ЦЕНОВНИК ПАКЕТСКИХ УСЛУГА
У УНУТРАШЊЕМ ПОШТАНСКOM САОБРАЋАЈУ
ЦЕНОВНИК ЗА БИЗНИС КОРИСНИКЕ
(ПРИМЕЊУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ УГОВОРА)
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
*За означену вредност преко 2.500,00
1% оддинара

25,00
1% од означене вредности

За пакете преко 20 кг до 31,5 кг за сваки килограм или део килограма
(пријем у одређеним поштама)

10,00

Попусти на укупну цену пакета, у зависности од количине примљених пакета на мсесчном
нивоу:
Пријем од 1001 до 2000 пакета
Пријем од 2001 до 3000 пакета
Пријем од 3001 до 5000 пакета
Пријем више од 5000 пакета

попуст 3%
попуст 5%
попуст 7%
попуст 10%

За количину преко 7000 комада месечно за преузимање пакета, чување пакета
у испоручној пошти до седам дана и испорука пакета на бизнис шалтерима пошта
наплаћује се 52,00 динара по пакету.
Враћање преко 2500 неуручених пакета од једног корисника на месечном нивоу примењује се 50% од износа повратне поштарине за сваки пакет преко броја од
2500 комада.
Поштанско-логистички пакет са означеном вредношћу
(пружање сета услуга маркетиншког, транспортно-логистичког, поштанског, новчаног и информатичког
карактера)

30% од означене вредности
пакета, a минимално 200,00
динара, увећано за ПДВ

Поштанско-логистички пакет - ПЛУС, са
означеном вредношћу (пружање сета услуга
маркетиншког,
транспортно-логистичког,
поштанског, новчаног и информатичког
карактера)

27% од означене вредности пакета, а
минимално 200,00 динара, увећанo за
ПДВ, уколико запослени у Предузећу
код корисника услуге остварују
попуст од најмање 30% од
велепродајне цене за куповину
уџбеника за основну и средњу школу,
по посебном уговору.

УСЛУГЕ ПО ПОСЕБНИМ УГОВОРИМА - ЦЕНА ПО УГОВОРУ
ЕВИДЕНТИРАЊЕ КОРИСНИКА

-

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”, број 84/04, 86/04-испр., 61/05,
61/07 и 93/12), осим услуга Поштанско-логистички пакет са означеном вредношћу,
Поштанско-логистички пакет – ПЛУС, са означеном вредношћу и Евидентирање
корисника, на које се обрачунава припадајући ПДВ.
Цене су у складу са Одлуком ИО ЈП „Пошта Србије” („Службени ПТТ
гласник”, број 904/2014).

