
Образац ИФН ОПО ИФН ОПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ
ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ

ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА 2020. годину
(Ревизија 202107)
РАТЕЛ, ЈБРО:

1. ПОДАЦИ О ОПЕРАТОРУ

Пуно пословно име

Скраћено пословно име

Општина седишта

Улица и број седишта
Поштански број и место седишта

ПАК седишта
Општина адресе за доставу поште

Улица и број за доставу поште
Поштански број и место за доставу
поште

ПАК за доставу поште

Матични број

ПИБ

Телефон

Факс

E-mail

Интернет страна

Власник/Овлашћена
особа

(име и презиме, ЈМБГ)

Особа за контакт
(име и презиме)

Телефон особе за
контакт

Е-mail за контакт
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2. Врста поштанских услуга које обавља поштански
оператор

Остварен приход од
делатности поштанских

услуга које обавља
поштански оператор *)

2.1 Комерцијалне поштанске услуге:

2.1.1
Пријем, прерада, превоз и уручење пакета масе веће од
10 kg у унутрашњем саобраћају

2.1.2
Пријем, прерада и превоз међународних пакета у полазу
из Републике Србије, масе веће од 10 kg

2.1.3
Прерада и уручење међународних пакета масе веће од 20
kg у долазу у Републику Србију

2.1.4 Експрес услуге (пријем, прерада, превоз и уручење
експрес пошиљака) у унутрашњем саобраћају

2.1.5

Експрес услуге (пријем, прерада, превоз и уручење
експрес пошиљака) у међународном саобраћају

2.1.6
Курирске услуге (пријем, превоз и уручење
регистрованих поштанских пошиљака директно од
пошиљаоца до примаоца)

2.1.7 Остале услуге

УКУПНО(2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+2.1.5+2.1.6+2.1.7):
*) У поља уносити само нумеричке податке за услуге по којима је остварен приход, а остала поља оставити празна.
Поштански оператор који у току пословне године први пут отпочне са обављањем поштанских услуга,уноси податке
о процењеном приходу од обављања поштанских услуга за ту пословну годину.

За исправност података о приказаном приходу гарантује одговорно лице под кривичном и материјалном одговорношћу.

У МП Овлашћено лице

Датум
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