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Репубnикл Србијд

~

РАТ'ЕЛ

Регуллторнл лгенцијл зл

електр онскекомуниклције
и поштлнске услуге

БрОј : 1-04-34013 -1 / 16
Датум: 02.09.2016.

Београд
Ha ' Основу чл. 8. став 1. тач. 1) и 5a) u 23. став 1. ЗакОна 0 електронским
кОмуникадијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), члана 66. став 1.
тачка 11) ЗакОна о поштанским услугама („Службени гласник РС", бр. 18/05, 30/10 и 62/14),
чл. 12. став 1. тачка 1) и 16. став 1. тачка 4) Статута РегулатОрне агенције за електронске
кОмуник ~iције и пОштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16),
Управни ОдбОр Регулаторне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге
на седнит~ и одржанОј дана 2.9.2016. године, дОнОси

ПРАВИЛНИК
o изменама и допунама Правилника 0 одређивању
тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

Члан 1.
У П~авилнику 0 одређивању тарифних ставОва за универзалну поштанску услугу
(„Службе і и гласник РС", бр. 34/10, 58/10, 2/11, 65/11 и 21/14), у прилОгу „Тарифни ставОви и

стопе ма ф е за универзалну поштанску услугу" кОји је саставни део правилника врше се
следе ћ е измене и допуне:
У та~ели у тачки 1. ПисмОносне услуге, пОсле пОдтачке 1.6. Мали пакет, дОдаје се нова
пОдтачка'1.7. кОја гласи: „Медицинска дОкументација д0 100 грама".
У тачки 2. Упутнице, пОдтачка 2.1. мења се и гласи: „Упутнице у класичној и
електрОнqкОј форми скале вреднОсти", a подтачка 2.2. брише се.
У та~ки 4. ПОсебне пОштанске услуге, после подтачке 4.1.8. ави0нска пОшиљка, додаје
се нова r#Одтачка 4.1.9. кОја гласи: „медицинска документација - рукОвање медицинскОм
документ ацијОм".

Регулаторна агенциј а за електронске комуникације и поштанске услуге
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Члан 2.
Овај',правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном гласнику
Републик е Србије".

БрОј : 1-04-34013-1/16

Председник

У Београд у, 2.9.20 16. гОдине
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