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Ценовник на пратки по
тежина и по волумен

Зона 1, 2

БАЗА
база база

база врата

врата врата

Зона 3
база врата
врата врата

градски курир 24ч

КГ Килпграми

м3
Вплумен

градски курир 6ч

градски курир 3ч

Цена во денари со ДДВ

дп 1

до 0.02

70 ден

100 ден

130 ден

250 ден

1 ‐ 10

до 0.05

80 ден

120 ден

160 ден

300 ден

10 ‐ 15

до 0.09

120 ден

180 ден

205 ден

350 ден

15 ‐ 20

до 0.15

165 ден

230 ден

250 ден

400 ден

20 ‐ 30

до 0.2

210 ден

255 ден

270 ден

450 ден

30 ‐ 40

до 0.25

245 ден

300 ден

320 ден

500 ден

40 ‐ 50

до 0.3

300 ден

350 ден

400 ден

550 ден

над 51

до 10

7 ден по кг

8 ден по кг

9 ден по кг

11 ден по кг

Зона 1

Зона 2

Достава 6 дена во неделата, понеделник до сабота,
зона со 71% од населението во РМ.

Помали населени места ‐ цена за 1 зона ‐ достава 2‐5
пати неделно, 25% од населението во РМ

Скопје, Охрид, Струга*, Кичево,
Гостивар*, Тетово, Крушево, Битола*,
Прилеп*, Кавадарци*, Неготино,
Градско, Велес, Струмица*,
Гевгелија, Радовиш*, Кочани,
Мак.Каменица, Виница, Пехчево,
Делчево, Берово, Штип, Св.Николе,
Куманово, Валандово, Богданци.

Вевчани, Дебар, Маврово, М.Брод, Демир
Хисар, Кривогаштани, Демир Капија, Ново
Село, Пробиштип, Злетово, Крива Паланка,
Ранковце, Кратово, Росоман, Ресен, Демир
Капија, Босилово.
Зона 3

Зона 4 ‐ Овде спаѓаат селата во кои Брза Пратка не опслужува, како што се планинските села кои се слабо

Ги опфаќа подалечните села, кои се неразвиени и во кои живеат
само 4% од населението во РМ. Цените се објавени во теблата под
Зона 3. Точниот ден за достава можете да го погледнете во графикот
на нашата веб страна, а доколку клиентот инсистира на достава од
денес за утре кога тоа не е предвидено во графикот, се доплаќа
СТАНДАРДНА ПРАТКА
дополнителна сума од 300 ден.
- Пратка со збир на димензии до 3 м, по кои едната
димензија нема да надминува 2 м (x
Стаклени и лесно кршливи пратки се превземаат добро спакувани. Доколку
+ y + h), - Димензиите се однесуваат на едно парче

населени и во кои живеат помалку од 1% од населението во Македонија. Во случај да на нашите клиенти им е
потребна достава на пратка во овие области тогаш цената се пресметува така што како сонова се зема цената за
транспорт за 3‐та зона, на која се додаваат дополнитени 300 ден.

При одредување на цената секогаш се зема поголемата
вредност (обем или тежина)

не се спакувани добро не превземаме одговорност во случаи на
оштетување на содржината. Повеќе упатства за добро пакување можете да
најдете на веб страната на Брза Пратка. (http://brzapratka.com/mk/upatstvo‐
za‐pakuvanje/)

Палета (евро) до 800кг палетизирана стока за зона 1А, - Максимална цена 2200 ден.

1 m3 = 1000 ден.
ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА НА ПРАТКИ ЕВРОПА-МАКЕДОНИЈА-ЕВРОПА
СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 1. ОП ‐ Пратка со откупнина ‐ 1% од откупнината, мин. 30 ден.
2. ППД ‐ Пратка со повратен документ ‐ 50 ден. 3. РП – Размена на пратки ‐ 100 денари со вклучен ДДВ. 4. ВП
– Вредносна пратка – 0.5% од само‐декларираната вредност 5.ПДП ‐ Приоритетна достава на пратка ‐ 100 ден.
6. КСК ‐ Купување со курир ‐ 1% од вредноста + мин. 100 ден. 7. ФЧД – Фиксиран час на достава ‐ од 300 ден. за
зона 1,500 ден за Зона 2, 1,000 за Зона 3, 2,000 за Зона 4. 8.ОПП – Отвори пред да платиш откуп – бесплатна
услуга. 9.ТПП – Тест пред да платиш откуп – 50 ден

