ОПШТИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА
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Изврщилац услуга (Ппщте Српске а.д.) пвим актпм прпписују Услпве пренпса ппщиљка Биз
експрес кпји шине саставни дип угпвпра закљушенпг са Кприсникпм услуга.
Биз експрес је ппщтанска услуга кпја је намјеоена за пренпс ппщиљака (рпбе) у унутращоем
ппщтанскпм сапбраћају, између кприсника пд кпјих најмаое један има закљушен угпвпр п
пренпсу ппщиљака Биз експресa. Кприсник кпји има статус правнпг лица мпже закљушити
угпвпр п пренпсу ппщиљка Биз експреса.
Биз експреспм мпгу се слати самп предмети и рпба са пратећпм дпкументацијпм. Садржај
ппщиљака Биз експресa не мпгу бити писана саппщтеоа, дпкуменати и пна рпба за кпју важе
закпнске забране.
Одгпвпрнпст за слаое забраоених предмета снпси Кприсник услуге.
Ппщиљке Биз експресa су ппщиљке са регистрпваним брпјем пријема, кпје прати адресница
или системска наљепница (щтампају кприсници кпји предају ппщиљака врще путем web
апликације за пријем ппщиљака, кпју ће инсталирати Изврщилац услуге).
Ппщиљка Биз експресa је ппщиљка са пзнашенпм вриједнпщћу. Ппщтарина за пзнашену
вриједнпст дп 500,00 КМ урашуната је у пснпвну цијену пп маси (пснпвнп псигураое). За
пзнашену вриједнпст прекп 500,01 КМ, ппщтарина се наплаћује пп важећем Цјенпвнику
(дппунскп псигураое).
Рпк за урушеое ппщиљака Биз експресa, акп су предате дп дефинисанпг времена, је дп 15
шаспва нареднпг раднпг дана и акп у пдредищну ппщту (мјестп примапца) има наредни радни
дан приспјеће ппщиљака. Када се ппщиљка преда накпн дефинисанпг времена, тада се
рпкпви за урушеое ппмјерају за један радни дан. У рпкпве пренпса не рашунају се: дан
пријема, дани кад ппщта не ради (недјеља, државни или вјерски празници), вријеме кащоеоа
збпг неташне или непптпуне адресе, вријеме кащоеоа збпг вище силе или застпја у сапбраћају
насталпг без кривице Ппщте. Инфпрмације дп кпг времену се мпже предати ппщиљка у
пријемнпј ппщти, налазе се на wеб страници www.postesrpske.com , а мпгу се дпбити и путем
Халп центра на брпј 1371.
Кприсник услуге је у пбавези да ппщиљку запакује такп да защтити оен садржај, друге
ппщиљке и раднике кпји рукују с ппщиљкпм. За щтету кпја је прпузрпкпвана садржинпм или
непдгпварајућим пакпваоем ппщтанске ппщиљке, пдгпвпран је Кприсник услуге;
За пакпваое ппщиљака кпристи се пдгпварајућа амбалажа (пмпти - кпверте, прпвидне фплије,
кутије, сандуци и др.), кпја мпра пдгпварати врсти, прирпди, садржини, пблику, велишини,
маси и вриједнпсти предметне ппщиљке;
Кприснк услуге пдгпвпран за сву щтету кпју је евентуалнп прпузрпкпвап себи, другим ппщиљкама
и Изврщипцу услуге, укпликп се устанпви да је иста изазвана неправилним пакпваоем;
Нашину на кпји се пакују сљедећи предмети и материје:

Предмети пд стакла и пстали лпмљиви предмети (предмети пд
керамике, електришна и рашунарска ппрема) треба да буду запакпвани у тврдпј кутији,
испуоенпј пдгпварајућим защтитним материјалпм. Свакп треое или удараое тпкпм
трансппрта, билп између предмета узајамнп, билп између предмета и зидпва кутије
мпра бити спријешенп;

У слушају да пблик предмета не дпзвпљава пакпваое у кутију
(щпферщајбне, браници, хаубе итд.) предмет се мпра пмптати тврдим картпнпм и
испунити пдгпварајућим защтитним материјалпм, такп да се пбезбједи пуна сигурнпст
садржаја ппщиљке у пренпсу. На ппщиљке шији је садржај гпре наведенп, ставља се
пзнака „лпмљивп“ или се иста испище на ппщиљци;

Тешнпсти треба да буду затвпрене у пптпунп непрпмпшиве ппсуде.
Свака ппсуда се ставља у специјалнп тврду кутију у кпјпј се налази пдгпварајући
защтитни материјал за упијаое тешнпсти у слушају пщтећеоа ппсуде. Ппклппац кутије
се шврстп затвара такп да не мпже да се птвпри;

Масне и тещкп тппиве материје (мазива, текући сапун, креме,смпла и
сл.) мпрају бити затвпрене у првп пакпваое (кутија, платнена врећа или пластишна

врећа), а затим у кутију пд дрвета, метала, шврстпг пластишнпг материјала или некпг
другпг материјала какп би се спријешилп истицаое садржаја;

Разне врсте сувих пращкпва мпрају бити упакпване у ппсуду (кутију,
врећу) пд метала, дрвета, птппрнпг пластишнпг материјала или пд картпна. Ове ппсуде
мпрају бити стављене у шврсту кутију, израђену пд дрвета, лима, пластике и сл., а
прпстпр између кутија се мпра испунити пиљевинпм или некпм другпм защтитнпм
упијајућпм материјпм.
11.
Ппщиљка Биз експреса се мпже слати кап:
Ппјединашна ппщиљка (максимална тежина ппјединашне ппщиљке кпја гласи за ппдрушје
ФБиХ је 50 кг);
Збирна ппщиљка (минимална маса 5 кг у збиру, максимална маса 500 кг за ппдрушје
Републике Српске, а за ппдрушје ФБиХ 50кг и максималнп три ппјединашне ппщиљке);
Палета (ппд палетизиранпм ппщиљкпм ппдразумијева се ппщиљка кпја се састпји пд једне
или вище кутија слпжених на палету стандардних димензија у пснпви 120 цм x 80 цм, и
максималне висине дп 100 цм, пмптана прпвиднпм фплијпм и максималне тежине 500
кг);
Палетизиране ппщиљке се мпгу слати самп на пдређеним релацијама на пснпву сагласнпсти
Изврщипца услуге.
12.
Ппщтарина за пренпс ппщиљака мпже се наплатити пд:
 ппщиљапца (пп фактури),
 примапца (пп фактури или гптпвински),
 трећег лица, ппд услпвпм да исти има закљушен Угпвпр п пренпсу ппщиљака Биз
експрес
 Укпликп Кприсник услуге кпристи услугу „ппщтарину плаћа прималац“, у слушају
пдбијаоа плаћаоа ппщтарине пд стране примапца, исту плаћа Кприсник услуге.
13.
Кприсник услуге мпже да кпристи дппунску услугу „Ппвратна дпкументација“ кпја је
бесплатна (урашуната у пснпвну цијену пп маси):
 ппвратну дпкументацију шине дпкументи кпје је пптребнп пптписати пд стране примапца у
тпку урушеоа, и исте вратити ппщиљапцу (Кприснику услуге),
 кприсник услуге је дужан ппвратну дпкументацију запакпвати у кпверту и исту адреспвати и у
сампљепљивпм чепу налијепити на ппщиљку;
 пптписана ппвратна дпкументација ће се врати Кприснику услуге у фпрми вриједнпснпг
писма;
14.
За све палетне ппщиљке, ппщиљке ппсебних габарита и ппјединашне ппщиљке шија
маса прелази 31,50 кг, Кприсник услуге је дужан да пбезбиједи механизацију (палетар,
виљущкар, кплица и др.) и ппмпћнп пспбље за утпвар и истпвар ппщиљака;
15.
За кабасте ппщиљке и све ппщиљке шији габарити прелазе у збиру дужине, щирине и висине
300 цм, пбрашун ппщтарине врщи се на пснпву вплуметријске (запреминске) масе ппщиљке
акп је већа пд оене стварне масе. Вплуметријска маса израшунава се пп стандарднпј IATA
фпрмули: дужина x щирина x висина (у цм)/5000= запреминска маса (у кг).
16.
Изврщилац услуга не пдгпвара за изгубљену кприст Кприсника услуге (губитак зараде,
прихпда, будућих ппслпва итд.), кпја мпже настати ради губитка, пщтећеоа или умаоеоа
садржаја ппщиљке, те прекпрашеоа рпка за пренпс и урушеое ппщиљке.
17.
Питаоа рекламације Кприсника услуге, пдгпвпрнпсти и накнаде щтете регулисана су
Ппсебним услпвима за врщеое ппщтанских услуга (Службени гласник РС 130/11), у дијелу кпји
се пднпси на ппщиљке Брзе ппщте.

