
 

 

 

   

 

 

ПОСТ-ЕКСПРЕС УСЛУГЕ УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ 

ПРИВРЕДА 

ЦЕНЕ ЗА ПОСТ-ЕКСПРЕС УСЛУГЕ 

 

Услуга Продајна цена 

ДАНАС ЗА СУТРА уручење до 19 часова 

до 0,5 кг 250,00 

преко 0,5 до 2 кг 300,00 

преко 2 до 5 кг 390,00 

преко 5 до 10 кг 510,00 

преко 10 до 20 кг 700,00 

ДАНАС ЗА ДАНАС 

до 0,5 кг 550,00 

преко 0,5 до 2 кг 650,00 

преко 2 до 5 кг 700,00 

преко 5 до 10 кг 800,00 

преко 10 до 20 кг 950,00 

ДАНАС ЗА ОДМАХ 

до 15 кг (подручје Београда) 800,00 

до 15 кг (подручје осталих градова) 700,00 

POSTEXPRESSBOX 

до 2 кг типизирани коверат 250,00 

до 5 кг типизирана кутија 350,00 

Рок уручења: Данас за сутра до 19 часова. 

У цену услуге по маси укључена је и цена по вредности до 5.000,00 динара. Обавезна 

употреба Мобилне апликације. 

УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ 

Услуга Продајна цена 

Руковање откупном пошиљком 30,00  

Паковање пошиљака 20,00 

Попуњавање адреснице 5,00 

Повратна документација (након уручења Пост-експрес пошиљке 

потписана документација се враћа пошиљаоцу) 
130,00 

Поновна достава експрес пошиљке 85,00 

Слање пошиљке са повратницом 30,00 

Уручење пошиљке са ознаком „Лично“ 30,00 

Издавање и достављање потврђења о извршеном уручењу 

Пост-експрес пошиљке 
300,00 

Електронска потврда о уручењу пошиљке – СМС порука 16,00 

 



 

 

 

   

 

 

 

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ  

Услуга Продајна цена 

За вредност означену на пошиљци* 1% од износа, a минимално 20,00 

динара 

Уплата откупног износа по Ценовнику платних и других 

новчаних услуга и Ценовнику 

резервисаних поштанских услуга у 

унутрашњем поштанском саобраћају 

(у зависности од врсте откупног 

документа) 

Целодневно ангажовање курира (8 сати рада) 9.000,00 

Чување пошиљака ради испоруке (лежарина) – 

по дану 
15,00 

Уручење пошиљака нестандардних димензија 

(преко димензија 60x50x50 цм) 
цена по уговору 

Уручење пошиљака преко 20 кг до 50 кг  цена по уговору 

Пост-експрес по посебном уговору цена по уговору (примењује се у 

случајевима када Предузеће, по 

позиву за подношење понуде, 

подноси понуду за учешће у 

поступцима набавке) 

*Пружалац услуге материјално одговара до износа максимално означене вредности на пошиљци, 

која износи 100.000,00 динара, осим ако посебним уговором није другачије дефинисано. 
 

Попуст на укупну цену у зависности од количине примљених 

пошиљака, по основу закљученог уговора, на месечном нивоу 

Попусти на 

укупну цену 

од 250 пошиљака 2,5% 

од 500 пошиљака 5% 

од 1.000 пошиљака 10% 

од 2.500 пошиљака 15% 

од 10.000 пошиљака 20% 

од 30.000 пошиљака 25% 

од 45.000 пошиљака 30% 

Цене су дате у динарима. 

 

 

Корисницима Пост-експрес услуга, изузев услуге PostExpressBOX, одобрава се попуст у 

висини од 5,00 динара по пошиљци за коју су подаци евидентирани у WEB/EPK/Мобилној 

апликацији. 
 

Услуге које су предмет овог ценовника ослобођене су плаћања ПДВ-а, изузев услуге 

Електронска потврда о уручењу пошиљке – СМС порука на захтев пошиљаоцa. 

 


