ЦЕНОВНИК ПОШТАНСКИХ УСЛУГА
У УНУТРАШЊЕМ ПОШТАНСКOM САОБРАЋАЈУ И
УСЛУГА НОВЧАНОГ ПОСЛОВАЊА
ПИСМОНОСНЕ УСЛУГЕ
ПИСМО
Стопе масе (у грамима)

Писмо

Препоручено

23,00
35,00
46,00
81,00
92,00
127,00

до 20
од 21 до 100
од 101 до 250
од 251 до 500
од 501 до 1000
од 1001 до 2000

Вредносно*

69,00
81,00
92,00
127,00
138,00
173,00

*За означену вредност до 2.500,00 динара
*За означену вредност преко 2.500,00 динара

69,00
81,00
92,00
127,00
138,00
173,00

25,00
1% од означене вредности

ТИСКОВИНА (ШТАМПАНА СТВАР)
Стопе масе (у грамима)

Тисковина

до 20
од 21 до 100
од 101 до 250
од 251 до 500
од 501 до 1000
од 1001 до 2000
За тисковине масе од 2001 г до 5000 г,
на сваких 1000 г или део од 1000 г
Tисковине масе од 5.001 до 10.000 г
ДОПИСНИЦА до 20 г

СЕКОГРАМИ

Препоручена
15,00
23,00
30,00
53,00
60,00
83,00

61,00
69,00
76,00
99,00
106,00
129,00

12,00
цена по Уговору
19,00

ослобођено од плаћања

ПАКЕТСКЕ УСЛУГЕ
Стопе масе (у килограмима)

Пакет са означеном
вредношћу*

до 3
преко 3 до 5
преко 5 до 10
преко 10 до 15
преко 15 до 20

Издвојени (ломљиви) или
гломазни пакет*

206,00
216,00
231,00
251,00
296,00

286,00
301,00
323,50
353,50
421,00

*За означену вредност до 2.500,00 динара
25,00
*За означену вредност преко 2.500,00 динара
1% од означене вредности
За пакете преко 20 кг до 31,5 кг за сваки килограм или део килограма
10,00
(пријем у одређеним поштама)

УПУТНИЦE
ПОШТАНСКА УПУТНИЦА
 За износ уплате до 1.000,00 динара
 За износ уплате преко 1.000,00 динара
Руковање поштанском упутницом

25,00
2,5% од износа уплате
23,00

ПОСТНЕТ УПУТНИЦА
 За износ уплате до 1.000,00 динара
25,00
 За износ уплате преко 1.000,00 динара
2,5% од износа уплате
Руковање ПостНет упутницом са исплатом на шалтеру
46,00
Руковање ПостНет упутницом са исплатом на адреси примаоца
138,00

УСЛУГЕ НОВЧАНОГ ПОСЛОВАЊА
УПЛАТЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН (ИЗУЗЕВ УПЛАТА ПО УГОВОРУ)





За износ уплате до 4.500,00 динара
За износ уплате преко 4.500,00 до 500.000,00 динара
уплате
За износ уплате преко 500.000,00 до 1.250.000,00 динара
За износ уплате преко 1.250.000,00 динара

45,00
1% од износа
5.000,00
0,4 % од износа уплате

ИСПЛАТЕ СА ТЕКУЋЕГ РАЧУНА (ИЗУЗЕВ ИСПЛАТА ПО УГОВОРУ)
 За износ исплате до 800,00 динара
 За износ исплате преко 800,00 динара

20,00
2,5% од износа исплате

НАПЛАТА РАЧУНА НА ДОМУ (по једном рачуну)

35,00
(додаје се на цену услуге
уплате рачуна на шалтеру)

УСЛУГА КЕШ ЕКСПРЕС (исплата са текућег рачуна на адреси корисника)
 За износ исплате до 8.000,00 динара
 За износ исплате преко 8.000,00 динара

120,00
1,5% од износа исплате

ПРИЈЕМ ПАЗАРА НА АДРЕСИ КОРИСНИКА

цена по Уговору

ИЗРАДА ВАНРЕДНОГ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ НА ТЕКУЋЕМ
РАЧУНУ КОД БАНКЕ ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д.
ЕВИДЕНТИРАЊЕ КОРИСНИКА РАДИ УПЛАТЕ

цена по Уговору

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ НА АДРЕСИ (изузев исплата по уговору)
УСЛУГЕ МЕЊАЧНИЦЕ
 Откуп страног ефективног новца
 Продаја страног ефективног новца

30,00

1,4% од износа
исплате
без провизије
без провизије

ПОСЕБНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ








Руковање препорученом пошиљком
Руковање пошиљком са потврђеним уручењем
Руковање пошиљком са означеном вредношћу
Руковање повратницом
Руковање откупном пошиљком
Лично уручење
Руковање плаћеним одговором




Судско писмо - јединствена стопа масе
Руковање издвојеним (ломљивим)
или гломазним пакетом
 Пријем, пренос и уручење обавештењa
о дану и времену одржавања избора
 Дописница Црвеног крста –
позивница добровољним даваоцима крви

46,00
23,00
46,00
23,00
23,00
23,00
цена као за писмо до 250 г
или дописницу
46,40
Наплаћује се додатних 50%
од цене пакета по маси
4,60
ослобођено од плаћања

УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ ПОШИЉАОЦА
 Захтев за надослање пошиљака са посебном услугом,
осим судских писама

23,00

 Захтев да се пошиљка врати из пријемне поште пре отпреме
23,00
 Захтев да се пошиљка са посебном услугом потражује
46,00
 Захтев за издавање накнадне потврде о пријему вредносне
и откупне пошиљке
35,00
 Захтев за издавање на увид уплаћене / исплаћене упутнице
или њене фотокопије
35,00
 Захтев за издавање листинга уплаћених / исплаћених упутница
350,00
 Захтев за издавање потврде или оверене фотокопије поштанске
исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке
35,00
 Захтев за опозив уплате
ослобођено од плаћања
 Захтев за издавање накнадне потврде о уплати
35,00
 Паковање писмоносних пошиљака
10,00
 Паковање пакета
15,00
 Адресовање пошиљака
5,00
 Попуњавање образаца
5,00
 Опозив упутнице пре исплате
25,00

УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ ПРИМАОЦА
 Захтев да се пошиљка са посебном услугом чува у пошти
изнад прописаних рокова, али не дужим од 30 дана
23,00
 Захтев за поновном доставом поштанских пошиљака
70,00
 Захтев за коришћење поштанског прегратка
ослобођено од плаћања
 Захтев за доставу пост-рестант пошиљке
23,00
 Захтев да се пошиљка надошаље на нову адресу,
осим судских писама
23,00
 Захтев за издавање на увид исплаћене упутнице или њене фотокопије
35,00
 Захтев за издавање листинга исплаћених упутница
350,00
 Захтев да се пошиљка достави лично
23,00
 Захтев за издавање накнадне потврде или оверене фотокопије
о уручењу регистроване пошиљке
35,00

УСЛУГЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
 Враћање неуручених пошиљака са посебном услугом,
осим судских писама
пријемна поштарина
умањена за цену неизвршених
посебних услуга
 Пријем и евидентирање пуномоћја
46,00
 Препакивање садржаја пошиљке са оштећеним садржајем
и сачињавање Записника о неисправности пошиљке
50,00
(додаје се и цена амбалаже
уколико се користи)
 Чување пошиљака ради испоруке-лежарина за регистроване
писмоносне пошиљке масе преко 100 г и пакете (по дану)
11,50

 Пренос писама и дописница без посебне услуге за које
поштарина није плаћена или је недовољно плаћена

УСЛУГЕ ПО ПОСЕБНИМ УГОВОРИМА
 Евидентирање корисника
 Пријем огласних порука у циљу објављивања у
новинама, стручним часописима, публикацијама и слично

износ недостајуће
поштарине увећан за
цену писма до 20 г,
односно дописнице
цена по Уговору
цена по Уговору
цена по Уговору

УСЛУГЕ ДОДАТНЕ ВРЕДНОСТИ
 СМС обавештење

5,00

ЦЕНЕ СУ ПРИКАЗАНЕ У ДИНАРИМА
Услуге су ослобођене од плаћања ПДВ-а на основу члана 25. став 2. тачка 6.
Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05,
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18), осим услуга
Поштанско-логистички пакет са означеном вредношћу, Поштанско-логистички
пакет – ПЛУС, са означеном вредношћу, Пријем пазара на адреси корисника,
Евидентирање корисника ради уплате, Евидентирање корисника, Пријем огласних
порука у циљу објављивања у новинама, стручним часописима, публикацијама и
слично, на које се обрачунава припадајући ПДВ и осим услуге СМС обавештење, у
чијој цени је садржан ПДВ.
Цене су у складу са Одлуком НО ЈП „Пошта Србије” („Сл. гласник РС”, број
33/14) и Одлуком в.д. директора („Службени ПТТ-гласник”, број 1122/17).

