
 

 

 

 

ПАКЕТСКЕ УСЛУГЕ УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ 

ПРИВРЕДА 

ЦЕНЕ ПАКЕТСКИХ УСЛУГА  

Услуга Цена по маси 

Обичан пакет   

до 3 кг 200,00 

од 3 кг до 5 кг  250,00 

од 5 кг до 10 кг 300,00 

од 10 кг до 15 кг 350,00 

од 15 кг до 20 кг 400,00 

Цена за пакете преко 20 кг до 31,5 кг (пријем у одређеним поштама) 

за сваки килограм или део од килограма 20,00 

  

Обичан издвојени пакет (ломљив и/или гломазан)   

до 3 кг 300,00 

од 3 кг до 5 кг  375,00 

од 5 кг до 10 кг 450,00 

од 10 кг до 15 кг 525,00 

од 15 кг до 20 кг 600,00 

Цена за пакете преко 20 кг до 31,5 кг (пријем у одређеним поштама) 

за сваки килограм или део од килограма 30,00 

  

Вредносни пакет/вредносни издвојени пакет (ломљив и/или гломазан) 

– на цене по стопама масе за обичан пакет/обичан издвојени пакет (ломљиви и/или 

гломазан) додаје се цена по вредности, и то: 

за означену вредност до 6.000,00 динара 60,00 

за означену вредност преко 6.000,00 динара 1% означене вредности 

 

ЦЕНЕ РУКОВАЊА ЗА ПАКЕТСКЕ УСЛУГЕ 

 

Услуга Цена 

Руковање пакетом са означеном вредношћу без накнаде 

Руковање откупном пошиљком 30,00 

Руковање издвојеним (ломљивим) или гломазним пакетом 

наплаћује се 

додатних 50% од 

цене обичног 

пакета по маси 
 

 

 



 

 

 

 

 

У случајевима када Предузеће, по позиву 

за подношење понуде, подноси понуду за 

учешће у поступцима набавке пакетских 

услуга, за пакете масе преко 10 кг, 

пружају се правним лицима по ценама 

које се уређују посебним уговором 

по уговору 

Пријем, превоз и испорука/уручење 

пакета 
по уговору 

Преузимање пакета, чување пакета у 

испоручној пошти и испорука пакета на 

шалтерима пошта 

по уговору 

Поштанско-логистички пакет са 

означеном вредношћу (пружање сета 

услуга маркетиншког, транспортно-

логистичког, поштанског, новчаног и 

информатичког карактера) 

по уговору 

Поклон пакет по уговору 

УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ ПОШИЉАОЦА 

Услуге по захтеву пошиљаоца Цена 

Слање регистроване пошиљке са повратницом 30,00 

Измена или исправка адресе примаоца 85,00 

Надослање регистроване пошиљке  

на нову адресу укључујући и „poste-restante“ 
85,00 

Враћање пошиљке из пријемне поште, пре отпреме 30,00 

Враћање пошиљке, након отпреме 85,00 

Потраживање регистроване пошиљке 60,00 

Издавање накнадне потврде о пријему вредносне  

и откупне пошиљке 
35,00 

Издавање потврде или оверене фотокопије 

поштанске 

исправе која се односи на уручење регистроване 

пошиљке 

35,00 

Уручење пошиљке са ознаком „Лично“ 30,00 

Паковање пакета 50,00 

Адресовање пошиљака 10,00 

Попуњавање образаца 5,00 

Електронска потврда о уручењу пошиљке-СМС 

порука 
16,00 

Враћање повратне документације 130,00 

Издавање и достављање потврђења о извршеном 

уручењу пакета 
300,00 

Преузимања на адреси 5 и више пакета 
100,00 динара по 

преузимању 



 

 

 

 

 

УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ ПРИМАОЦА 

Услуге по захтеву примаоца Цене 

Чување регистроване пошиљке у пошти, ван прописаних рокова, 

али не дуже од 30 дана  90,00  
Надослање поштанских пошиљака на нову адресу, укључујући и 

„poste-restante“ 
300,00 

Поновна достава поштанских пошиљака 100,00 

Коришћење поштанског прегратка 
oслобођено од 

плаћања 

Достава „poste-restante“ пошиљке на адресу 85,00 

Достављање регистрованих поштанских пошиљака лично 30,00 

Издaвање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која 

се односи на уручење регистроване пошиљке 
35,00 

УСЛУГЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ 

Услуге по службеној дужности Цена 

Враћање пошиљаоцу неуручене регистроване 

пошиљке       

пријемна поштарина  

умањена за цену  

неизвршених 

услуга/руковања  
Пријем и евидентирање пуномоћја 60,00 

Препакивање пошиљке са оштећеним садржајем,            

сачињавање записника о неисправности пошиљке и    

обавештавање корисника 

50,00 

(додаје се и цена амбалаже 

уколико се користи) 

Комисијско отварање и преглед садржине пошиљке 

за коју се сумња да садржи забрањене предмете, а 

на основу одлуке надлежног органа 

ослобођено од плаћања 

Чување пошиљака ради испоруке, сагласно 

роковима   утврђеним општим условима (лежарина) 

за регистроване писмоносне пошиљке масе преко 

50 г и пакете (по дану) 15,00  
Повраћај више наплаћене поштарине ослобођено од плаћања 

 

Цене су приказане у динарима. 

Промет поштанских услуга ослобођен је од плаћања ПДВ-а на основу члана 25. став 2. тачка 6. Закона 

о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 

68/14, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 и 153/20) изузев услуга „Електронска потврда  

уручењу пошиљке – СМС порука” на захтев пошиљаоцa  и услуга по уговорима на које се обрачунава 

припадајући ПДВ. 


