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Број : 1-04-020-4/ 15-3
д ат v м: 20.1 1.2015.

Београд
Ha основу члана 8. етав 1. тачка 5а) и члана 23. Закона 0 електрОнским комуникацијамв
("Гл у жб е ни гласник РС", број 44/10, 60/13-УС и 62/14), члана 66. став 1. тачка l. Закона 0

пиiитанским услугама ("Службсни гласник РС", број 18/05, 30/10 и 62/14) и члана 16. Сгаг у га
Рег}латор н е агенције за електронске комуникације и поштанске услуге ("Службени гласник PC".
број 125/14) . Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштаиске ус,т у ге
на cr' д ници број 224, оцlэжаној дана 20.11.2015. гОдине, донеоје
Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима
за обављање поштанских услугл
Члан 1
У Правилнику 0 општим условима за обављањс поштанскик услуга ("Службсни гласник PC".
бр: 24/2010. 58/2010, 2/2011, 1 3/2011, 65/201 1 и 93/2013), у члану 6. став 2. тачка 6, бришс cc.
Члан 2.
У члану 6. став.6. тачка 7. (Услуге додатне вредности), д одати нОву подтачку, која гласи: „7.4.
Услугс брзог прсноса и исплате новца — постнет."
V истом ставу овог члана, на крају последње тачкс додати тачку, која гласи:
.9. пријсм, пренос и уручење писмоносних пошиљака у електронској форми."

Члан 3.
У ч л ану 7. став 1. на крају, пОсле речи „мали пакети", ставља сс зарез H додаје нова а пинсјгт.
кој а i 'ласи: „мсдицинска док у мснтација'`.
Члан 4.
I Iocne члана 8. долаје се нови члан 8а, који гласи:
„Медицинска документација
Члан 8а.
Медицинека цокументација је регистрОвана писмоносна пошиљка у унутрагпњсtii

пгтштанском cao6paћajy, максималне масе 100 грама која садржи медицинску докумснтацтiј} коју
здрансгвене установе, искључив0 на основу закљученог уговора, тпаљу физичким лицима. која
попггаринУ за пријем, пренос и уручење пла ћ ају приликом уручења. "
Члан 5.
У члану 11. став 3. број "1000" замењује cc бројем "100" .
Члан 6.
У члану 19. став 2. мсња cc u macu:
„У посебне услуге епадају:
1) препоручена пошиљка;
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2)пошиљка са потврђеним уручењем;
3)поп.гиљка са означеном вредношГiу (вредносно писмо);
4)пошиљка са повратницом;
5 )откупна поцrиљка;
б)гtошиљка са личним уручењем примаоцу;
7)пошиљка са пла ћ еним одговором;
8)судска писмена и писмена у управном и прекршајном пост у пку;
9)пакет са означеном вреднош ћ у;
10)издвојени (ломљиви) пакет;

11 )услуга групног руковања "Consignment";
I 2)авионска пошиљка — аерограм;
13 )медицинска документација - руковање медиг(инском документацијом."

Члан 7.
1locac члана 21. додаје се нови члан 21а, који гласи:
„Медицинска документација-руковање медицинском документацијом
Члан 21 а.
\ 1с°дицинска документација је регистрована писмоносна пошиљкд

у унутрашњсм

п о нп 'і нском cao6patiajy, без означене вредности, за коју cc пошиљаоцу издаје потврда о riријем у
нопггг ~ bкг, a примаоцу cc уручује уз потврђење пријема и уз наплату износа за иријем, пренос и
~ рtiчегfе.
('ве пошиљке медицинске документације морају, у левом горњем углу адресне стране, имати

( ap код налспницу са ознаком "MD" u бројем пошиљке."
Члан 8.
У члану 32. став І. на к р ају последње, 5. алинеје, ставља cc зарез и доцаје нова алинеја, к О ја
г ' .iаси: ,. - услугд брзог преноса и исплате новца — постнет."
Члан 9.
После члана 37. додаје cc нови члан 37а, који гласи:
„Услуга брзог преноса и исплате новца — постие г
цлан 37а.
Услуга брзог прсноса ii исплате новца - постнет је услуга брзог преноса новца која омогуГiава
исплату упутничког износа примаоцу, непосредно након уплате од стране пошиљаоца, у пошти или на
означег юј адреси."
Члан 10.
Oвај ГIравилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у"Службеном г ' ласникti
i'еп v блике Србије".
~N , ilредседник
вног одбора
<<
С ~

Уо ван Рацунови ћ
‚ iлги р на агенц п ја за електронске комуникације и поштанске услуге
гЗгнин ~ иh ~ вга Ѕ. 1 1000 Београд, Лепублика Србнја
} ~ (н rак i пе нi ар ii факс: O1 1 32 4 2 6 73
и

""

.rt~t~ l.rt

Страна 2 од 2

