
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современиот начин на живеење налага потреба од заштеда на време 
секаде онаму каде што може тоа да се направи. Веќе е доста популаризиран 

начинот за користење на интернетот во фазата на секојдневното купување. Иако 
он-лајн продажбата сеуште не е доволно застапена во Македонија, се налага 
потреба од нејзин развој со што крајниот купувач заштедува време а со тоа и 
пари. Актуелните понудувачи на on line услуги од типот на: Amazon, eBay, 
QVC, OverStock, SuperBiiz, не ги заобиколуваат ниту македонските купувачи но 
времето потребно за испорака е неколку пати поголемо од времето потребно за 
достава во рамките на земјите членки на Европската Унија. Заради тоа, БРЗА 
ПРАТКА со задоволство Ви ја објавува својата нова услуга за ДОСТАВА НА 
ПРАТКИ ОД ЦЕЛИОТ СВЕТ на територија на Република Македонија. За таа 
намена, при Вашето нарачување можете да ја користите адресата на нашите 
канцеларии во Бугарија : 

 
St. Marica 40/1/1 

Contact: +359 899 131 010 

Working hours - Monday-Friday: 09:00-19:00 
Saturday: 09:00-14:00 

 
Со тоа, времето потребно за достава значително се намалува, исто така и 

цената на достава, а Вие го добивате нарачаното на Вашата домашна адреса. 
Доколку сакате да го следите патот на Вашата пратка од Европа до 

Вашата врата, можете да ја користите опцијата за тракинг на нашата веб страна 
http://brzapratka.com/mk/traking/ 

 

Како дополнителна информација може да Ви послужи висината на 
царинските тарифи за внес на роба во Р. Македонија. Доколку продуктите се 
наменети за лична употреба на физичко лице и одговараат на условите за 
пренос на граница за такво лице во Република Македонија за тоа нема 
дополнителни трошоци. Доколку робата е намената за продажба, може да ги 
погледнете царинските трошоци на официјалниот тарифник на Царинската 
управа на Република Македонија или да се консултирате со нас бесплатно 
доколку сте ни постојан клиент. 

 
За сите дополнитени прашања поврзани со начинот на испорака и 

висината на цената на нашите услуги, можете да се обратите на нашата веб 
страна http://brzapratka.com/mk/uslugi/evropa-ekspres/?lang=en 

 

Ве очекуваме! 


