ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА
Број: 1-1013-4/18
Важи од 01.02.2019. год.

ИЗВОД
ИЗ ЦЈЕНОВНИКА ПОШТАНСКИХ УСЛУГА
БРЗА ПОШТА (УНУТРАШЊИ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ)

до 5
од 5-10
од 10 -20
од 20-30
од 30-40
од 40-50

6.00 KM
9.00 KM
14.00 KM
20.00 KM
25.00 KM
35.00 KM

Уручење данас
(Уручење исти радни дан до
20:00 часова)
8.00 KM
11.00 KM
16.00 KM
22.00 KM
27.00 KM
37.00 KM

преко 50*

сваки наредни килограм
или дио килограма 0.50 KM

сваки наредни килограм или дио килограма
0.50 КМ

Распон масе
(у кг)

Уручење сутра
(Уручење наредни радни дан до 15:00
часова)

Уручење одмах (уручење у року од 3 часа на подручју града)
до 5
7.00 KM
од 5-10
10.00 KM
од 10-50
За сваки килограм преко 10 кг, додатних 0.50 КМ
*максимална тежина једне пошиљке 50 кг.
(уколико постоје техничке могућности могуће вршити пренос и тежих пошиљака које су недјељиве);

Брза пошта-збирна пошиљка
ОПИС УСЛУГЕ
Брза пошта-збирна пошиљка (преко 5 кг)
Пренос најмање 2 појединачне пошиљаке Брзе поште, под
условом да пошиљалац једнократно предаје пошиљке Брзе
поште за једног примаоца (на истој адреси) и да је збирна
маса већа од 5 кг. Пошиљке се примају под једним
пријемним бројем. Пријем пошиљака се врши са и без
посебних услуга.

ПОШТАРИНА

Поштарина се обрачунава тако што се масе појединачних пошиљака
сабирају, а затим на основу укупне масе збирне пошиљке одређује
стопа масе и њој одговарајућа поштарина из Цјеновника.

Пријем позивница
ОПИС УСЛУГЕ
Пренос 5 и више пошиљака (позивнице, честитке, наградни
купони и сл.) масе до 50 грама. Уручење наредног дана до 15:00
часова на подручју града.

ПОШТАРИНА
1.50 КМ по комаду

Посебне услуге
Повратница
Пошиљка која се уручује лично примаоцу

0,70 KM
1,80 КМ

до 500,00 КМ – 1,50 КМ
од 500,00 КМ – 1.000,00 КМ – 2,00 КМ
од 1.000,00 КМ – 10.000,00 КМ – 0.5% од означене вриједности
Уплата откупног износа путем општих инструмената плаћања
До 1.000,00 КМ – 2,00 КМ
или путем електонске Постнет упутнице (плаћање поузећем)
од 1.000,00 КМ – 5.000,00 КМ – 0.5% од означене вриједности
Допунске услуге
Повратна документација (након уручења пошиљке Брзе поште
2.00 KM
потписана документација се враћа пошиљаоцу)
За вриједност означену на пошиљци

Попуст на основну цијену за континуиране испоруке (збирна пошиљка се рачуна као једна)
− пријем преко 100 пошиљака мјесечно попуст 5% на укупну цијену
− пријем преко 200 пошиљака мјесечно попуст 7% на укупну цијену
− пријем преко 500 пошиљака мјесечно попуст 10% на укупну цијену

Извршни директор за поштанске и шалтерске послове
Мр Миленко Вучета, дипл. инж. с.р.

