
 
 

ЦЕНОВНИК 
на карго услуги во Карго Центар на Меѓународен Аеродром Скопје 

 
 
    

1. Манипулативни (Handling) услуги 
 
1.1. Манипулативи (Handling) услуги за прифат и отпрема на стока и пошта се наплатува 
по БРУТО ТЕЖИНА, и тоа: 
 

До 20 кгр         9,00 Eвра. 
од 21 до 50 кгр      12,00 Eвра. 
од 51 до 100 кгр      15,00 Eвра. 
Дополнително за секои започнати100 кгр     2,00 Eвра. 

 
1.2. Манипулативни (Handling) услуги за прифат и отпрема на Специјални пратки (special 
shipments - VAL, PER, DGR, AVI, HUM и др.) и Дипломатсли пратки (DIP). 
 
1.2.1. Манипулативни (Handling) услуги за прифат и отпрема на Вредносни пратки (VAL) 
освен банкноти и злато се наплатува според точка 1.1 и дополнително: 
 
1.2.1.1. За пратки чија вредност е од 0 до 300.000.000 евра – 0.025 % (нула запирка 
нула дваесет и пет проценти) од декларираната вредност на пратката; 
 
1.2.1.2. За пратки чија вредност е од 300.000.001 до 350.000.000 евра – 0.020 % (нула 
запирка нула дваесет проценти) од декларираната вредност на пратката; 
 
1.2.1.3. За пратки чија вредност е од 350.000.001 до 400.000.000 евра – 0.0175 % (нула 
запирка нула сто седумдесет и пет проценти) од декларираната вредност на пратката; 
 
1.2.1.4. За пратки чија вредност е над 400.000.001 евра – 0.015 % (нула запирка нула 
петнаесет проценти) од декларираната вредност на пратката; 
 
1.2.2. Манипулативни (Handling) услуги за прифат и отпрема на Вредносни пратки (VAL), 
само за банкноти и злато, се наплатува според точка 1.1.,и дополнително 26.00 Eвра по 
пратка. 
 
1.2.3. Манипулативни (Handling) услуги за прифат и отпрема на останати специјални 
пратки (расипливи пратки - PER, опасни материи - DGR, живи животни - AVI, посмртни 
остатоци - HUM и др.), дипломатски пратки - DIP и колета потешки од 450 кг - HEA, се 
наплатува според точка 1.1 и дополнително 12,00 Eвра по пратка 
 
1.3. Манипулативни (Handling) услуги за прифат на Специјализирано карго, (specialised 
cargo products - express cargo, courier shipments, same day delivery) и збирни пратки 
(consolidated shipments). 
 
1.3.1. Манипулативни (Handling) услуги за прифат на специјализирано карго и збирни 
пратки кои целосно се дегрупираат по HAWB, се наплатуваат според точка 1.1. 
 
1.3.2. Манипулативни (Handling) услуги со збирни пратки (Мастер AWB) кои не се 
дегрупираат целосно по HAWB се наплаќа: 

 
До 100 кгр, по кгр      0,50 Eвра. 
од 101 до 500 кгр, по кгр       0,40 Eвра. 
над 500 кгр, по кгр        0,20 Eвра. 
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1.3.3. Манипулативни (Handling) услуги - издавање на збирни пратки (Мастер AWB) кои не 
се дегрупираат целосно по HAWB се наплаќа: 
 

 За пратки до 1000 кгр     40,00 Eвра. 

 За секој дополнителен 1000 кгр    20,00 Eвра. 
 

2. Сместување на стока во склад 
 
2.1. Цената за извршена услуга за сместување на стока во склад се однесува за еден ден 
и се пресметува од денот на влегување на стоката во склад и тоа: 
 
  до  20 кгр         1,00 Eвра. 
  од 21 до 50 кгр        1,50 Eвра. 
  од 51 до 100 кгр        2,00 Eвра. 
  над 100 кгр / за 1 кгр              0,03 Eвра. 
 
2.2. За извршени услуги за сместување на стока во склад за кои се користат посебни 
услови се наплатува 100 % зголемена цена според точка 2.1. од Ценовникот.  
          
3. Прифат и отпрема на стока вон складовите на Карго центар 
 
3.1. Извоз - отпрема на стока и пошта од камион во воздухоплов се наплатува: 

- Редовна манипулација според точка 1.1. 
- Влез на камион на AIR SIDE се наплаќа според точка 4.1. 

 
3.2. Извоз - за овозможен извоз - отпрема на стока и пошта преку службен премин се 
наплатува како според точка 1.1. и 1.2. 
Се однесува само за дипломатски пратки, банкарски пратки и пратки кои се предаваат на 
патничка излезна Царина каде патникот лично ја изнесува пратката од државата без карго 
манифест. 
 
3.3. Увоз - подигнување на стока и пошта од воздухоплов на платформа се наплатува 
како под точка 1.1 и 2.1 од Ценовникот. 
 
4. Прифат и отпрема на стока со камион – (“RFS”и камион кој не е “RFS”) 

 

4.1. Влез на возило на платформа (Air-Side) во својство на П/О на стока и пошта. 

          

- Патничко и пикап возило                  30,00 Eвра. 

- Комбе            50,00 Eвра. 

- Камион         90,00 Eвра. 

- Камион со приколка       110,00 Eвра. 

 

4.2. Прифат и отпрема на стока и пошта со камион “RFS”: 

- Се наплатува за возилото според точка 4.1. 

- За употребената опрема и работна сила за растовар/утовар на возилото се 

наплатува според точките 7.18; 7.19 и 7.20. 

 

4.3      Манипулација на карго и пошта со камион во Air Side кој не е “RFS”: 

           -          Се наплатува по пратка, во зависност од употреба на аеродромска опрема. 

           -          Ценовник на услуги за истовар/утовар на карго во зависност од употреба на 

Аеродромска опрема: 
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Работна сила – НЕКВАЛИФИКУВАНА На час  10 EUR 

Работна сила – КВАЛИФИКУВАНА На час  15 EUR 

Работна сила – ВИСОКО КВАЛИФИКУВАНА На час  20 EUR 

Колички за авио-палети и контејнери (Pallet 
Container Dolly) 

По употреба 10 EUR 

Количка за багаж (Baggage Cart) По употреба   5 EUR 

Трактор за багаж (Baggage tractor) На час  50 EUR 

Карго лоадер (мал) (Cargo Loader-Low) На час 150 EUR 

Карго лоадер (голем) (Cargo Loader-high) На час 200 EUR 

Виљушкар (Forklift) На час   75 EUR 

Билдање на авио палета (ULD build up) По парче   50 EUR 

   Подвижна лента за багаж (преносна) 
(Conveyor Belt-Mobile) 

На час    75 EUR 

 

5. Услуги за стока сместена во склад заради недовршена царинска постапка 

  

5.1. Стоки задржани од физички лица (патници), а сместени во складовите на Карго 

Центар, услугите не се наплатуваат за првите десет дена сметано од денот на издавањето 

на царинската потврда односно ставање на увид на стоката на царинската служба. 

 

5.2. Стоки задржани од физички за правни лица, а сместени во складовите на Карго 

Центар, услугите ќе се наплатуваат сметано од денот на издавањето на царинската 

потврда. 

 
6. Транзит и трансфер 

 
6.1. Услугите за стока во транзит и трансфер се наплаќаат според точка 1.1 и 1.2. по 

пратка. 
 
6.2. Наплатата се врши од оној превозник кој ја допремил стоката до Меѓународен 

Аеродром Скопје. 
 
7. Посебни услуги 

 

7.1. Прием на LMC пратка (исклучувајќи специјално карго)     15,00 Евра. 

- прием на пратка 90 мин пред ETD 

7.2. Откуп - преземање на товарен лист со авизирање       9,00 Евра. 

7.3. Испраќање на SMS порака, на барање на странка         0,20 Евра. 

7.4. Пресметка и наплата на “CC” товарен лист  

но не помалку од 5 % од возарината       15,00 Евра. 

7.5. Користење вилушкар за 1 кгр за пратки над 35 кгр                 0,02 Евра. 

7.6. Присуство при претходен преглед  

До 5 колета             2,00 Евра. 

над 5 колета, по колето           0,50 Евра. 

7.7. Присуство при царински преглед по пратка          2,00 Евра. 

7.8. Присуство при фито, санитарен и ветеринарен преглед           2,00 Евра. 

7.9. Присуство при земање мостра          2,00 Евра. 

7.10. Вагање на стока по пратка ( извоз )           1,00 Евра. 

7.11. Етикетирање со бар код налепница             0,10 Евра. 

7.12. Еуро палета / парче           10,00 Евра. 

7.13. Рендгенски услуги 
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Од 1 до 20 колета / по колето              0,40 Евра. 

од   21 до   50 колета / по колето             0,30 Евра. 

од   51 до 100 колета / по колето                  0,20 Евра. 

над 100 колета / по колето                0,10 Евра. 

 ADP - мануел контрол / по колето         2,50 Евра. 

7.14. Дигитална фотографија        1,50 Евра. 

7.15. Уништување на пратка                17,00 Евра. 

7.16. Пластична фолија / по колето        0,10 Евра.       . 

7.17. Врзување на колето со пластична трака  

до 5 колета                      2,00 Евра. 

над 5 колета, по колето                        0,50 Евра. 

7.18. Утовар / растовар во и од возило – “RFS”  

- започнат тон         10,00 Евра. 

7.19. Употреба на вилушкар заради растовар/утовар – “RFS” 

- започнат час                    80,00 Евра. 

7.20. Ангажирана работна сила – “RFS” 

- Работник на карго платформа        12,00 Евра. 

 
8. Шпедитерски услуги и услуги за одвоз и довоз на стока 

 

8.1.  Цени за шпедитерски услуги 

                

 Подготовка на единствен царински документ (ECD )             20,00 Евра.                                                                     

 Подготовка на секое наредно дополнително наименување  

по тарифен број.         1,70 Евра. 

 Подготовка Барање за ослободување од царински давачки  17,00 Евра. 

 Подготовка на царинска пропратница     17,00 Евра. 

 Подготовка на молба за претходен преглед    10,00 Евра. 

 

8.2. Цени на услуги за одвоз и довоз на стоки  

 

8.2.1. Цени на услуги за одвоз и довоз на стока од / до Меѓународен Аеродром Скопје 

 

 I зона  - од / до Скопје         

до 50 кгр -                      10,00 Евра. 

од 51 до 100 кгр -            15,00 Евра.       

Над101 кгр -        30,00 Евра. 

  

 II зона – до 100 км по пратка -  65,00 Евра. 

 III зона – над 100 км по пратка -          130,00 Евра. 

 

8.2.2. Цени на шпедитерските услуги и услугите за одвоз и довоз на стока од и 

Меѓународен Аеродром Скопје вон работно време како и за државни празници се 

зголемуваат за 100 %. 

 
9. Ослободување од плаќање        
 
9.1. Сите видови на хуманитарни пратки потврдени со решение од надлежен државен 
орган и одобрени од Генерален директор на ТАВ Македонија ДООЕЛ Мралино, Илинден. 
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9.2. Услугите пружени кон останатите сектори при ТАВ Македонија ДООЕЛ Мралино, 
Илинден 
 
       
10. Стока по рок на лежење 
 
За стоката која од страна на Царинарница е превземена по изминат рок на лежење ќе се 
наплати според точките 1. 2. 5. и 7 со попуст од 50 % од овој Ценовник и тоа: 

 

 Услугите за стоката за која товарниот лист не е откупен ќе се наплати од превозникот 
на стоката. 

 Услугите за стоката за која товарниот лист е подигнат односно откупен ќе се наплати 
од примачот на стоката односно неговиот застапник кој го откупил товарниот лист. 

 
11. Општи услови 

 

11.1.   Работното време на Карго Центар со странки е од:    

  Понеделник – Сабота од 08.00 до 19.00 часот. 

 

11.2. Примачот на стоката односно неговиот застапник обврзани се при преземањето на 

стоката истата да ја прегледаат при што евентуалните недостатоци записнички ќе се 

констатираат со одговорното лице во складот. Во спротивно ќе се смета дека превземената 

стока е предадена во исправна состојба. 

 

11.3. Во случај корисникот на услуги да не ги извршува своите обврски во поглед на 

плаќање на истите, Карго Центарот го задржува правото да прекине со давање услуги кон 

корисникот односно ги задржи другите пратки на корисникот до измирување на 

неизвршените обврски. 

 

Каде што е применливо, ДДВ од 18% се пресметува на цените објавени во овој Ценовник. 

 

Домашните правни и физички лица плаќањето го вршат во готово во денарска 

противвредност според среден курс на Народна Банка на РМ на денот на вршење на 

услугата или врз основа на добиена фактура, во денарска противвредност според среден 

курс на Народна банка на РМ, во рок од 15 дена од денот на фактурирање. 

 

Странските авиопревозници, плаќањето го вршат во готово на денот на вршење на услугата 

или врз основа на добиена фактура, во Евра или било која странска конвертибилна 

(ефективна) валута, според курсот за конверзија утврден од Народна банка на РМ на денот 

на плаќањето, во рок од 15 дена од денот на фактурирање. 

 

Цените предвидени во овој Ценовник се изразени во Евра. 

 

Скопје, 19/04/2018 

 


