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ППСЕБНИ УСЛПВИ ЗА ПБАВЉАОЕ
УСЛУГА КУРИРСКПГ ПРЕНПСА
ППШТАНСКИХ ППШИЉАКА
" Пптрчкп д.o.o "
Дефиниције
1. Ппштански пператпр – је ппштански пператпр " Пптрчкп д.o.o "
ул.
Бепградскпг батаљoна 27, Бепград, регистрпванп за пбављаое ппштанских
услуга, сагласнп закпну и ппдзакпнским актима кпјим се регулише
пбављаое ппштанских услуга у Републици Србији;
2. Кприсник ппштанских услуга – ппшиљалац или прималац ппштанске
ппшиљке
3. Ппшиљалац – правнп или физичкп лице кпје захтева извршеое ппштанске
услуге и кпје је нпсилац права и пбавеза из угпвпра п приступу дп уручеоа
ппштанских ппшиљака;
4. Прималац – правнп или физичкп лице кпме је ппштанска ппшиљка упућена
ради уручеоа;
5. Местп пријема – местп кпје пдреди ппшиљалац за преузимаое ппштанске
ппшиљке пд стране ппштанскпг пператпра;
6. Местп уручеоа – адреса примапца пзначена на пбрасцу кпји прати
ппшиљку, на кпјпј је ппштански пператпр дужан да уручи ппшиљку;
7. Пптврда п пријему ппшиљке, - Дпставница кпја садржи све неппхпдне
инфпрмације п ппштанскпј ппшиљци (брпј ппшиљке; адресу ппшиљапца и
примапца, назив ппштанскпг пператпра; датум пријема, изнпс наплаћене
ппштарине; пзнаку услуге; масу ппшиљке, евентуалнп пзначену вреднпст
ппшиљке; ппис садржине; местп за пптпис ппшиљапца и примапца);
8. Регистрпвана ппштанска ппшиљка – ппштанска ппшиљка са регистрпваним
брпјем пријема за кпју се издаје пптврда п пријему, а ппшиљапцу се уручује
уз пптпис;
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Ппште пдредбе
Курирске услуге ппштанскпг пператпра " Пптрчкп д.o.o ", су ппштанске
услуге са дпдатнпм вреднпшћу кпје ппдразумевају пријем, превпз и уручеое
регистрпваних ппштанских ппшиљака директнп пд ппшиљапца дп примапца, без
прераде, на теритприји Бепграда.
Курирске услуге пбављају се у складу са закпнпм кпјим се регулише
пбављаое ппштанских услуга у Републици Србији, Правилникпм п ппштим
услпвима за пбављаое ппштанских услуга и пвим Ппсебним услпвима. Ови
Ппсебни услпви биће пбјављени на званичнпм сајту www.potrcko.com ппштанскпг
пператпра.
Ппштански пператпр пбавља сигуран пријем, превпз и уручеое ппштанских
ппшиљака пд места пријема дп места уручеоа, у складу са пвим ппсебним
услпвима и уз накнаду кпју пдређује важећи ценпвник (у прилпгу пвих ппсебних
услпва) за захтевану курирску услугу "пд врата дп врата", акп угпвпрпм између
угпвпрних страна није другачије пдређенп, уз ппштпваое Закпна п ппштанским
услугама и другим ппдзакпнским актима. Прпцедура, начин и средства трансппрта
представљају правп и пдгпвпрнпст ппштанскпг пператпра.
Раднo време ппштанскпг пператпра " Пптрчкп д.o.o ":
пд ппнедељка дп петка 08:00-00:00
субптпм пд
10:00-00:00
недељпм пд
12:00-00:00
Услуге и рпкпви уручеоа
Ппштански пператпр пбавља услугу курирскпг
пренпса дпкумената,
штампанпг материјала и рпбе, у вепма кратким и гарантпваним рпкпвима, ппд
дпле наведеним услпвима, кпје ппшиљалац или пвлашћенп лице прихватају.
Уручеое ппшиљака на теритприји Бепграда, извршиће се најкасније у
следећим рпкпвима пд мпмента пријема ппшиљке:
- У тпку дана
- Хитнп
за ппшиљке преузете пд 08:00 радним данпм
(субптпм пд 10:00 и недељпм пд 12:00) гарантпвани рпк уручеоа пд
мпмента пријема ппшиљке је 5 сати.
Пбавезе ппшиљапца
Ппшиљалац је дужан да ппшиљку упакује такп да садржина буде
заштићена тпкпм трансппрта и манипулације. На свакпј ппшиљци мпра читкп бити
пзначен назив, име и презиме примапца и пуна адреса.
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Ппшиљалац је дужан да пппуни и пптпише Пптврду п пријему, чиме
гарантује да су тачнп уписани сви пптребни ппдаци п ппшиљапцу, примапцу и
ппшиљци, кап и да амбалажа пдгпвара садржини ппшиљке и да пбезбеђује
сигурну манипулацију ппшиљкпм.
Пптписпм на Пптврди п пријему, Ппшиљалац или пвлашћенп лице изјављује
да прихвата услпве пријема, превпза и уручеоа дпкумената, штампанпг материјала
и рпбе кпји су предати на даљу птпрему. Примерак Пптврде п пријему- Дпставнице
представља дпказни дпкумент п пријему ппшиљке кпји се не мпже пспприти.
Ппшиљалац прихвата пбавезу да измири све дппунске трпшкпве, кпји су
настали у тпку пријема, превпза и уручеоа, враћаоа или ускладиштаваоа
ппшиљака, укпликп се није придржавап напред наведенпг.

Пбавезе пператпра
Ппштански пператпр се пбавезује да ће ппшиљку дпставити примапцу у
рпкпвима кпје је ппшиљалац захтевап, пп ценпвнику.
Ппшиљка се уручује примапцу на адреси пзначенпј на ппшиљци уз прпверу
идентитета и пверпм пријема на Пптврди п пријему .
У случају да у тпку пренпса дпђе дп пштећеоа садржине ппшиљке услед
неадекватнпг пакпваоа, ппштански пператпр се пслпбађа билп какве пдгпвпнпсти
у смислу накнаде штете ппшиљапцу, примапцу или пвлашћенпм лицу.
Ппштански пператпр има правп да пдбије пријем ппшиљке укпликп
ппшиљка не испуоава услпве пп пблику и димензијама.
Предмети чији је пренпс забраоен
Ппштански пператпр не прихвата на пренпс: експлпзивне, запаљиве и
радипактивне материје, пружје и муницију, кпрпзивне супстанце, наркптике,
птрпве, гптпв нпвац, предмете кпји збпг свпје саме прирпде представљају ппаснпст
пд сампуништеоа или се збпг оих мпгу уништити друге ппшиљке.
У циљу пнемпгућаваоа предаје наведених материја и предмета, пператпр
има правп прпвере садржине ппшиљке, кап и пбустављаоа пријема у случају да је
садржина закпнпм забраоена, а да при при тпме не снпси никакву пдгпвпрнпст.
Ппшиљалац је у свакпм случају пдгпвпран за штету кпја мпже бити причиоена
лицима или другим предметима, збпг лажнпг пријављиваоа садржаја забраоених
за пријем, превпз и уручеое.
Рекламације и пптраживаое ппшиљака
Ппштански пператпр се пслпбађа пдгпвпрнпсти акп ппшиљалац, прималац
или пвлашћенп лице није ппкренуп рекламаципни ппступак у рпку пд 6 месеци пд
дана пријема ппшиљке за случајеве губитка или прекпрачеоа рпка за уручеоа
ппшиљке.
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Ппшиљалац, прималац или пвлашћенп лице, за ппкретаое рекламаципнпг
ппступка мпра дати на увид дпкумент за ппшиљку на кпју се рекламација пднпси.
Ппштански пператпр је дужан да прпвери навпде рекламације и п резултату,
писаним путем, пбавести кприсника услуга у рпку, не дужем пд 30 дана пд дана
пријема рекламације.
Ппштански пператпр се пслпбађа пдгпвпрнпсти акп ппшиљалац, прималац
или пвлашћенп лице нису, у рпку пд 24 сата пд пријема ппшиљке, рекламирали
видљивп пштећеое или умаоеое садржине ппшиљке У случају да ппшиљалац,
прималац или пвлашћенп лице ппднесу захтев за видљивп пштећеое или
умаоеое садржине ппшиљке, пператпр и кприсник услуга, мпрају кпмисијски
утврдити чиоеничнп стаое, сачинити Записник, кпји ће пптписати и представник
ппштанскпг пператпра и кприсник ппштанских услуга.
Ппштански пператпр је дужан да се п пснпванпсти рекламације ппшиљапца,
примапца или пвлашћенпг лица изјасни у рпку пд 30 дана пд дана пријема
рекламације.
Ппштански пператпр не прихвата пдгпвпрнпст и нема пбавезу плаћаоа
накнаде штете акп је губитак или пштећеое изазванп вишпм силпм.
Ппд вишпм силпм сматрају се пкплнпсти и дпгађаји кпји су наступили
независнп пд впље ппштанскпг пператпра, а чије наступаое и дејствп ппштански
пператпр није мпгап да спречи мерама и средствима кпја се у кпнкретнпј
ситуацији мпгу пправданп тражити и пчекивати пд пнпга кп је ппгпђен вишпм
силпм, а чије наступаое је утицалп на немпгућнпст или знатнп птежанп извршеое
преузетих пбавеза.

Пдгпвпрнпст и накнада штете
Ппштански пператпр ни у кпм случају нема пбавезу накнаде штете пп
пснпву измакле дпбити, ппд кпјпм се нарпчитп ппдразумева билп кпја ппсредна
или неппсредна негативна штета, штета збпг губитка прихпда, зараде, штета збпг
нереализпваних угпвпра и сппразума или збпг оихпвпг птказиваоа и сл.
Ппштански пператпр престаје да буду пдгпвпран за губитак, прпбљеое или
пштећеое регистрпване ппштанске ппшиљке са пзначенпм вреднпшћу у
случајевима када се утврди да је лажнп пзначена виша вреднпст пд стварне
вреднпсти садржине ппшиљке.
Ппштански пператпр прихвата пдгпвпрнпст у случајевима:
- губитка ппшиљке;
- прекпрачеоа рпка за уручеое ппшиљке;
- пштећеоа или умаоеоа садржаја ппшиљке.
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У случају када се утврди да је ппднети захтев за накнаду штете пснпван,
пднпснп када се утврди пдгпвпрнпст ппштанскпг пператпра за штету причиоену
кприснику, истпм се исплаћује накнада:
1. зa случaj прекoрaчеоa рoкa за уручеое пoшиљке - пoшиљaoцу се плаћа
петпструки изнпс нaплaћене пoштaрине, умаоене за ппштарину пп вреднпсти;
2. за случaj губиткa или пптпунпг пштећеоа пoшиљке сa oзнaченoм
вреднoшћу или пoшиљке сa oткупнинoм - пoшиљaoцу припaдa нaкнaдa штете
нajвише дo изнoсa oзнaчене вреднoсти и десетпструки изнoс наплаћене
пoштaрине, умаоене за ппштарину пп вреднпсти;
3. зa случaj губиткa пoшиљке или пптпунпг пштећеоа ппшиљке без oзнaчене
вреднoсти - пoшиљaoцу припaдa нaкнaдa штете у висини десетпструкoг изнoсa
нaплaћене пoштaрине;
4. зa oштећеое или умaоеое сaдржaja пoшиљке - пoшиљaoцу припaдa
нaкнaдa штете у висини утврђенoг или прoцеоенoг делa oштећеоa или умaоеоa
сaдржaja пoшиљке, aли не већи oд изнoсa кojи би се исплaтиo зa губитaк ппшиљке.

Захтев за накнаду штете ппшиљалац, прималац или пвлашћенп лице
ппднпси у писанпј фпрми ппштанскпм пператпру, у рпку пд 15 дана пд:
- пбавештеоа да је ппшиљка изгубљена или је прекпрачен рпк за
оенп уручеое;
- пријема прпбљене или пштећене ппшиљке;
- уручеоа пштећене ппшиљке у рпку .
Ппштански пператпр је дужан да накнаду штете исплати ппшиљапцу,
примапцу или пвлашћенпм лицу у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа захтева за
накнаду штете.
Ниједан представник или службеник ппштанскпг пператпра или ппшиљалац
немају правп да укину или једнпстранп измене пдредбе пвих Ппсебних услпва.
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