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4167
На осно ву чла на 8. став 1. тач. 1) и 5а) и чла на 23. став 1. 

За ко на о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 44/10, 60/13  – УС и 62/14), чла на 66. став 1. тач ка 1) За ко на о 
по штан ским услу га ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 18/05, 30/10 и 
62/14), чла на 12. став 1. тач ка 1) и чла на 16. став 1. тач ка 4) Ста ту-
та Ре гу ла тор не аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске 
услу ге („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 125/14 и 30/16), 

Управ ни од бор Ре гу ла тор не аген ци је за елек трон ске ко му ни-
ка ци је и по штан ске услу ге, на сед ни ци од 26. ок то бра 2017. го ди-
не, до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о из ме на ма и до пу ни Пра вил ни ка о па ра ме три ма  
ква ли те та за оба вља ње по штан ских услу га  

и ми ни мал ном ква ли те ту у оба вља њу уни вер зал не  
по штан ске услу ге

Члан 1.
У Пра вил ни ку о па ра ме три ма ква ли те та за оба вља ње по-

штан ских услу га и ми ни мал ном ква ли те ту у оба вља њу уни вер зал-
не по штан ске услу ге („Слу жбе ни гла сник РС”, број 146/14), у чла-
ну 3. бри шу се ре чи: „SRPS EN 14508:2014”, а на кра ју ре че ни це 
уме сто тач ке ста вља се за пе та и до да ју ре чи: „по чев од 1. ја ну а ра 
2019. го ди не”.

Члан 2.
Члан 5. ме ња се и гла си:
„По штан ски опе ра тор је у оба ве зи да се при др жа ва ро ко ва 

пре но са не ре ги стро ва них пи са ма про пи са них чла ном 6. овог пра-
вил ни ка.

За по тре бе ана ли зе ро ко ва пре но са и уру че ња, сни ма ју се не-
ре ги стро ва на пи сма у уну тра шњем са о бра ћа ју, у скла ду са зах те-
ви ма стан дар да SRPS EN 13850:2014.”

Члан 3.
У чла ну 6. став 1. ре чи: „при о ри тет на пи сма, од но сно пи сма 

пр ве кла се”  за ме њу ју се ре чи ма: „нерегистрованa пи сма”.
У ста ву 2. ре чи: „при о ри тет них по ши ља ка” за ме њу ју се ре-

чи ма:  „не ре ги стро ва них пи са ма”, а до са да шња  та бе ла за ме њу је 
се та бе лом сле де ће са др жи не:

Рок пре но са 2019. го ди на 2020. го ди на 2021. го ди на
Д+1 80% 83% 85%
Д+2 85% 88% 90%
Д+3 90% 93% 95%

По сле ста ва 2. до да је се но ви став 3. ко ји гла си:
„По штан ски опе ра тор је у оба ве зи да у 2017. и 2018. го ди ни 

оба ви ме ре ње ро ко ва пре но са и уру че ња не ре ги стро ва них пи са ма 
у уну тра шњем са о бра ћа ју, у тра ја њу од нај ма ње два ме се ца, пу-
тем не за ви сног те ла за ме ре ње ква ли те та услу га, као и да до би је не 
ре зул та те ме ре ња ро ко ва пре но са за ро ко ве Д+1; Д+2; Д+3 и Д+5 
до ста ви Ре гу ла тор ној аген ци ји за елек трон ске ко му ни ка ци је и по-
штан ске услу ге.”.

До са да шњи ст. 3 –7. по ста ју ст. 4 –8. 

Члан 4.
Члан 7. бри ше се, а  до са да шњи чл. 8 –10. по ста ју чл. 7 –9.

Члан 5.
Члан 11. ко ји по ста је члан 10. ме ња се и гла си: 
„Про пи са не ро ко ве ква ли те та пре но са не ре ги стро ва них пи-

са ма, по штан ски опе ра тор мо ра да оства ри до 2021. го ди не”.

Члан 6.
До са да шњи чл. 12 –17. по ста ју чл. 11 –16. 

Члан 7.
У чла ну 18. ко ји по ста је члан 17, став 1. ме ња се и гла си:
„Не за ви сно ме ре ње ро ко ва пре но са по штан ских по ши ља ка 

при ме њу је се по чев од 1. ја ну а ра 2019. го ди не.”

Члан 8.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

Број 1-04-34013-5/14-8 
У Бе о гра ду, 26. ок то бра 2017. го ди не

Пред сед ник Управ ног од бо ра,
Дра ган Ко ва че вић, с.р.

4168
На осно ву чла на 179. и чла на 221. став 1. тач ка 1) За ко на о 

здрав стве ном оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 
109/05  – ис прав ка, 57/11, 110/12  – УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 
126/14  – УС, 106/15 и 10/16  – др. за кон),

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра-
ње, на сед ни ци одр жа ној 30. ок то бра 2017. го ди не, до нео је

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма Пра вил ни ка о уго ва ра њу здрав стве не  
за шти те из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња  

са да ва о ци ма здрав стве них услу га за 2017. го ди ну

Члан 1.
У Пра вил ни ку о уго ва ра њу здрав стве не за шти те из оба ве-

зног здрав стве ног оси гу ра ња са да ва о ци ма здрав стве них услу га за 
2017. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 109/16, 19/17, 29/17  – 
ис прав ка, 57/17 и 73/17), Пред ра чун сред ста ва здрав стве ним уста-
но ва ма при мар не, се кун дар не и тер ци јар не здрав стве не за шти те за 
2017. го ди ну (При лог 1.), Пред ра чун сред ста ва здрав стве ним уста-
но ва ма спе ци ја ли зо ва ним за про ду же ну ре ха би ли та ци ју за 2017. 
го ди ну (При лог 2.), Пред ра чун сред ста ва ин сти ту ти ма/за во ди ма за 
јав но здра вље за 2017. го ди ну (При лог 3.), Пред ра чун сред ста ва за 
сто ма то ло шку здрав стве ну за шти ту за 2017. го ди ну (При лог 5.) и 
Пред ра чун сред ста ва оста лим здрав стве ним уста но ва ма из Пла на 
мре же за 2017. го ди ну (При лог 6.) за ме њу ју се но вим Пред ра чу-
ном сред ста ва здрав стве ним уста но ва ма при мар не, се кун дар не и 
тер ци јар не здрав стве не за шти те за 2017. го ди ну, но вим Пред ра-
чу ном сред ста ва здрав стве ним уста но ва ма спе ци ја ли зо ва ним за 
про ду же ну ре ха би ли та ци ју за 2017. го ди ну, но вим Пред ра чу ном 
сред ста ва ин сти ту ти ма/за во ди ма за јав но здра вље за 2017. го ди-
ну, но вим Пред ра чу ном сред ста ва за сто ма то ло шку здрав стве ну 
за шти ту за 2017. го ди ну и но вим Пред ра чу ном сред ста ва оста лим 
здрав стве ним уста но ва ма из Пла на мре же за 2017. го ди ну, ко ји се 
сма тра ју са став ним де лом овог пра вил ни ка.

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

01/2 број 450-6739/17
У Бе о гра ду, 30. ок то бра 2017. го ди не

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да  
за здрав стве но оси гу ра ње 

Пред сед ник,
Ва ња Ман дић, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРАЖВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ




