
Правилник за користење на поштенски услуги од Брза Пошта ДРД 

Курир дооел Скопје за направени нарачки преку онлајн маркетот 

MarketKonekt.com 

 

1. Телефонски броеви за најава на пратки 
- За преземање на пратки од Скопје и Македонија 02 511 3338, 075 381 333 

2.  Рок за најава на пратки за преземање од: 
- Скопје (Понеделник-Петок) : 09,00 - 16,00 час 

- Скопје (Сабота) : 09,00 - 13,00 час 

- Македонија (Понеделник-Петок) : 09,00 - 14,00 час 

- Македонија (Сабота) : 09,00 - 13,00 час 

3. Ценовник 

Тежина Испорака Скопје/Скопје и 
Скопје/Македонија 

0-5 кг. 99 ден. 

5-10 кг. 150 ден. 

Над 10 кг. цена по договор цена по договор 

Враќање на непреземена пратка 70 ден. 

Откупнина До 1000 денари: 30 ден. 

1000 – 6000 денари: 60 ден. 

На секои наредни 6000 денари: +30 ден.  

 

4. Рок за преземање на пратки 
- 1-2 часа од најавата за преземање на пратка  

 Доколку најавата е направена по термините дадени во точка 2, како ден за 

најава се смета наредниот работен ден. 

5. Рок за достава на пратка 
- 1-2 часа за пратки во Скопје најавени до 14 часот. 

- По 14 часот 24 часа (нареден ден) од преземањето на пратката 

6. Превземањето на пратката се врши со адресница во која Продавачот ги внесува 

следните податоци:  

- називот, целосната адреса и контакт телефонски број на продавачот; Продавачот е 

должен на адресницата во полето ’Забелешка’ да пополни дека пратката е 

нарачана преку Маркет Конект. 

- име и презиме на купувачот (примач на пратката); целосната адреса на купувачот, 

поштенски број и име на местото и контакт телефонски број. 

По пополнувањето на адресницата, курирот наведува тежина и волумен на пратката,  

датумот и часот на превземање. 

Откако адресницата ке биде целосно пополнета еден примерок останува кај 

продавачот како доказ дека пратката ја предал на Курир. 

 

7. Дополнителни услуги 
- Пратка со откупнина – Рок за враќање на откупнината кај Продавачот е 3-5  дена од 

достава на пратката. Во овој рок не се пресметани неработни денови и празници. 

8. Пакување на пратка 



Продавачот е должен да ја спакува пратката според видот, големината, содржината и 

обликот на пратката и соодветно да ја означи доколку се работи за кршлива или 

специфична пратка. Доколку истата не е соодветно спакувана трошоците кои би 

произлегле по основ оштетена пратка ке бидат на страна на продавачот/испракачот. 

9. Рекламации 
Доколку Продавачот смета дека пратката не е доставена до примачот или е доставена 

со задоцнување, може да поднесе писмен приговор/рекламација до одговорно лице 

за рекламации кај Курир на тел. 075 381 333 

Продавачот треба да ги достави сите докази врз основа на кои ја поднесува 

рекламацијата. 

10. Контакт лица за склучување на договори за соработка со Брза Пошта ДРД Курир 

дооел Скопје 

Никола Саздовски, тел. 075 396 396, email: kurir@kurir-sk.mk 

11. Работно време на Курир 
- Понеделник-Сабота 09,00 – 17,00 час 
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