
 
 
 

 

 

 

 

ГАБАРИТ  
(задолжителна консултација за достапноста на услугата) 

Тип на 

пратка 
Маса  (kg) Димензии(m³) 

Со ДДВ Со ДДВ 

Пакет  1 КГ Х 10 ден. Волумен Х 2000 

 

 Доколку пратката надминува некој од параметрите, се наплаќа според повисоката тарифа 

 За пратки кои надминуваат должина над 1,5м задолжителна е консултација со Контакт центар како за достапноста на 

услугата така и за цената. 

НАПОМЕНА: 
 

Право на промотивен попуст се остварува по 1 (еден) месец користење на поштенска услуга 

исклучиво со количина над 100 пратки месечно односно со остварен износ од 15.000,00 МКД. 
  

 

 За Фелни се доплаќа 100 денари плус од фелна од цената на гумата. 

 Доколку се праќа само 1(една) гума се наплаќа во износ за пар. 

 

 

ЦЕНОВНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ ВО 
ВНАТРЕШЕН ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 

Тип на 
пратка 

Маса      
(kg) 

Димензии 
(m³) 

Прва зона¹ Втора зона² 
(3 работни дена)  

Со ДДВ Со ДДВ 

Пакет  0  до 1   до 0.005 m³ 130 130 

Пакет  1 до 5 до 0.03  m³ 160 160 

Пакет  5  до 10 до 0.04  m³ 180 180 

Пакет  10  до 20 до 0.06  m³ 220 220 

Пакет 20  до 30 до 0.09  m³ 270 270 

Пакет 30  до 40 до 0.11  m³ 360 360 

Пакет 40  до 50 до 0.15  m³ 500 500 

ЦЕНОВНИК ЗА ИСПОРАКА НА СПЕЦИФИЧНИ ПРАТКИ 

 
Тип на 
пратка 

 
Прва зона¹  Втора зона² (3 работни дена) 

Со ДДВ Со ДДВ 

Патнички гуми  

Гуми  до 14" 100 100 

  Гуми  15"/16" 120 120 

  Гуми  17"/18" 140 140 

Гуми  19"/20 160 160 

Полутоварни гуми и гуми за Џип  

                   Гуми до 14"  120 120 

  Гуми  15"/16" 140 140 

  Гуми  17"/18"   160 160 

Гуми  19"/20 180 180 



 
 
 

Дополнителни услуги 
Цена 

Со ДДВ 

Потпишана електронска адресница 30 

Повратен документ - препорачана пратка 30 

Приложување на адресница од архива 150 

Провизија за повратен откуп  
(30 ден. провизија до 3000 ден. откуп) 

1.00% 
 

 

 

Враќање на неиспорачана/неподигната пратка  Доколку пратката не е платена при испраќање, на враќање 
се наплаќа 50% од наведената поштарина 

Препорачано/непрепорачано писмо до А3 формат 100 
Испорака на пратка во точно определена временска рамка 

(тендер и слично) 
500 

 

* За прием и достава на пратки со специфични димензии и килажа задолжителна е консултација со Контакт  

центарот поради одредување на можноста и цената за достава. 

* Сите цени се изразени во денари. 

*Цените се од информативен карактер и подлежат на промени 

 
 

Ценовник за одредени видови на предмети 

Тип нa пратка 
Прва зона¹  

Со ДДВ 

Велосипед 350 

Мотор/Скутер 1300 

Шофершајбна до 1.4м 400 

Хауба/браник од 350 ден. 

Врата од 450 ден. 

Крило од 300 ден. 

Мењач од 800 ден. 

Мотор за возило   од 1500 ден. 

Клима 3.5 (две единици) 500 

Клима 5.5 (две единици) 800 

Клима 7.5 (две единици) 1000 

ТВ според килажа согласно регуларните цени 

Машина за перење 500 

Машина за садови 500 

Шпорет 500 

Фрижидер Од 500 

Душек единечен  400 

Душек дупли 800 

Буре 60 литри  600 

Буре 200 литри  2000 



 
 
 
 
 

* Претставништва на Нова Пошта :  
 

 Битола, ул. Никола Јонков Вапцаров бр. 18 

 Велес, ул. Ѓоше Органџиев ББ 

 Гостивар, ул. ЈНА бр. 143 

 Кавадарци, ул. Шишка бр. 174 

 Кичево, ул. Маршал Тито бр. 163 

 Куманово, ул. Октомвриска Револуција бр. 1 

 Охрид, ул. 7-ми Ноември бр.256 

 Прилеп, ул. Александар Македонски бр. 405 

 Струга, ул. Маркс и Енгелс бр. 35 

 Струмица, ул.Гоце Делчев бр. 56 

 Тетово, Борис Кидрич локал 14 

 Штип, ул. ЈНА бр. 4 

НАПОМЕНА 

 
 

ПРАВО НА ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ СЕ ОСТВАРУВА СО МИНИМУМ 15 ПРАТКИ ВО ТЕКОВНИОТ МЕСЕЦ ОДНОСНО СО ИЗНОС ЗА 
УСЛУГА ОД МИНИМУМ 1.000 МКД. 

 

 
 

Нова пошта ДООЕЛ Скопје не сноси одговорност во случај доколку:  

 
 
 
 
 

 до оштетување или загубување на пратката дојде како последица на виша сила односно настапување на 
околности кои Нова пошта не може да ги предвиди или отстрани,  

 до доцнење со достава на пратката во рокот, недоставување или доставување на пратката на лице кое не 
е примач на пратката, дојде како последица на неточна адреса или непотполни податоци за примачот,  

 пратката е одземена или уништена од страна на надлежен орган поради тоа што истата содржи забранети 
супстанци или предмети, 

 пратката е оштетена или непотполна во моментот на нејзиното преземање од испраќачот, 

 примачот ја прими пратката без било какви приговори,  

 испраќачот не ја испочитувал постапката и начинот на пакување и обезбедување на содржината на 
пратката,  

 Доколку при превозот на пратката дојде до оштетување на амбалажата, но не и на содржината на 
пратката. 
 

* Ценовникот е од времен карактер. НОВА ПОШТА го задржува правото да изврши промена на ценовникот без претходна 
најава. 

Последна промена 12.03.2022 

 
*Враќање на повратен откуп следниот работен ден по испорака на пратката со повратен  откуп.   
 

*Време на испорака на пратки:  

       

   
 
- Прва зона¹  испорака следниот работен ден а максимум 48 часа од превземање на пратката. 
- Втора зона² испорака понеделник и четврток односно во рок од 3 (три) работни дена.      
 
¹ Прва зона ги опфаќа Скопје, Битола, Струмица, Куманово, Кочани, Штип, Тетово, Гостивар, Гевгелија, Кавадарци,  Велес, Прилеп, 

Струга, Охрид, Кичево, Неготино, Виница, (градови без села освен наведените градови од Втора зона) 
              
² Втора Зона ги опфаќа сите останати населени места како и тешко достапни места исклучиво со асфалтна инфраструктура 
 а кои се оддалечени повеќе од 20км од градовите опфатени во ¹ Прва зона.  
Свети Николе, Демир Капија, Крушево, Дебар, Демир Хисар, Берово, Делчево, Пехчево, Мак.Каменица, Крива Паланка, Пробиштип,  
Кратово, Ресен, Росоман, Македонски Брод, Дојран, Валандово, Градско, Радовиш, Ново Село и сите околни села.  


