Упитник Еуропске комисије,
Савјет Агенције ријешио је седам захтјева за измјене Програма издавања поштанских марака у 2017. години и то:
 Поштама Српске – дате три сагласности које се односе на:
1. ванредно издање под називом: „70 година Електрокрајине“;
2. ванредно издање под називом: „20 година Театар феста „Петар Кочић“ и
3. промјену датума издавања поштанске марке: „Епске народне пјесме“ са 7. 12. 2017. на 21. 12. 2017.
 ХП Мостар – дате четири сагласности које се односе на:
1. Издање:
o „150. годишњица обнове Фрањевачког самостана на Хумцу“– први дан издања 4. 4. 2017. мијења се у 4. 5. 2017.;
o Издање - „Еуропа 2017.“ – први дан издања 5. 4. 2017. мијења се у 9. 5. 2017.
o брише се издање под редним бројем 4. „Међународни дан спорта за развој и мир“, а умјесто њега додаје се ново
издање: „Спорт 2017.“ – први дан издања 18. 7. 2017.,
2. Додавање ванредног издања: „25 година Међународне хуманитарне организације Mary's Meals“, први дан издања 9. 10.
2017,
Савјет Агенције је ријешио 39 захтјева за сагласност за емисију издања поштанских марака, од чега је:
 Поштама Српске дато 18 сагласности за емисију издања за 36 идејних рјешења поштанских марака;
 ХП Мостару дато 9 сагласности за емисију издања за 23 идејна рјешења поштанских марака;
 ЈП БХ Пошти дато 12 сагласности за емисију издања за 27 идејних рјешења поштанских марака.
Обрађени су захтјеви поштанских оператера:
 „INTEREUROPA RTC” д. д. Сарајево,
 „MHS” д.о.о. Сарајево,
 „IN TIME“ д.о.о. Сарајево,
 „EURO - EXPRESS“ д.о.о. Бања Лука,
 „DHL International – Сарајево“ д.о.о. Сарајево и
 „RHEA EXPRESS“ д.о.о. Сарајево,
за издавање Лиценце за обављање курирских услуга у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, те је истим након
добијене сагласности од Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине издата предметна лиценца, на период од
четири године.
Обрађен је Захтјев поштанског оператера „A2B Express Delivery” д.о.о. Сарајево за издавање Лиценце за обављање курирских
услуга у унутарашњем и међународном поштанском саобраћају, који је прослијеђен Министарству комуникација и транспорта Босне
и Херцеговине на сагласност.
Вођење регистра издатих лиценци за обављање поштанских услуга:
Према регистру лиценци укупан број издатих лиценци за обављање поштанских услуга, које су на слободном тржишту у 2017.
години приказан је у табели: Преглед издатих лиценци.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТИХ ЛИЦЕНЦИ
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Р.
број

Регистарски број
лиценце

Назив власника лиценце

Датум
издавања
лиценце

Датум истека
лиценце

Спецификација поштанских услуга за
које је издата лиценца

1.

01-04-3-29-1-УП-7-5/13

“A2B Express Delivery” Друштво са ограниченом
одговорношћу за посредовање, промет и
услуге д.о.о. Сарајево

24.12. 2013.

24.12. 2017.

Курирске услуге у унутрашњем и
међународном поштанском саобраћају

2.

01-03-2-29-1-УП-4-8/14

“Express One” д.о.о. Сарајево

28. 9. 2014.

28. 9. 2018.

3.

01-03-2-29-1-УП-5-8/14

“LAGERMAX AED BiH” д.о.о. Сарајево

21. 1. 2015.

21. 1. 2019.

4.

01-03-2-29-1-УП-7-6/15

“MHS” д.о.о. Сарајево

17. 6. 2015.

17. 6. 2019.

5.

01-03-2-29-1-УП-8-8/15

“EXPRESS COURIER” д.о.о. Сарајево

11. 6. 2015.

11. 6. 2019.

6.

01-03-2-29-1-УП-1-5/16

“City Express” д.о.о. Сарајево

10. 2. 2016.

10. 2. 2020.

7.

01-03-2-29-1-УП-2-8/16

“ASTRA ŠPED” д.о.о. Зеница

6. 4. 2016.

6. 4. 2020.

8.

01-03-2-29-1-УП-3-7/16

“X-EXPRESS” д.о.о. Бања Лука

25. 1. 2017.

25. 1. 2021.

9.

01-03-2-29-1-УП-1-9/17

“INTEREUROPA” RTC д. д. Сарајево

8. 3. 2017.

8. 3. 2021.

10.

01-03-2-29-1-УП-6-7/17

“MHS” д.о.о. Сарајево

10. 7. 2017.

10. 7. 2021.

11.

01-03-2-29-1-УП-7-6/17

“IN TIME” Друштво за услуге, превоз,
шпедицију и трговину д.о.о. Сарајево

21. 7. 2017.

31. 7. 2021.

12.

01-03-2-29-1-УП-8-7/17

“EURO-EXPRESS” д.о.о. Бања Лука

30. 8. 2017.

30. 8. 2021.

13.

01-03-2-29-1-УП-9-8/17

“DHL INTERNATIONAL-SARAJEVO”

4. 10. 2017.

4. 10. 2021.

14.

01-03-2-29-1-УП-11-9/17

“RHEA EXPRESS” д.о.о. Сарајево

30.11. 2017.

30.11. 2021.



Курирске услуге у унутрашњем и
међународном поштанском саобраћају
Курирске услуге у унутрашњем и
међународном поштанском саобраћају
Обављање услуга Директне поште –
неадресоване пошиљке
Курирске услуге у унутрашњем и
међународном поштанском саобраћају
Обављање услуга Директне поште –
неадресоване пошиљке
Курирске услуге у унутрашњем и
међународном поштанском саобраћају
Курирске услуге у унутрашњем и
међународном поштанском саобраћају
Курирске услуге у унутрашњем и
међународном поштанском саобраћају
Курирске услуге у унутрашњем и
међународном поштанском саобраћају
Курирске услуге у унутрашњем и
међународном поштанском промету
Курирске услуге у унутрашњем
поштанском саобраћају
Курирске услуге у унутрашњем и
међународном поштанском саобраћају
Курирске услуге у унутрашњем и
међународном поштанском саобраћају

Вођење регистра издатих Овлаштења Јавном поштанском оператеру за обављање поштанских услуга:
Регистар Овлаштења јавних поштанских оператера, који су Законом овлаштени за обављање поштанских услуга приказан је у
табели Регистар Овлаштења јавним поштанским оператерима.

РЕГИСТАР ОВЛАШТЕЊА ЈАВНИМ ПОШТАНСКИМ ОПЕРАТЕРИМА
Р.
број
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Регистарски број Овлаштења

Назив власника Овлаштења ЈПО

Датум издавања Овлаштења

1.

01-04-29-396/09

ХРВАТСКА ПОШТА д.о.о Мостар.

24. 7. 2009.

2.

01-04-29-397/09

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ БХ ПОШТА
САРАЈЕВО

24. 7. 2009.

3.

01-04-29-398/09

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ
САОБРАЋАЈ РЕПУБЛIКЕ СРПСКЕ
А.Д. БАЊА ЛУКА

24. 7. 2009.










Спецификација поштанских услуга
за које је издато Овлаштење
Пружање
поштанских
услуга
утврђеним чланом 5., 6., 7. и 8.
Закона о поштама
Босне
и
Херцеговине
Пружање
поштанских
услуга
утврђеним чланом 5., 6., 7. и 8.
Закона о поштама
Босне
и
Херцеговине
Пружање
поштанских
услуга
утврђеним чланом 5., 6., 7. и 8.
Закона о поштама
Босне
и
Херцеговине

Одржани су састанци с представницима ЈПО-а у вези са измјенама Одлуке о јединственој тарифној политици за резервисане
поштанске услуге на подручју Босне и Херцеговине и Методологије за обрачун трошкова завршне фазе у међуоператерском
поштанском саобраћају и терминалних и транзитних трошкова у међународном поштанском саобраћају.
У циљу заједничког дјеловања ради рјешавања проблема нелојалне конкуренције у резервисаном подручју, представници Агенције
су присуствовали састанаку с представницима јавних поштанских оператера: „ХП Мостара“ и „ЈП БХ Поште“ д.о.о. Сарајево, као и с
представницима Федералног министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине и Федералне управе за инспекцијске
послове.
Агенција је организовала састанак с представницима ЈПО-а, ресорних министарстава и надлежних инспекција на тему: Регулаторни
оквир тржишта поштанских услуга у Босни и Херцеговини, функционисање инспекцијског надзора за поштанске услуге, обрачун
ПДВ-а на цијену основне поштанске услуге.
Са циљем размјене искустава у организацији Агенције одржан је састанак с представницима Министарства комуникација и
транспорта Босне и Херцеговине, Делегације ЕУ у БиХ и Дирекције за европске интеграције на којем су представници Хрватске
регулаторне агенције за мрежне дјелатности (ХАКОМ) представили своја знања и искуства при раздвајању трошкова - вођење
одвојеног рачуноводства, рачуноводствених евиденција, трошковног рачуноводства и обрачуна нето трошкова универзалног
поштанског оператера.
На основу Одлуке о висини трошкова за издавање лиценци и висини накнаде за обављање поштанских услуга, оператери
поштанског саобраћаја су Агенцији доставили Пријаву за обрачун и уплату накнаде за обављање поштанских услуга и Извјештај о
оствареном приходу и физичком обиму поштанских услуга за 2016. годину, те је сачињен табеларни преглед физичког обима
поштанских услуга и остварени приход од обављања поштанских услуга.

Преглед физичког обима поштанских услуга и остварених прихода по оператерима поштанског саобраћаја

Оператери поштанског саобраћаја 2016.
година

Укупан приход остварен
од поштанских услуга

Приход евидентиран у
билансу успјеха

комада

КМ

КМ

ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево

43.510.032

58.033.128,03

88.549.988,00

ХП Мостар

13.590.566

14.432.866,00

25.384.999,00

Поште Српске А. Д. Бања Лука

16.272.943

38.309.007,53

58.365.760,00

УКУПНО: Јавни поштански оператери

73.373.541

110.775.001,56

172.300.747,00

97.952

660.840,78

13.705.531,83

IN TIME д.о.о. Сарајево

222.572

2.197.631,00

10.797.528,00

Euro Express д.о.о. Лакташи

197.828

2.113.785,59

9.526.583,00

3.504

180.659,00

4.454.150,00

63.961

3.303.892,00

6.198.953,00

A2B Express Delivery д.о.о. Сарајево

207.175

2.235.323,00

12.043.361,00

EXPRESS ONE д.о.о. Сарајево

156.251

2.038.689,00

6.870.008,00

7.928

140.088,09

3.663.616,00

31.120.430

917.464,17

1.795.360,00

26.288

753.666,00

1.726.478,00

160

286.449,00

331.495,00

0

0,00

537.203,00

32.104.049

14.828.488

71.650.267

105.477.590

125.603.489,19

243.951.013,83

INTEREUROPA RTC д. д. Сарајево

RHEA EXPRESS д.о.о. Сарајево
DHL INTERNATIONAL - SARAJEVO д.о.о.
Сарајево
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Укупан број поштанских
услуга

LAGERMAX AED БиХ д.о.о. Сарајево
MHS д.о.о. Сарајево
EXPRESS COURIER д.о.о. Сарајево
City Express д.о.о. Сарајево
АСТРА - ШПЕД д.о.о. Зеница
УКУПНО ПО
УКУПНО ЈПО и ПО


Представници Агенције су учествовали на обукама и радним састанцима које је организовала Дирекција за европске интеграције, а
који су се односили на припреме за достављање и превођење одговора на Упитник Европске комисије.



Поред горе наведеног Агенција је обавила следеће оперативно административне активности:





Израђен Правилник о измјени Правилника о условима и начину кориштења службених путничких моторних возила
Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине,
Урађена Одлука о плану кориштења годишњих одмора за текућу годину и израђена појединачна рјешења,
Донијета Одлука о висини и кориштењу средстава репрезентације за текућу годину,
Израда измјена и допуна Упутства о уручењу судских писама путем Јавних поштанских оператера чије су измјене у току,










Припрема тендерске документације за поступак јавне набавке канцеларијског намјештаја и другии поступцима јавне
набавке,
Поднијет један приједлог за извршење код Окружног привредног суда у Бања Луци против друштва „ЕXПО“, због
неизмирених обавеза,
Покренут прекршајни поступак против друштва МХС д.о.о. Сарајево по основу пријаве Федералне инспекције код
Општинског суда у Сарајеву,
Израђена четири рјешења о приступу информацијама,
Урађено седам рјешења за издавање лиценци за обављање курирских услуга и три рјешења о измјени услова у
лиценци,
Припремљена документација за завршну ревизију пословања за 2016. годину,
Урађена архивска књига за 2016. годину и извршен отпис архивске грађе уз прибављено позитивно мишљење Архива
Босне и Херцеговине,
Припрема документације за потребе Управне инспекције Министарства правде Босне и Херцеговине приликом вршења
инспекцијског надзора у Агенцији са позитивним мишљењем,

Поред наведених активности, обављано је и низ других логистичких и оперативних активности који произилазе из мандата Агенције.
ф) Преглед провођења развојних инвестиционих и других пројеката предвиђених за дату годину
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VI - ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ
Општи циљ/принципи развоја: Одржив раст
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој
Средњорочни циљ:Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих и савременијих система саобраћаја и комуникација у
Босни и Херцеговини
Специфични циљ:Унапређење регулаторног оквира тржишта поштанског саобраћаја
Вријеме реализације
Статус
Назив пројекта јавних инвестиција

Очекивани
период
реализације

1
2
1.1. Назив програма Регулација тржишта поштанског саобраћаја
1.1.1. Назив пројекта Регулација тржишта поштанског саобраћаја - Програм = Пројекат

Завршен
(ДА/НЕ)

(ЗАВРШЕНО, У
ПОСТУПКУ,
ОДЛОЖЕНО,
ПРЕКИНУТО)

3

4

Коментар

5

Планом рада за 2017. годину нису предвиђена улагања у јавне инвестиције.
г) Извјештај о проведеним консултацијама код израде годишњег извјештаја о раду
Приликом израде годишњег извјештаја о раду за 2017. годину Агенција је обавила усмене консултације са Дирекцијом за економско
планирање БиХ и Министарством финансија и трезора. Нису обављане консултације са организацијама цивилног друштва.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА ВИЈЕЋА АГЕНЦИЈЕ
Амира Пољак дипл.инг.саоб..

