
ВИДОВИ ПРАТКИ 

 
1. Стандардна пратка 

- Пратка со збир на димензии до 3 м, од кои едната димензија нема да надминува 2 м (x 

+ y + h) 

- Димензиите се однесуваат на едно парче 

- Пратката може да содржи било какви предмети, согласно општите услови и начини на 

пакување на Брза Пратка. 

- Цените за транспорт на стандардните пратки се објавени на сајтот на Брза Пратка 

www.brzapratka.com, сите делови на на пратката може да бидат до 3 кубика односно 

500кг, пратката е спакована добро и може да се товарат врз неа други пратки . 

 

2.  Габаритна пратка 

- Пратки со обем до 14м3(x * y * h) или димензија на едната страна подолга од 2 м,  

- Димензиите се однесуваат на цела пратка (доколку има повеќе парчиња) 

- Пратката може да содржи било какви предмети, согласно општите услови и начини на 

пакување на Брза Пратка. 

- Цените за транспорт на габаритните  пратки  е - по договор и Брза Пратка решава дали 

да е по тековниот ценовник. Времето и рокот на изпорака исто се договараат.  

- Цените за габаритни а лесни пратки (до 1000 ден цена на услуга), се наплатуваат + 

100% од тековниот ценовник. За такви пратки и рокот за достава се договара,пример 

за такви пратки се цевки, корнизи и слично. 

 

3. Стаклени и лесно кршливи пратки се превземаат само доколку се добро спакувани. 

       -  Секоја пратка треба да биде уредно спакувана. Доколку пратката содржи лесно 

кршливи предмети, при превземање испраќачот треба да го изјави истото и да ја 

обележи како кршлива или лесно оштетлива пратка. За дополнително осигурување на 

пратката испраќачот треба да ја осигура истата. Осигурувањето на пратката и 

гаранција за истата се однесува за пратки чија вредност е повисока од 3000,00 ден. За 

таквите пратки се наплатува + 50% од цената на услугата и за нив курирот одлучува 

дали може да се транспортираат со наша гаранција. За да се осигура пратката треба се 

изјави нејзината вреденост, која ќе биди евидентирана во товарителницата. Услугата за 

осигурување на пратка изнесува 0,5% од вредноста на пратката.  

 
* Доколку не се почитуваат правилата за пакување на пратките, Брза Пратка ДООЕЛ не 

сноси никаква одговорност доколку дојде до оштетевуње на истата. 

 

4. Специјални пратки 

- Специјални пратки се пратки кои можат да се оштетат од други пратки, завземаат 

поголем простор и не може да се товарат други пратки со нив. Како таква пратка 

можеме да наведиме шофершајбна,мешлки за бетон,акумолатори мебели врз кој не се 

товари .и  Тие пратки се превземаат по договор и за нив не важат цените од ценовник 

и роковите за испорака. 

 

Бесплатна фиксна линија за нарачка – 0800 222 00 
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