
БЛАГОВРЕМЕНОСТ ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ 

 

 Препорученом пошиљком се сматра свака пошиљка која је означена 

бар кодом, бројевима и ознаком Републике Србије, без обзира да ли носи 

ознаку Р или АА.  

 

Из образложења:  

 

 ''Првостепену пресуду тужена је према повратници која је здружена спису 

предмета, примила 03.04.2017. године. Тужена је изјавила жалбу предајом пошти 

дана 18.04.2017. године (према жигу пријемне поште) пошиљком која садржи бар 

код налепницу са ознаком АА 000 344 150 РС, која је према пријемном печату 

Основног суда у Великом Градишту у суд приспела 19.04.2017. године. По оцени 

другостепеног суда оваква пошиљка (изјављена путем поште, са бар код 

налепницом са ознаком АА), не представља препоручену пошиљку у смислу члана 

21. Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга, па је 

закључујући да је изјављена по истеку рока за њено изјављивање, одбацио жалбу 

као неблаговремену.  

 Становиште другостепеног суда није правилно.  

 По члану 20. Правилника о општим условима за обављање поштанских 

услуга, препоручена пошиљка је регистрована писмоносна пошиљка без означене 

вредности за коју се пошиљаоцу издаје потврда о пријему пошиљке, а примаоцу се 

уручује уз потврђење пријема (став 1). Све пошиљке које спадају у писмоносне 

услуге осим пошиљака адресоване директне поште могу се предати као 

препоручена пошиљка (став 2). На препорученој пошиљци се у левом гоњем углу 

морају налазити налепница или ознака „Р“, број пошиљке и назив пријемне поште 

(став 5). Према члану 21. истог Правилника пошиљка са потврђеним уручењем је 

регистрована писмоносна пошиљка (писмо) без означене вредности за коју се 

пошиљаоцу издаје потврда о пријему, а примаоцу се уручује уз потврђење пријема 

(став 1). На пошиљкама са потврђеним уручењем мора се налазити ознака „А“ и 

број пошиљке (став 2).  

 Имајући у виду цитиране одредбе Правилника, као и став Врховног 

касационог суда заузет на седници Грађанског одељења 13.03.2018. године да се 

препорученом пошиљком има сматрати свака пошиљка која је означена бар кодом, 

бројевима и ознаком Републике Србије, без обзира да ли носи ознаку Р или АА, то 

је жалба тужене која је предата пошти 18.04.2017. године (задњег дана за 

изјављивање жалбе) поднета благовремено. Због тога ће другостепени суд у 

поновном поступку о изјављеној жалби одлучити мериторно''. 

 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 668/2018 од 4.4.2018. 

године) 


