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АПСТРАКТ 

 
Употребата на збирни-манипулативни единици - авионски палети и 

контејнери, во воздухопловната фразеологија наречени ULD (Unit Load Device), 

во меѓународниот стоков промет реализиран со воздухопловен сообраќај согласно 

позитивните искуства на реномираните светски транспортни компании  

претставува една од најзначајните форми за рационализација. Познати се многу 

придобивки од употребата на ULD-а: редукција на транспортните оштетувања и 

ризици, максимална искористеност на расположливиот транспортен капацитет, 

минимизирање на работничкиот ангажман, детерминирање на оптимална рута, 

обезбедување транспортни услови адекватни на карактеристиките на стоката,  

лесно следење на стоката низ транспортниот ланец итн. 

Општиот технолошки напредок овозможува сé повеќе да се применуваат 

софистицирани технологии за манипулација,  софтверско менаџирање, 

оптимизација и следење на ULD-aта. Следејќи ја воздухопловната пракса - 

операциите со ULD-a да бидат стандардизирани во светски рамки, се тежнее кон 

процедурална и техничка унифицираност, дефинирана со меѓународнo прифатена 

регулатива, а спроведена од воздухопловни, царински, безбедносни и останати 

инволвирани органи.  

Покрај истражувањето на актуелните состојби за погоре-наведените 

аспекти, главниот фокус на овој труд е  одредување на влијанието кое го има 

транспортот на стока со ULD врз меѓународниот стоков промет, презентирано со 

анализа во светски рамки. Исто така, ќе биде изнесен и посебен осврт за 

Република Македонија со скенирање на состојбата на овој кај нас недоволно 

искористен транспортен сегмент и извршена проценка на потенцијалите.  

Сублимираните сознанија за клучните резултати и фактори би можеле да 

се искористат од било кои ентитети кои би се занимавале со организирање на 

транспортни ланци, стратешко планирање, идентификување на бизнис-можности, 

евалуација на перформанси во работењето, развој на соодветна инфраструктура и 

слично.    

 

Клучни зборови: збирни-манипулативни единици, палети, контејнери, 

ULD (Unit Load Device),  рационализација на транспорт, дигитализација, 

меѓународен стоков промет. 
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ВОВЕД 
 

Меѓународниот стоков транспорт е стопанска гранка која има огромно 

значење за развојот на светската трговија и со тоа директно влијае и на развојот на 

човечката цивилизација. Забрзаниот развој на светското стопанство, развојот на 

нови индустриски гранки, развојот на нови пазари, дисперзирањето на производните 

капацитети и воопшто глобализацијата наметнуваат потреба од  подинамичен и 

поефикасен транспорт, способен да ги следи и да се прилагодува на новите 

трендови.  

Транспортот на стока низ вековите еволуирал паралелно со развојот на 

трговијата, а секогаш бил во тесна зависност од техничките иновации на 

човештвото. Парната машина, електричната енергија и моторите со внатрешно 

согорување се пронајдоците кои поттикнале и овозможиле брз механизиран 

транспорт. Во втората половина од минатиот век се постигнува нов драматичен 

развој кога се промовираат современите транспортни средства, кои со извесни 

усовршувања се користат и денес, како што се контејнерските бродови во 

поморскиот сообраќај и широкотрупните млазни авиони во воздухопловниот 

сообраќај.  

Историски гледано, воздухопловниот транспорт на стока е најнов 

транспортен модалитет и тој претставува најдобриот избор кога е во прашање 

критериумот „експедитивност”. Начинот на кој денес се манипулира со стоката во 

воздухопловниот сообраќај технички и технолошки многу се разликува од оној на 

почетоците од овој вид транспорт, впрочем како што и целата модерна транспортна 

индустрија се разликува од своите зачетоци. До средината на шеесеттите години 

сиот товар во авионот бил носен во расеана форма, во англиска фразеологија 

прифатено под името “bulk”. Во почетокот на седумдесетите години со цел да се 

изврши редукција на екипажите и потрошеното гориво во долголинискиот и 

среднолинискиот сообраќај се воведуваат во употреба широкотруните авиони, како 

што се Боинг 747, Мекдонел Даглас DC-10, Локид L-1011. Воведувањето во 

употреба на поголемите карго авиони за авиокомпаниите значело многу долг период 

на опслуга, кој бил последица на спориот утовар и истовар на поединечниот товар. 

Потребата од брз утовар и истовар во комбинација со зголемениот слободен товарен 

простор резултирале со појава на поголеми збирни манипулативни единици - палети. 
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Често се случувало поради лошо пакување/утоварање палетата да ја оштети 

внатрешноста на авионот, или уште полошо при манипулацијата да се оштети 

товарот затоа што платформата била изложен на секакви атмосферски влијанија и 

физички контакти. Логична последица било заштитно покривање на палетата, а како 

резултат на тоа се појавила конструктивно покомплетна збирно-манипулативни 

единица, наречена игло. Со цел да се изврши соодветна заштита и на стоката и на 

авионот, а воедно да се искористи целиот расположлив волумен на багажниот 

простор од авионот, покрај палети се почнало со примена на авионски контејнери по 

форма компатибилни на формата на багажниот простор. 

Во современите трговски услови, кога со развојот на е-трговијата и 

редефинирањето на перцепцијата за поимот „вредност” кај трговците се појавија и 

некои нови критериуми и филозофии, употребата на збирни-манипулативни 

единици, или кратко наречени ULD (така прифатено во понатамошниот текст) – од 

англиски “Unit Load Device”, добива сé поголемо значење.  Импресивниот 

технолошкиот напредок овозможува и во сферата на транспортот на стока со 

воздухоплови сé повеќе да се применуваат софистицирани технологии за софтверско 

менаџирање, оптимизација при манипулација и следење на ULD-aта. Па така, 

светските компании сé почесто применуваат Bluetooth-мрежна комуникација, GPS-

лоцирање (GPS – Global Positioning System), RFID-технологија за идентификација на 

ULD-ата со помош на радио-фреквенција (RFID - Radio Frequency Identification 

Technology) или автоматски управувани манипулативни возила (AGV - Automated 

Guided Vehicles). Конвенционалните застарени административни процеси кои 

функционираат на принципот „пенкало на хартија”  секаде каде што е тоа можно 

забрзано се автоматизираат.  Информатичката технологија заедно со смарт-уредите, 

како и во нашето секојдневие, имаат можеби круцијално значење во следењето на 

современите транспортни околности, па така, примената на новите достигнувања - 

од типот на Aнализа на големи податоци (Big data analysis), Зголемена реалност 

(Augmented Reality) или Блокчејн-базирани (Blockchain) кориснички апликации 

веројатно се новите адути за понатамошно усовршување на транспортниот процес 

на со ULD-a. 

Заради мултидисциплинарната природата и меѓународниот карактер на 

воздухопловната идустрија, транспортот на стока со ULD  во голем дел се базира на 

меѓународно широко прифатена униформна легислатива. Овој транспортен 

модалитет во изминатите седум децении бил предмет на детално нормирање кое 

континуирано се надградувало, така што во денешни услови  тоа е веќе преобемна 
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материја за изложување во еден труд. Но, заради огромното значење на 

регулативата, во втората глава сублимирани се најзначајните меѓународни и 

национални воздухопловни  авторитети кои делуваат на ова поле, а воедно даден е и 

општ приказ на нашата национална легислатива. 

Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика се доаѓа до 

поразителна констатација дека во Република Македонија околу 99% од стоката се 

пренесува со сувоземен сообраќај од кои над 92% отпаѓаат на патниот сообраќај.1 Во 

овој труд презентирана е анализа за реализиран стоков промет со користење на 

воздухопловниот сообраќај и функционирањето на тој сегмент преку Царинската 

испостава на аеродромот „Меѓународен Аеродром - Скопје”. Со осврт и на 

светските статистички показатели и научни сознанија, поткрепена е оправданоста и 

за понатамошна опсервација бидеќи според вредност на пренесената роба дури 1/3 

од неа се пренесува преку воздухопловен пат,2 а  позитивни финансиски показатели  

во работењето се забележани во 2020 година и покрај актуелната светска криза 

заради пандемијата со вирусот Ковид-19. Координирањето на брза авионска 

испорака на медицински материјали и вакцини во терморегулирани ULD-а, како дел 

од ладен транспортен ланец, по обем и сложеност беше до сега неспроведена 

хуманитарна меѓународна акција со непроценливо значење за воздухопловната 

индустрија, но и за човештво воопшто. 

 

A. Теоретска содржина 
 

Светските искуства покажуваат дека сите засегнати учесници во 

транспортниот ланец имаат корист од рационализацијата на транспортот, а исто така 

тоа стимулативно влијае и врз регионалните економии. Во однос на економскиот 

развој, во многу претходно изработени студии се дошло до слична констатација: 

дека постои значителна поврзаност помеѓу економскиот раст и количината на 

авионски транспортирана стока.  Во тој контекст, Kasarda и Green (2005) во своето 

истржување заклучиле дека постои силна корелација помеѓу порастот на 

транспортот на стока по воздухопловен пат воедно и со БДП и со БДП по глава на 

                                           
1 Сопствени пресметки врз база на податоци од Државниот завод за статистика. 
2 International Civil Aviation Organization and World Customs Organization, (2016). Moving Air Cargo 

Globally, 2nd edition. 
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жител.3 Некои автори, како Meersman и Nazemzadeh  (2017) утврдиле дека 

ефикасниот транспорт на стока може да биде силен двигател на економскиот развој.4 

За жал, веројатно заради комплексноста на ланецот на достава и приоритетот на 

превезување патниците со нивниот багаж, Boonekamp и Burghouwt (2017) како и 

многу други автори констатираат дека во индустријата за воздухопловен транспорт 

на товарниот сегмент сеуште му се доделува второстепен приоритет во однос на 

патничкиот сегмент и сеуште се фаворизираат анализи, студии и методологии  за 

менаџирање кои се однесуваат на транспортот на патници.5 За ова може да се 

посочат две главни причини: доприносот на карго бизнисот во целокупната 

профитабилност на авиокомпаниите не е соодветно вреднуван од страна на 

авиокомпаниите, кои претходно долго време биле фокусирани само на патниците, а 

товарот е прифатен како дополнителен  приход од патничките летовите на кој не му 

е потребно некое посебно менаџирање бидејќи генерира само маргинални трошоци.6 

Втората причина е специфичноста на овој транспортен сегмент и големиот број на 

варијабли кои треба да се земат во предвид што резултира со далеку поголема 

комплексноста на управувањето со приходите одколку кај транспортот на патници. 

Побарувачката на современото општество за побрз транспорт на стоки во 

текот на претходните децении го поттикна брзиот раст на авионскиот товарен 

транспорт со примена на збирни-манипулативни единици – ULD. Тој е важно 

средство за поддршка на глобалниот ланец на снабдување и има огромно значење 

врз општиот социо-економскиот развој. Факт е дека развиените земји се во чекор со 

глобалните транспортни трендови за воздухоловниот транспорт на стока со  ULD,  

односно најчесто тие и ги генерираат трендовите. Но, интересно и за нас 

охрабрувачки е да се спомне дека сé повеќе земји во развој се трудат да се приклучат 

кон тие трендови како поддршка на сопствениот развој, за што постојат многубројни 

студии и анализи со позитивни показатели. Според заклучоците на Меѓународната 

асоцијација на воздухопловни превозници - IATA (International Air Transport 

Association), подобрување на  поврзаноста со воздухопловен транспорт од само 1% 

                                           
3 Kasarda, J. D. and Green, J. D., (2005). Air cargo as an economic development engine: A note on 

opportunities and Constraints. Journal of Air Transport Management, 11, 459–462. 
4 Meersman, H. and Nazemzadeh, M., (2017). The contribution of transport infrastructure to economic 

activity: The case of Belgium. Case Stud. Transp. Policy, 5, 316–324. 
5 Boonekamp, T. and Burghouwt, G., (2017). Measuring connectivity in the air freight industry. Journal of 

Air Transport Management, 61, 81–94. 
6 Becker, B. and Dill, N., (2007). Managing the complexity of air cargo revenue management. Journal of 

Revenue and Pricing Management, 6, 175–187.   
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го зголемуваат учеството во трговија за 6%.7  Во истата публикација на IATA како 

илустрација се наведени неколку студии на земји во развој кои со развојот на 

транспортот на стока по воздухопловен пат реализирале солиден трговски бенефит. 

Првиот пример се однесува на извозот на медицински помагала од Костарика. 

Производството на медицински помагала во Костарика во 2014 година пораснало за 

54%, при што вредноста на извезени медицински помагала се зголемил од 97,3 

милиони на 149,9 милиони УСД, а вработувањата во овој сектор помеѓу 2006-2011 

година пораснало од 6.000 на 12.500 вработени. Како причини се наведуваат 

подобрување на поврзаноста, олеснувањата за прекугранична трговија и усвојување 

на иницијативата на IATA за „е-товар” (e-freight). “E-freight” е иницијатива во 

воздухопловната индустријата која инволвира превозници, шпедитери, агенти, 

царински брокери и царински органи, која има цел да изгради процес за безхартиен 

транспорт за авионско карго од почеток до крај, а е регулирана со соодветна 

регулаторна рамка за споделување електронски пораки, податоци и Електронски 

товарен лист (е-AWB). IATA препорачува од 1 Јануари 2019 е-AWB да стане 

вообичаена практика. Следниот мотивирачки пример посочен од IATA се однесува 

на извозот на текстил и облека од Етиопија. Етиопија драстично ја подобрила 

својата позиционираност во глобалниот транспортен ланец со диверзификација на 

извозот на суров памук, текстил и облека. Помеѓу 2010-2015 година индустријата за 

текстил и облека на Етиопија доживеала раст од 51% благодарение на националниот 

развој на воздухопловниот транспорт на стока. Tоa на етиопските производители им 

овозможилo брз и сигурен пристап до меѓународните купувачи. Модернизацијата на 

царината и прифаќањето на препораките на работната група на IATA „е-Карго”  (e-

Cargo) за спроведување на електронски товарен лист (e-AWB) помогнале да се 

олесни овој значителен раст. 

Очигледно, воздухопловниот транспорт на стока не е веќе луксуз и 

значително е проширена улогата на  оваа транспортна индустрија - не само затоа 

што го поддржува богатењето на развиениот свет, туку и затоа што може да донесе 

огромни придобивки за економиите во развој со отклучување на нивниот потенцијал 

за трговија.  

                                           
7 Developing Trade Consultants - a study commissioned by IATA, (2016). Value of Air Cargo: Air 

Transport and Global Value Chains - final report. 
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Во прилог на тоа, полезно е да се изложи дека  под покровителство на 

Светска Банка во 2009 година  од страна на група експерти за трговија, логистика и 

авијација изработена е  студија од која меѓу другото произлегле некои сублимирани 

сознанија кои се прилично релевантни и за карго-сегментот како дел од севкупниот 

воздухопловен транспорт.8 Бидејќи главната предност на воздухопловниот превоз е 

брзината на испорака, стоката низ аеродромот мора да се процесира за само неколку 

часа, а исполнувањето на тој критериум зависи од следниве четири фактори: 

ефикасноста на ракувачите со карго, организација на инфраструктурата за 

складирање на каргото, воспоставените процедурите за карго-инспекција 

(вклучително и скенирање) и постапките за царинење. 

Компетитивноста на воздухопловниот транспорт на стока наспрема другите 

транспортни модалитети е во неговата брзина и сигурност. Според податоците на 

Светска Банка во горе-наведената студија, цените на превоз со воздухопловен 

транспорт се движат во интервал од 12 до 16 пати повеќе одколку кај поморскиот 

транспорт, односно околу  4 до 5  пати се поскапи во однос на копнениот транспорт.  

Овие податоци не се никаква новост туку напротив, се потврдуваат веќе неколку 

децении. Како последица на овие ценовни разлики до скоро преовладувале неколку 

широко прифатени убедувања и вистини, а тоа се дека авионската карго услуга е 

скапа, па затоа тоа е логичен превоз само за скапи производи и дека тој  пазар е 

резервиран само за компании кои можат да поднесат високи транспортни трошоци. 

Претходно изнесеното „конзервативно” видување е како своевидна 

перспектива долго време набљудувана од една точка, за која веројатно е време да се 

промени стојалиштето и истата слика да се види од сосема друг агол. А за тоа да се 

случи, потребни се нови модели за толкување на гледиштата  прилагодени на бизнис 

реалноста на денешнината. Во контекст на тоа, Choi и Park (2020) во својата 

релативно ново-датирана анализа презентираат сосема поинакви податоци од 

досегашните сознанија за побарувачката.9 Тие со факти поткрепуваат ново поинакво 

гледиште - дека во текот на изминативе неколку години настанало поместување на 

парадигмата за „типична” понуда и побарувачка за стока соодветна за превоз со 

воздухопловен карго. Емпириските податоци потврдуваат дека побарувачката  

превагнува од „цена” во „вредност” - за разлика од претходните децении кога 

                                           
8  World bank publication, (2009). Air freight: a market study with implications for landlocked countries. 
9 Choi, J.H. and Park, Y.H., (2020). Investigating Paradigm Shift from Price to Value in the Air Cargo 

Market, Sustainability 2020, 12(23), Basel,  MDPI, Incheon, Inha University. 
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доминантна била ориентираноста кон цената и многу помалку се анализарале 

претпочитањата, односно желбите на потрошувачите. Во современата трговска 

реалност влијанието на субјективната „вредност“ зависна од преференциите и 

вкусовите на потрошувачите е сé позначителна. Сé повеќе потрошувачи се 

подготвени да платат повисоки транспортни цени за да ги задоволат нивните 

потреби.  На пример, тренерка од брендот “Lululemon” - познати по својата спортска 

и јога облека, на нивнaта онлајн продавница се продава за 59 американски долари па 

многу потрошувачи кои сакаат да ја носат во моментов се подготвени да платат 

дополнителни 5 - 10 долари за да ја добијат брзо10. “Korean Air” - една од 

најголемите карго авиокомпании во светот, лета со празни авиони кон источна 

Канада од каде утовараат живи јастози. Нивната констатација е дека времето 

потребно за утовар на празниот транспортен простор би било „изгубено” земајќи го 

во предвид вртоглавиот пад на вредноста на јастозите со секое одложувања на 

нивната испораката. Како што сé повеќе се фаворизираат брзината на испорака, 

потрошувачката заснована на лични преференци, „е-трговијата” и ладниот 

транспортен ланец (како фактори на страната на побарувачката), исто така се 

преземаат соодветни промени и од страна на понудувачите. Резултатот е дека многу 

логистички компании сé повеќе  транспортираат стока за која е потребен ладен 

ланец (свежа храна и лекови), пратки од „е-трговија” и составни делови за сé 

позастапеното интернационално фрагментирано производство - кое  се 

карактеризира со преселување на производството од матичните во земји кои ќе им 

овозможат компетитивност.11  Choi и Park (2020) во својата анализа констатираат 

дека спакуваната храна, козметиката и облеката се највиско рангираните производи 

за експресна испорака на Меѓународниот аеродром Инчеон (Incheon International 

Airport) во Сеул - Јужна Кореја, а бројот на  експресни пратки  во последните три 

години експоненцијално пораснал. 

Драматичните трговски промени во изминативе 15-тина години на виделина 

изнесле уште еден специфичен проблем кој го афектира воздухопловниот транспорт, 

а тоа е големата неискористеност на расположливиот волумен заради специфичните 

карактеристики на самата стока („густината” на стоката). Најчесто користени 

                                           
10 Lululemon Athletica, https://shop.lululemon.com/p/mens-jackets-and-hoodies-hoodies/City-Sweat-

Pullover-Hoodie-MD/_/prod10280088?color=46929,      [преземено на 15.04.2021] 
11 Zhang, A., (2002).  Еlectronic technology and simplifications of customs regulations and procedures in air 

cargo trade, Journal of Air Transportation Vol.7, No. 2, University of British Columbia Vancouver and 

City University of Hong Kong, Kowloon 87-102. 
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квантитативни мерки кои се применуваат за анализирање на искористеноста и 

ефикасноста на воздухопловниот карго транспорт се Товарен фактор (Weight load 

factor), товар по тонски километри (FTK, Freight-Ton Kilometers) и приход по тонски 

километри (RTK, Revenue-Ton Kilometers). Но, и за  оваа одамна прифатена 

перцепција во текот на 2020 година на површина исплива  ново видување кое ја 

заинтригира целата карго индустрија. Команијата “Clive Data Services” чија 

специјалност е обработка на нумерички податоци кои се однесуваат на транспорт на 

стока по воздухопловен пат, анализирајќи ги податоците од многу свои клиенти 

дошла до сознание кое сé повеќе се промовира од релевантни фактори  - како на 

пример TIACA (The International Air Cargo Association), дека за пореално 

презентирање на ефикасноста од транспортот на стока потребно е да се применува 

новата мерка наречена „Динамички товарен фактор” (Dynamic Load Factor).12 

Динамичкиот товарен фактор ги зема во предвид и волуметрискиот и тежинскиот 

удел при изразување на искористеноста на товарниот простор, наспроти 

досегашниот  само тежински пристап. Нивната  анализата покажала дека 

капацитетот на авионите најчесто е искористен само волуменски и покрај тоа што 

тежинските можности остануваат недоволно искористени. Како последица на тоа се 

добива погрешна слика за реалната исполнетост и искористеност на авионите, а 

следствено и за ефикасноста на компаниите. Конкретно, “Clive Data Services” во 

своите анализи заклучиле дека на глобално ниво реалната искористеност на 

товарниот капацитет на авионите е за 35% повеќе од она што до сега го прикажувале 

„традиционалните” индикатори.   

Со цел концептот на ULD да се разбере јасно и практично, во продолжение се 

изнесени информации кои ги третираат ULD-ата од техничка перспектива. Тоа 

подразбира опис на нивните технички карактеристики, образложение на 

стандардизираниот систем за обележување и IATA-идентификација, презентација на 

принципите за мануелна и механизирана манипулација со ULD-а како и приказ на 

основните напатствија за безбеден утовар и распоред на товарот во авионот, а во 

согласност со нормативите дефинирани од ICAO, IATA, ISO и останатите 

регулаторни ентитети.  

Заради потребата од континуирано усовршување и оптимизација на 

системите,  даден е осврт на примената на интелигентни технологии и технички 

                                           
12 Clive B.V., (2021). Clive data services, https://www.useclive.com/clive-data-services.html, [преземено на 

06.03.2021] 
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достигнувања како што се: Автоматизирани водени возила - AVG (Automated Guided 

Vehicles), блутут (Bluetooth), Глобален систем за позиционирање - GPS (Global 

Positioning System), Радио-фреквентна идентификација - RFID (Radio-frequency 

identification) и Зголемена Реалност – AR (Augmented Reality). 

Како што темпото на глобална интеграција продолжува, земјите во развој 

веројатно ќе се натпреваруваат сè повеќе во однос на нивната способност да се 

поврзат со глобалните и регионалните пазари конкурентно и ефикасно. Park и др. 

(2009) предвидуваат дека токму заради брзината и сигурноста воздухопловниот 

транспорт ќе биде најбрзо растечки сегмент во транспортната индустрија.13 За жал, 

според официјалните податоци македонската воздухопловна транспортна 

индустрија е сериозно пасивна и потребно е да се искористат сите расположливи 

лостови за тој сегмент да се придвижи, бидејќи покрај директните има способност да 

генерира и многу индиректни приходи. Коректна почетна точка за тоа би било да се 

изврши скенирање и анализа на актуелните услови во кои функционира транспортот 

на стока со ULD. Во тој процес би биле опфатени фактори како што се структурата 

на националниот увоз и извоз, структурата на инфраструктурата со која располагаме 

(во смисла на аеродромска, магацинска, патна, железничка, царинска), квалитетот на 

поврзаноста со главните регионални воздухопловни пристаништа, квантитетот и 

фреквенцијата на патничкиот  сообраќај заради неговото стимулативно влијание, 

имплементацијата на административна хармонизирана регулатива и олеснувања, 

застапеноста на главните светски интегратори како што се DHL, FedEx, UPS итн.   

Непристрасно прифаќајќи го фактот дека како држава се соочуваме со многу 

предизвици и лимитирачки фактори - располагаме само со два меѓународни 

аеродроми, немаме националнен авио-превозник, имаме доминантна застапеност на 

ниско-буџетни авио-оператори наспроти симболично присуство на реномирани 

воздухопловни транспортери, имаме кревко стопанство кое за светски рамки има 

занемарлив трговски потенцијал, можеби треба да се размисли за своевидна 

„хибридна стратегија”. Тоа би подразбирало да се разгледа сопствениот потенцијал, 

но не изолирано, туку во склоп на регионот. Најблиските меѓународни аеродроми на 

Скопскиот (покрај Охридскиот) се во радиус од прифтливи неколку часа возење 

(Приштина на 116 km, Софија на 232 km, Солун на 234 km, Тирана на 330 km) па 

                                           
13 Park, Y., Choi, J.K., Zhang, A., (2009). Evaluating competitiveness of air cargo express services. 

Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review, 45(2), 321-334. 

https://www.researchgate.net/journal/Transportation-Research-Part-E-Logistics-and-Transportation-Review-1366-5545
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„хибридниот пристап” би подразбирал евентуална соработка заради окрупнување - 

или можеби стратегија на привлекување и преземање на нивниот транспортен удел.  

 

Б. Формулирање на проблемот и цели на истражувањето 

 
Основен проблем кој го обработува ова истражување е  определување на 

придобивките од употребата на збирни манипулативни единици ULD во 

воздухопловниот транспорт на стока за унапредување на меѓународниот стоков 

промет. За да може да се размислува за проценка на бенефитот и да се добие јасна 

слика за нивната примена, првично се разгледаат причините од кога и зошто ULD-

ата се применуваат, се дефинираат основните стручни поими од таа сфера, се 

наведуваат факторите што влијаат врз развојот вклучително и  лимитирачките 

фактори кои се детектирале низ годините, се посочува легислативата и надлежните 

регулаторните тела кои ја нормираат нивната употреба, се доловував начинот на 

функционирање на воздухопловниот транспорт, се утврдува придонесот кој го има 

воздухопловниот транспорт како дејност врз надворешниот стоков промет на 

Република Македонија - а со тоа и неговото влијание врз националната економија.  

Цел на овој труд е преку елаборација на релевантни истражувања и сознанија 

надополнети со сопствена анализа за воздухопловниот транспорт на стока со помош 

на збирни-манипулативни единици, да се потенцира ефикасноста, корисноста како и 

влијанието врз рационализацијата на транспортниот процес и надворешно 

трговските олеснувања. 

 Од тука, како посебни цели на елаборација во овој труд се следниве: 

 

 Анализа и преглед на состојбите во меѓународниот воздухопловен 

транспорт на стока; 

 Презентација на улогата и значењето на меѓународните организации, 

институции и авторитети од областа на воздухопловниот транспорт; 

 Утврдување на техничко-технолошките карактеристики на ULD-ата, 

принципите и процедурите за нивна манипулација како и преглед на 

неопходната опрема за опслуга и иновативните технологии; 

 Утврдување на меѓународниот стоков промет во Република Македонија по 

транспортни гранки; 
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 Утврдување на состојбите на воздухопловниот транспорт на стока во 

Република Македонија; 

 Детерминирање и анализа на факторите кои што влијаат врз одвивањето на 

воздухопловниот транспорт во Република Македонија; 

 Утврдување на влијанието на  воздухопловниот транспорт врз надворешно 

– трговските текови и стимулирање на економски раст; 

 

 

В. Прашања за истражувањето и хипотези 

 
Основната хипотеза на овој труд е дека употребата на транспортно 

манипулативни единици во воздухопловниот транспорт – ULD, може да го унапреди 

меѓународниот стоков промет.  

Посебните хипотези што се во функција на потврдување на општата хипотеза 

се дека: 

 

 Постои корелација помеѓу порастот на транспортот на стока по 

воздухопловен пат и економскиот раст на земјите  

 Меѓународната и националната легислатива, институциите, организациите 

и конвенциите кои го регулираат воздухопловниот транспорт на стока 

имаат големо влијание врз активната примена на ULD; 

 Фундаменталните технички-технолошки карактеристиките на ULD-ата и 

принципите за манипулацијата со нив влијаат врз изборот на соодветни 

транспортно манипулативни единици во воздухопловниот транспорт; 

 Нивото на застапеност на воздухопловниот транспорт на стока со помош 

на ULD-a во вкупната количина на превезена стока во Република 

Македонија зависи од бариерите кои треба да се надминат за подобрување 

на перформансите на тој транспортен сегмент;  

 Постои тесна поврзаност помеѓу економскиот раст со порастот на 

меѓународниот стоков промет реализиран по воздухопловен пат; 

 Индикаторот „Динамички товарен фактор“ покажува поголема 

искористеност на капацитетите во воздухопловниот транспорт во однос на 

традиционалните индикатори за капацитет на товар.  
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 Збирно-манипулативните единици  за транспорт на стока по 

воздухопловен пат - ULD и нивната употреба се детално нормирани, 

стандардизирани и унифицирани со опсежна интернационална и 

национална регулатива околу која се ангажираат многу владини и 

невладини авторитети.  

 Едноставниот но сигурен дизајн, стандардизираната нумерација, 

механизираната брза манипулација, безбедноста и прецизно дефинираните 

процедури се главната предност за ефикасен транспорт на стока со ULD. 

 Република Македонија недоволно го користи потенцијалот на 

воздухопловниот транспорт на стока со помош на ULD-a; 

 Светската криза со вирусот Ковид предизвикува негативен ефект врз 

воздухопловниот транспорт на стока заради хибернацијата на светското 

стопанство, но и позитивен ефект - особено заради рапидниот подем на 

онлајн трговијата и контејнеризираниот „ладен ланец” (кој меѓудругото е 

неопходен и за транспорт на вакцините против Ковид-вирусот); 

 

 

Г. Истражувачки методи и техники 

 

При изработка на овој труд, покрај теоретските истражувања, се 

применуваат аналитичкиот, компаративниот и статистички метод. Исто така, 

примена наоѓаат и други методолошки постапки кои резултираат како со теоретски, 

така и со практични сознанија.  Врз основа на примената на тие методи понатаму 

извлечени се одредени заклучоци. За да се дојде до резултати кои соодветствуваат 

на барањето на тезата, извршена е анализа на добиените сознанија. 

1. Преку теоретски истражувања се анализира: 

 

 Статистики и анализи за транспортот на стока на домашните, 

регионалните и најзначајните светски аеродроми; 

 Desk research – анализи на водечки светски автори и релевантни 

авторитети во соодветната област, студии на случај, академски 

журнали, употреба на стручна литература, статистички податоци и 

упатства; 
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 Статистики и анализи за транспортот на стока на највлијателните 

светски воздухопловни компании. 

 Анализа со користење на статистички методи за влијанието од 

користењето на транспортни товарни единици во воздухопловниот 

транспорт врз меѓународниот стоков промет 

 

2. Преку сопствените истражувања, опфатено е: 

 

 Метод на опсервација – со кој се опишува проблемот и применливоста 

на користењето на воздухопловниот транспорт на стока во Република 

Македонија 

 Анализа на податоци со користење на аналитички, компаративни и 

пред сé статистички методи со кој се споредуваат ефектите од 

користењето на воздухопловниот транспорт на стока. 

 Статистичките методи и презентации  – презентација на 

употребливоста на воздухопловниот транспорт на стока со ULD преку 

соодветни графикони, слики и цртежи. 

 

Д. Етика на истражувањето 

 
Истражувачката етика е врвен приоритет при изработката на текстот во овој 

труд. Трудот е производ на лични сознанија стекнати во текот на истражувањето, 

како и одраз на лични ставови, мислења и искуства од соодветната област, со 

исклучок на фрагментите што се означени со фусноти, цитати или со јасно и 

недвосмислено посочени референци. Истражувањето се базира на реални 

проверливи податоци од кои  произлегуваат заклучоци, а клучни принципи и 

вредности за етиката на истражување се следниве: 

 Почитување на правата на интелектуална сопственост;  

 Почитување на интегритетот и автономијата на цитираните автори, 

институции, организации; 

 Незлоупотреба на податоци; 

 Посочување на изворите на податоци врз база на кои се врши 

истражувањето; 

 Добротворност;  
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 Корисност; 

 Точност; 

 Правда. 

 

 

Ѓ. Очекувани резултати 

 

Главната поента на овој труд е да оформи една рамка од економски, 

техничко-технолошки и правни информации кои фузирани ќе придонесат за 

осознавање на огромиот допринос и влијанието кое го има воздухопловниот 

транспорт на стока со помош на ULD-а во меѓународниот стоков промет. Посебниот 

осврт за Република Македонија посочува на недоволната застапеност на овој 

транспорт во нашата економија, а прелиминарната проценка на потенцијалите и 

препораките имаат инспиративна и стимулациона функција. 

 Очекуваните резултати од истражувањето на овој магистерски труд 

произлегувааат од поставените цели на истражувањето: 

 Се добива слика за состојбите во меѓународниот воздухопловен транспорт 

на стока; 

 Се презентира улогата на меѓународните организации, институции и 

авторитети од областа на воздухопловниот транспорт во нормирањето на 

овој тип на транспорт; 

 Се презентираат техничко-технолошките карактеристики на ULD-ата, 

принципите и процедурите за нивна манипулација како и неопходната 

опрема за опслуга и иновативните технологии; 

 Се констатираат состојбите на воздухопловниот транспорт на стока во 

Република Македонија и се анализираат  факторите кои што влијаат врз 

него; 

 Се утврдува обемот и структурата на меѓународниот стоков промет во 

Република Македонија; 

 Се утврдува на влијанието на  воздухопловниот транспорт врз надворешно 

– трговските текови; 

 Се разгледуваат можностите и алтернативи за унапредување на овој 

сегмент кои перспективно би генерирале транспортен и економски раст. 
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 Се утврдува влијанието на светската Ковид криза врз воздухопловниот  

транспорт во Република Македонија. 

 

 

Е. Oбразложение на предлог тезите 
 

Магистерскиот труд е составен од вовед, четири главни дела - во кои одделно 

се обработуваат тезите, заклучок и препораки. 

Во воведот се изнесени проблемот и целите на истражувањето, како и дел 

од хипотезите, методите и техниките на истражување кои се користени во текот на 

овај истражувачки труд. 

Во првиот дел, првично изложен е краток историјат на развојот на 

воздухопловниот транспорт. Понатаму, низ анализа на повеќе релевантни студии се 

дискутира за поврзаноста помеѓу економскиот раст и количеството на авионски 

транспортирана стока од светски искуства, за примената на ефикасни олеснувања и 

модернизација.  Посветено е внимание и на концептуалното редефинирања и на 

трговијата и на транспортот кои испливаа последниве неколку години како резултат 

на планетарната дигитализација, а сето тоа во насока кон зголемување на обемот на 

воздухопловниот транспорт на стока.  

Вториот дел ги обработува најзначајните организации, институции, 

конвенции, како и меѓународна и национална легислатива од областа на 

воздухопловниот транспорт. Излагањето е од апсект на нивното значење,  цели,  

функција, практики и норми со кои го регулираат, стандардизираат, унифицираат и 

хармонизираат  воздухопловиот транспорт на стока. 

Во третиот дел се темелно изложени техничко-технолошките карактеристики 

на ULD-ата, со акцент на физичките карактеристики, принципите за манипулација и 

процедурите за нивна безбедна и рационална експлоатација. Исто така, опфатени се 

наменска нумерација, основната специјална опрема за манипулација со ULD, 

критериумите за утовар во воздухоплов како и примената на современи интелигенти 

транспортни технологии кои  го оптимизираат и рационализираат транспортот.  

Четвртиот дел содржи анализа на меѓународниот стоков промет остварен во 

Република Македонија, компарација на квантитетот на превезена стока со 

воздухопловниот транспорт наспрема сувоземните транспортни модови, 

информативен преглед на состојбата кај соседните земји и разгледување на опциите 
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за генерирање економски прогрес. Главна одлика на периодот во кој е работен овој 

труд е светската пандемија со вирусот Ковид-19,  па неизбежно даден е и посебен 

осврт за очекуваното и неочекуваното влијанието на Ковид-кризата врз 

функционирањето на овој транспортен сегмент.  

Последниот дел содржи  заклучоци кои произлегуваат од анализата во 

трудот, и секако препораки кои претставуваат сопствено видување за можностите 

за рационализација и постигнување економски развој и унапредување на 

воздухолпловниот транспорт на стока со ULD во Република Македонија. 
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ПРВ ДЕЛ: КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ 

ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАЗВОЈОТ НА 

МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРГОВСКИ ТЕКОВИ 
 

Воздухопловниот транспорт на стоки уште од својата појава го најавил својот 

огромен потенцијал, кој низ децениите бил сé повеќе експлоатиран и кој еволуирал 

во чекор со развојот на технологијата и меѓународните трговски текови. Со појавата 

на ULD-aта започнала драматичната квантитивна експанзија на овој вид на 

транспорт. Последниве две децении, под влијание на околноситите во кои живееме,  

транспортот на стока со ULD сеуште се усовршува и тоа најмногу во смисла на 

оптимизација, дигитализација, а особено интензивно го следи развојот на „е-

трговијата”, односно, реципрочно - тој е еден од главните столбови на кои таа се 

потпира. Согласно различните потреби и приоритети, воздухопловниот транспорт на 

стока низ изминативе временски периоди се стекнувал со различни статуси, 

окарактеризирани со следниве епитети: почнувајќи од „луксуз”- во првите децении 

од појавувањето, во „потреба” во изминатава декада, па се до „неопходност” во 

изминатава пандемиска година.    

 

I.1. Развој и карактеристики на воздухопловниот транспорт и 

збирни-манипулативни единици (ULD) 

 
Трговијата радикално ја трансформирала светската економија во текот на 

изминатите два века. За наведениот период може да се издвојат два големи 

глобализациски брана: првиот започнал во XIX век и завршил со почетокот на 

Првата светска војна, а  вториот започнал по Втората светска војна и сеуште трае.14  

Појавата на воздухопловниот транспорт на стока датира од пред отприлика 

еден век, само седум години по првиот лет на браќата Рајт (Wright). Приказната за 

првиот товар транспортиран со авион започнала во САД, на 7 ноември 1910 година 

кога неколку ролни со свила со тежина од деведесеттина килограми биле авионски 

пренесени на растојание од 105 km од Дејтон до Колумбос, Охајо.15  

                                           
14 Ortiz-Ospina, E.,  Beltekian, D., (2014). Trade and Globalization, Our World in Data, 

https://ourworldindata.org/trade-and-globalization , [преземено на 11.05.2021] 
15  Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Air_cargo [преземено на 11.05.2021] 

https://ourworldindata.org/team
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Развојот на авионите по тој период бил сериозно забрзан како последица на 

Првата светска војна, кога за воени потреби се произведувале сé побрзи авиони, кои 

имале сé поголема носивост, а биле користени во бомбардерски и извидувачки цели. 

По завршувањето на Првата светска војна, тие авиони биле пренаменети за превоз 

на патници и пошта. Во тој период забележана е појавата на некои од најголемите 

светски авиопревозници кои сеуште опстојуваат, како што се KLM, Quantas и 

Aeroflot.  

Почетокот на Втората светска војна го иницирал вториот сериозен дизајнерски 

бран кој драстично ја унапредил авијацијата, кога во само шест години биле 

произведени половина милион авиони, а биле измислени круцијални технолошки 

пронајдоци, како што се радарот и млазниот мотор.  

Педесеттите и шеесетите години ги карактеризира забрзан развој на 

цивилната авијација, кога авионскиот превоз заради високата цена бил индикатор за 

гламур и воглавно бил привилегија на светската бизнис елита и џетсет.*  Појавата на 

новата генерација млазни авиони Boeing 707 и Douglas DC-8 на крај на педесеттите 

години, способни да постигнат брзина на лет од над 900 Km/h и носивост од 40 m3 

во товарна изведба,  го означува почетокот на авионската транспортна индустрија. 

До средината на шеесеттите години, пред појавата на ULD-ата, сиот товар во 

авионот бил носен во расеана форма - во англиска фразеологија прифатено под 

името “bulk”. Според Dempsey и Gesell (1997), технолошкиот почетокот на 

индустријата за воздухопловно транспортиран товар влече корени од појавата на 

кружниот пресек на авионските трупови, кај кои е добиен простор под главната 

палуба за патници.16  

Во почетокот на седумдесетите години со цел да се изврши редукција на 

екипажите и потрошеното гориво во долго-линискиот и средно-линискиот сообраќај 

се воведуваат во употреба широкотруните авиони, како што се Boeing 747, 

McDonnell Dоuglas DC-10 и Lockheed L-1011. Воведувањето во употреба на 

поголемите карго авиони за авиокомпаниите значело многу долг период на опслуга, 

кој бил последица на спориот утовар и истовар на поединечниот товар. Потребата од 

                                           
* Џетсет (“Jet-set”) е впрочем синтагма воведена во 1952 година од Igor Cassini, новинар во “New 

York Journal”, составени од англиските зборови “jet”– што значи млазен авион и“set”- што 

означува група од луѓе, состав, комплет, или во груб превод „друштво од авионот”. 
16 Dempsey, P.S., Gesell, L.E., (1997). Air Transportation: Foundations for the 21st Century, Coast Aire 

Publications, Chandler, AZ, 401. 
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брз утовар и истовар во комбинација со зголемениот слободен товарен простор 

резултирале со појава на поголеми збирни манипулативни единици - палети. Често 

се случувало поради лошо пакување палетата да ја оштети внатрешноста на авионот, 

или уште полошо при манипулацијата да се оштети товарот затоа што платформата 

била изложен на секакви атмосферски влијанија и физички контакти. Логична 

последица било заштитно покривање на палетата, а како резултат на тоа се појавила 

конструктивно покомплетна збирно-манипулативни единица, наречена игло. Со цел 

да се изврши соодветна заштита и на стоката и на авионот, а воедно да се искористи 

целиот расположлив волумен на багажниот простор од авионот, покрај палети се 

почнало со примена на авионски контејнери по форма компатибилни на формата на 

багажниот простор, како и контејнери компатибилни со главните палуба на 

товарните авиони. Конкретно, промотивната употреба на ULD на долната палуба се 

случила во Јануари 1970 година, на првиот комерцијален лет на Boeing 747 од  

Лондон за Њујорк, а пред тоа примената на ULD-a билa ограничена само во товарни 

авиони. Првиот товарен авион „Boeing 747 – Freighter”, кој се карактеризира со 

голема странична врата и можност за утовар преку носот на авионот, го имал својот 

прв лет  во април 1972 година од страна на германската авиокомпанија Lufthansa на 

лет помеѓу Франкфурт и Њујорк. Заради интересите на одредени земји - кои имале 

потреба од економската рентабилност на тој авион но немале доволно патници за 

пополнување на неговиот полн капацитет, била воведена и варијантата  “Boeing 747 

– Combi” која на поделената горна палуба може да смести и патници и ULD. Во 

седумдесетите години првичните ULD-а за долна палуба биле прилично „несмасни” 

единици, со голема сопствена тежина од околу 120 kg на кои им било потребно 

често одржување, а имале основа предвидена за манипулација со вилушкар. 

Појавата на доставувачите на експресните пратки на принципот „од врата до врата”  

претставувани од DHL и Federal Express и придвижувањето на процесот на 

дерегулација на воздухопловниот транспорт (примарно во САД и Канада) имале 

каталитички дејство врз развојот на воздухопловниот транспорт. Според авторите Lu 

и Chen (2012), примената на ULD-a при манипулација на аеродромите, на 

авиокомпаниите им овозможува стандардизација и унифицирање на утоварот и 

истоварот и на патничкиот багаж и на каргото.17 Во интерес на прецизноста на текст 

                                           
17 Lu, H.A., Chen, C.Y., (2011). A time-space network model for unit load device stock planning in 

international airline services, Journal of Air Transport Management, 17(2), 94-100.  
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следува мала дигресија во врска со поимањето на терминот „карго”: Според Анекс 9 

на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство, поимот Воздухопловен 

товар (“air cargo” или “freight”) се однесува на кој било имот пренесен во авиони 

освен пошта, содржини потребни за летот и патнички багаж. Терминот 

воздухопловен товар исто така се користи во поширока смисла од страна на 

авиоиндустријата, а се однесува на секој имот (товарен, експресен и пошта) 

транспортиран авионски, освен патнички багаж.  

Осумдесетите години се години на масовно авионско патување, а употребата на 

ULD-ата уште повеќе се распространила како резултат на сé поголемиот број широко-

трупни авиони во воздухопловниот сообраќај. Во таа декада се случил и спектакуларен 

развој на индустријата за манипулација со карго со тоа што авио-компаниите сé почесто 

ги користеле услугите на „подизведувачи” – претставени од земни оператори, 

логистички компании или карго брокери. Во тој период сé почесто се применувало 

растурање на ULD-ата вон аеродромите и нивно интегрирање во интермодалниот 

транспорт. Рапидниот развој на брзите поштенски услуги резултирал со воведување во 

употреба на ULD-а наменски дизајнирани за тој тип на операции. Пуштањето во 

употреба на тесно-трупниот авион (со дијаметар на трупот помал од 4m и максимум 6 

патнички  седишта)  Airbus A320 во 1988 година во флотата на „Air France” го означил 

почетокот на примената на контејнери и во тесно-трупните авиони – конкретно, се 

однесува на 45 инчи високиот AKH-тип на контејнер. 

Во текот на деведесеттите години, сите поголеми авио-превозници веќе 

располагале со значителна количина на ULD-а кои покрај очигледниот придонес во 

транспортот веќе се наметнале и како менаџерски проблем - заради значителните 

издатоци за поправка на оштетените ULD единици. Во тој период веќе повеќето ULD-

единици немале основа предвидена за манипулација со вилушкар, металните врати биле 

заменети со лесни текстилни врати, а типичниот LD3-контејнер тежел околу 80 kg. Оваа 

декада се карактеризира и со почеток на трговијата со Кина со електронска стока кој 

наметна потреба од пософистициран транспортен ланец и „just in time” производство, 

како и сериозна употреба на темпертурно-контролирани ULD-a. 

Дваесет и првиот век очекувано донесе уште поинтензивна трговска размена, 

појава на нови рути, нови авиокомпании и учесници во транспортниот ланец како и 

нови предизвици за менаџирањето со веќе огромните „флоти” на ULD-а. Масовната 

примена на современи дигитализирани царински системи, олеснувања и хармонизација 

овозможува уште подинамичен трговски ефект. Енормниот раст на цената на горивото, 

како еден од главните фактори во формирањето на  транспортната цена, наметна 
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употреба на уште полесни композитни материјали за структурата на ULD-ата со 

пониски трошоци за одржување. Со неколкугодишно доцнење зад патничкиот 

воздухопловен сегмент, започнува формирањето на воздухопловни карго алијанси 

(aliances), претставувани од конкурентските групации SkyTeam Cargo и WOW Cargo 

Alliance.  

 

Графикон 1 – Историски развој на воздухопловниот сообраќај 

Извор: ICAO – “Air Transport in Figures – Economic Development at a glance” 

 

 

Графикон 2 – Историски развој на воздухопловно-транспортирана стока 

Извор: ICAO – “Civil Aviation Statistics of the World and ICAO staff estimate” 
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Во втората декада од новиот милениум примената на ULD веќе има 

зацементирана позиција на стратешка компонента во воздухопловниот транспорт на 

која сé повеќе внимание и ресурси посветува IATA како главен “standard-setter” 

заедно со својата специјална интересна групација составена од авиокомпании - 

Меѓулиниска ULD Корисничка Група (IULDG - Interline ULD User Group), подоцна 

ребрендирана во ULD CARE. Срушувањето на авион на „UPS” во Дубаи во 2010 

година како последица на пожар предизвикан од литиумски батерии, и срушувањето 

на карго авион Boeing 747 од компанијата „National AirCargo” во 2012 година при 

полетување во Авганистан како последица на несоодветно обезбедена стока и 

асиметрично оптоварување во авионот, уште еднаш го вклучиле алармот за 

ревидирање на безбедносните аспекти при транспорт на стока во ULD. Се наметнала 

потребата од пософистицирани активни и пасивни решенија, како што се против-

пожарни прекривки (FCC – Fire Containment Covers) и огно-отпорни контејнери 

(FRC - Fire Resistant Containers) како и температурно контролирани контејнери 

(TCC  - Temperature Controlled Conatiners). Според Sales (2013), едно од најголемите 

достигнувања во индустријата за воздухопловен транспорт на стока во поново време 

е развојот и употребата на иновативни температурно-контролирани контејнери, што 

впрочем се потврди и во пракса оваа година со транспортот на вакцини против 

пандемијскиот вирус Ковид-19.18  

Последните неколку години се во знакот на проширување оперативните, 

експлоатационите, менаџерските и безбедносните можности на ULD-ата со примена 

на спрега од софистицирани дигитални технологии како што се bluetooth (BLE - 

Bluetooth Low Energy), Блокчејн (Blockchain), Анализа на големи податоци и „зголемена 

реалност” (AR - Augmented Reality). Актуелната примена на ULD-единиците и 

временската рамка во која живееме наговестуваат дека во иднина 

квантифицирањето при транспорт на стока освен на килограми ќе се однесува и на 

преносот на килобајти. Аналогно на смарт-телефоните, смарт-телевизорите, смарт-

домот, веќе на прагот се и така-наречените смарт-ULD-а. Информации кои што 

смарт-ULD-ата можат да ги овозможат во реално време за локацијата на единицата, 

за товарот, за температурата и влажноста на воздухот, нивната компатибилност со 

различни ERP-софтвери и кориснички апликации овозможуваат минимизирање на 

транспортните штети и ризиците, а зголемување на видливоста на ULD-то и 

брзината на движење низ транспортниот ланец.  

                                           
18 Sales, M., (2013). The Air Logistics Handbook: Air Freight and the Global Supply Chain, London, 

Routledge. 
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I.2. Конкурентност на воздухопловниот транспорт на стока во однос 

на другите транспортни модалитети 

 

Денешниот степен на технолошки развој овозможува транспорт на стока со  

четирите добро познати транспортни модалитети: воздухопловен, патен, 

железнички, поморски транспорт и цевководен вклучително и интермодалниот 

транспорт како симбиоза од претходните. Цевководниот транспорт ќе биде изземен 

од понатамошно разгледување заради неговата ограничена применливост 

резервирана само на транспорт на флуиди и материјали погодни  за цевен транспорт 

кои не се предмет на интерес на овој труд. Сé почесто се спомнува и еден начин кој 

е во зародиш, веројатно би се диференцирал како гранка од воздухопловниот 

транспорт и засега е привилегија само за неколку технолошки најнапредните држави 

(во пробна употреба од компаниите “Amazon” и “Alphabet”) – а тоа е транспорт со 

помош на дронови, кој без сомнение ќе има значајно место во иднина. Сите 

транспортни модалитети се карактеризиираат со свои одлики, свои предности и 

недостатоци. Соодветниот избор е понекогаш многу очигледен, како на пример 

авионскиот превоз на Калифорниски јагоди до Јапонија. Во следната табела се 

дадени неколку најважни одлики по кои се разликуваат и според кои се избираат 

транспортните модалитети. 

 

Табела 1  – Најизразени карактеристики на трансппортните модалитети 

Извор: Сопствени калкулации и податоци од www.transportgeography.com, www.google.com 
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Најчесто постојат многу фактори кои треба да се земат во предвид при 

изборот на најсоодветен транспортен модалитет и рута. Дел од нив се следниве:  

 

 материјалната, употребната, уметничката, историската или друга 

вредност на превезената стока; 

 уделот на транспортните трошоци во целокупната вредноста на 

стоката;  

 уделот на останатите логистички и сродни трошоци како што се 

складирање, контроли, обезбедување, сертифицирање;  

 транспортните карактеристики на стоката  - во смисла на маса, 

димензии, расипливост, чуствителност; 

 транспортниот ризик; 

 расположливото време за испорака, односно важноста на 

транспортната брзината; 

 расположливиот транспортен капацитет на транспортните средства; 

 локалната развиеноста на транспортните модалитети и транспортно-

инволвирани субјетки (логистички фирми, интегратори, 

консолидатори, шпедитери итн.);   

 расположливата инфраструктура за поддршка на транспортниот 

ланец – аеродромска, патна, железничка, поморска, ИКТ - 

технологии;  

 ефикасноста на царинските, безбедносните и останатите државни 

служби како и постоењето на ограничувачка регулатива за 

соодветната област; 

 социо-економска структура на регионите;  

 гео-политички односи во регионите; 

 близината и поврзаноста со големите светски метрополи и 

транспортни центри; 

 двонасочна асиметрија на рутите - во смисла на популарност за 

транспорт само во една насока, без интерес за повратниот лет;  

 географските услови на поднебјата -  во локациска, климатска и 

рељефна смисла; 
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 сезоната односно периодот од годината -  во смисла летен/зимски, 

пред/по празничен период, сезона на годишни одмори, риболовна 

сезона, земјоделска сезона; 

 влијанието врз уништувањето на животната средина со емисија на 

јаглерод диоксид, азотни оксиди, и други стакленички гасови, бука и 

загадување на почвата и водите.   

 

Транспортните текови на стоката се често толку комплексни и уникатни 

што дефинирањето на универзална процедура за избор на транспортен модалитет 

претставува веројатно невозможен предизвик. Балансот се постигнува со многу 

компромиси за прифатените активности вдолж логистичкиот ланец. Вообичаено во 

пракса изборот се поврзува со големината на пратката и растојанието за испорака,  

па во поедноставена форма тоа може да се прикаже со следнава табела: 

 

 

Табела 2  – Оперативен делокруг на транспортните модови спрема растојанието и 

големината на пратката 

Извор: Savy, M., (2009) “Freight transport modes: Competition, cooperation or areas of 

advantage?”, Brussels, 14th ACEA Scientific Advisory Group Meeting. 

 

Резимирано, од табелата може да се усвои дека поморскиот сообраќај 

најчесто се применува за интерконтинентални пратки, посебно ако се со големи 

димензии кај кои е прифатлив долг транспортен период - и секако главниот услов е  

да постои излез на море. Камионскиот превоз е очигледно поскап од поморскиот, со 

убедливо најмал капацитет, но е најфлексибилен бидејќи единствено тој овозможува 

опција за испорака „од врата до врата” и единствено тој е продолжена рака во 

функција на останатите модалитети. Железничкиот сообраќај е поевтина опција од 

камионскиот - според некои извори на рути подолги од 500 km, има многу поголем 

капацитет од камионскиот но е помалку флексибилен и ограничен на железничките 
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линии. Според согледувањата од студијата изработена од авторите Chao, Ling и 

Shang (2013), воздухопловната карго индустријата идентификувала шест оперативни 

атрибути на воздухопловниот транспорт, оквалификувани како важни или многу 

важни.19 Тоа се следниве - наведени редоследно (според важност): 

 безбедност на товарот;  

 цена;  

 можност за следење на товарот;  

 прецизност на летот;  

 леснотија за добивање на товарен простор; 

 брзина. 

 

Воздухопловниот транспорт е без конкуренција кога се бара брза испорака, особено 

на огромни растојанија. Но, од друга страна побарувачката за воздухопловно – 

транспортирана стока најчесто е лимитирана од релативно високата транспортна 

цена која изнесува околу 4 $/kg и со тоа вообичаено е за 4-5 пати поскапа отколку 

кај патниот транспорт, односно околу 12-16 пати повисока отколку кај поморскиот 

транспорт. Специфичната природа на воздухопловниот транспорт резултира и со 

специфичен транспортен ефект: според количеството на превезена стока 

воздухопловниот транспорт е со најнизок тежински/волуметриски удел од само 1%, 

но гледано по вредност на робата, авионски се превезува дури 1/3 од целокупната 

светска трговска  размена.20 

 

Графикон 3 – Сооднос волумен наспрема вредност на авионски превезената стока 

Извор: Air Transport Action Group 2014, преземено од ICAO Air Transport in Figures  
 

                                           
19 Chao, C.C., Lirn, T.C., and Shang, K.C., (2013). Market segmentation of airline cargo transport, The 

Service Industries Journal, Vol. 33, Nos. 15–16, 1672–1685. 
20 Air Transport Action Group ATAG, (2014). World International Cargo Shipment преземено од 

International Civil Aviation Organization (ICAO),  Air Transport in Figures – Economic Development at 

a glance. 
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Тоа значи дека воздухопловно транспортираниот товар најчесто има помали 

физички димензии но и покрај тоа има голема материјална вредност, односно има 

голема „вредносна густина” – карактеристика која ќе биде разгледана во 

понатамошниот текст, а споредба по транспортни модалитети е прикажана во 

следната табела. 

 

Графикон 4 – Вредносна густина по  транспортен модалитет 

Извор: Savy, M., (2009) “Freight transport modes: Competition, cooperation or areas of 

advantage?”, Brussels, 14th ACEA Scientific Advisory Group Meeting. 

 

 

I.3. Kвантитативни мерки за анализирање на искористеноста и 

ефикасноста на воздухопловниот карго транспорт 

 

Ефикасноста на воздухопловно транспортираната стока веројатно е 

најинтересна тема за авио-превозниците како примарни вршители на транспортот. 

Покрај тоа што ефикасноста има директно влијание врз профитабилноста, таа 

претставува значаен показател за функционалноста на системот, односно 

претставува вредна информација за сопствената организираност, за потребата од 

оптимизација на процесите како и за идните планирања на флота, летови, распореди 

итн. Уште една дополнителна потврда за неопходноста од анализа на ефикасноста е 

фактот дека стоката пренесувана во патничките авиони придонесува со отприлика 

една петтина во вкупните приходи од летовите на Северно-Атланските, Северно и 

0,1
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Средно – Пацифичките и Европско-Азиските рути.21 За жал, веројатно заради 

комплексноста на транспортниот ланец и приоритетот на превезување патниците со 

нивниот багаж, Boonekamp и Burghouwt (2017)22 како и многу други автори 

констатираат дека во индустријата за воздухопловен транспорт на товарниот 

сегмент сеуште му се доделува второстепен приоритет во однос на патничкиот 

сегмент и сеуште се фаворизираат анализи, студии и методологии  за менаџирање 

кои се однесуваат на транспортот на патници. За ова може да се посочат две главни 

причини:  

 

 придонесот на карго бизнисот во целокупната профитабилност на 

авиокомпаниите не е соодветно ценет од страна на авиокомпаниите - 

кои претходно долго време биле фокусирани само на патниците, а 

товарот е прифатен како дополнителен  приход од патничките 

летовите на кој не му е потребно некое посебно менаџирање бидејќи 

генерира само маргинални трошоци.23  

 специфичноста на овој транспортен сегмент и големиот број на 

варијабли кои треба да се земат во предвид, што резултира со далеку 

поголема комплексноста на управувањето со приходите одколку кај 

транспортот на патници.  

 

Но сепак, со цел што поуспешно да се менаџираат сé поголемите количества 

превезена стока, сé поинтензивно се пристапува кон анализирање на многу 

процедурални, временски, технички, административни и останати индикатори за 

транспортниот процес.  Во продолжение на овој текст ќе бидат изложени мерките 

кои се користат за квантитативен приказ на превезената стока, а тоа се: Товар по 

тонски километар (FTK, Freight-Ton Kilometer), Приход по тонски километри (RTK, 

Revenue-Ton Kilometers), Товарен фактор (WLF, Weight Load Factor) и Динамички 

фактор на товар (Dynamic Load Factor). 

 

                                           
21 International Civil Aviation Organization, (2004). Doc 9626 - Manual on the Regulation of International 

Air Transport, 2nd edition, Secretary General 
22 Boonekamp, T. and Burghouwt, G. (2017). Measuring connectivity in the air freight industry, Journal of 

Air Transport Management, 61:81–94. 
23 Becker, B. and Dill, N., (2007). Managing the complexity of air cargo revenue management, Journal of 

Revenue and Pricing Management 6, 175–187. 
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I.3.1. Товар по тонски километар (FTK, Freight-Ton Kilometer) 

 
Товар по тонски километар е единица мерка која се дефинира како еден тон 

товар со профитна стока транспортиран на растојание од еден километар. Од тука, 

вкупно реализирани тонски-километри се добиваат како производ од вкупниот товар 

со профитна стока изразен во тони и растојанието на кое што се транспортира 

стоката со летот.Ова се пресметува како сума - кумулативно од сите „легови” 

(релации) од летот. 

 

Товар по тонски km = 1t товар со профитна стока  X  1km изминато растојание 

 

За илустрација, на следната светска мапа може да се види распределбата на 

транспортирани тонски километри од седумдесетите години навака и лесно може да 

се констатира изразен дебаланс на штета на економиите во развој.24  

 
Мапа 1 –  Светска распределба на транспортот по тонски километри 

Извор: World Bank, преземено од https://ourworldindata.org, [преземено na 29.05.2021]   

 

 

 

 

                                           
24 World Bank, преземено од  https://ourworldindata.org  [преземено на 29.05.2021] 
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I.3.2. Приход по тонски километри (RTK, Revenue-Ton Kilometers) 

 

Една од единиците кои се користат за квантифицирање на превезената стока е 

приход од тонски-километар (revenue tonne-kilometre - RTK). Приход од тонски-

километар се генерира кога профитна стока со маса од еден тон се пренесува на 

растојание од еден километар.25 За потребите на извесни калкулации оваа единица 

може да опфаќа и патници, па во тој случај за пресметковни потреби се зема 

вкупниот број на лица помножен со 90 kg. 

 

I.3.3. Товарен фактор (Weight Load Factor) 

 

Товарниот фактор може да се дефинира како сооднос (процентуален дел) од 

„Вкупно реализираните тонски километри” и „Pасположливите тонски километри”. 

Ова се пресметува како сума - кумулативно од сите „легови” од летот. 

 

Товарен фактор =  
 Вкупно реализирани тонски километри 

Расположливи тонски километри
 [%] 

 

Според согледувања на IATA во текот на изминатата деценија просечниот годишен 

товарен фактор типично се движи околу 45%. 

 

I.3.4. Динамички товарен фактор (Dynamic Load Factor) 

 

Во текот на 2020 година, едно ново толкување поврзано со транспортната 

ефикасност ја заинтригира воздухопловната индустрија, а тоа е сознанието за голема 

тежинска неискористеност на расположливиот волумен заради специфичните 

карактеристики на самата стока („густината” на стоката). Веродостојноста на 

претходно-наведените тежински квантитативни мерки - кои вообичаено се 

применуваат за анализирање на искористеноста и ефикасноста на воздухопловниот 

карго транспорт се доведени во прашање. Имено, компанијата “Clive Data Services” 

чија специјалност е обработка на нумерички податоци кои се однесуваат на 

                                           
25 International Civil Aviation Organization, (2004). Doc 9626 - Manual on the Regulation of International 

Air Transport, 2nd edition, Secretary General 
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транспорт на стока по воздухопловен пат, анализирајќи ги податоците од многу свои 

клиенти дошла до сознание кое сé повеќе се промовира од релевантни фактори  - 

како на пример TIACA (The International Air Cargo Association), дека за пореално 

презентирање на ефикасноста од транспортот на стока потребно е да се применува 

новата мерка наречена Динамички товарен фактор (Dynamic Load Factor).26  

Динамичкиот товарен фактор ги зема во предвид и волуметрискиот и 

тежинскиот удел при изразување на искористеноста на товарниот простор, наспроти 

досегашниот само тежински пристап. За илустрација, тоа значи дека во една 

картонска кутија со волумен од 0,2 m3 може да се транспортираат 5 kg облека, но во 

помала  кутија со волумен од 0,1 m3 може  да собере 20 kg книги. Па така, кутијата 

со облека ќе има 25% исполнетост, а кутијата со книги 100% исполнетост.   

Поразително сознание од анализата бил фактот дека капацитетот на 

авионите најчесто е искористен само волуменски и покрај тоа што тежинските 

можности остануваат недоволно искористени, односно во пракса авионите 

исполнуваат максимална волуменска носивост далеку пред да ја достигнат својата 

максимална тежинска носивост. Како последица на тоа се добива погрешна слика за 

реалната исполнетост и искористеност на авионите, а следствено и за ефикасноста 

на компаниите. Конкретно, “Clive Data Services” во своите анализи заклучиле дека 

на глобално ниво реалната искористеност на товарниот капацитет на авионите е за 

35% повеќе од она што до сега го прикажувале „традиционалните” индикатори и 

следствено на тоа IATA спроведува кампања со охрабрува што поскоро како 

дополнителен релевантен показател да се применува  „Динамичкиот товарен 

фактор”. 

 

                                           
26 Clive B.V., (2021). Clive data services, https://www.useclive.com/clive-data-services.html, [преземено на 

06.03.2021] 
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Графикон 5 – Компарација на искористеноста на воздухопловниот транспортен 

капацитет 2019-2020 год. 

Извор: Clieve Data Services, https://www.useclive.com/clive-data-services.html,                       

[преземено на 06.03.2021] 

 

I.4. Влијанието на примената на ефикасни оперативни решенија и 

модернизација врз трговските олеснувања 

  

Воздухополовната транспортна индустрија е масивен систем кој се 

карактеризира со ангажирање на многуброен човечки персонал, специфична опрема 

и строго дефинирани и документирани процедури. Со оглед на фактот дека  

Воздухополовната транспортна индустрија има значително влијание врз општиот 

развојот на економијата, под спонзорство на Светска Банка во 2009 година  од 

страна на група експерти за трговија, логистика и авијација изработена е  студија за 

импликациите на таа индустија врз континенталните земји.27 Од студијата меѓу 

другото произлегле следниве сознанија кои се релевантни и за карго сегментот. 

Имено, бидејќи главната предност на воздухопловниот превоз е брзината на 

испорака, стоката низ аеродромот мора да се процесира за само неколку часа 

(пожелно под 3 часа), а исполнувањето на тој критериум зависи од следниве четири 

фактори:  

 

 ефикасноста на ракувањето со стоката,  

                                           
27 The World Bank Group, (2009). Air freight: a market study with implications for landlocked countries, 

Transport Papers TP-26, Washington, DC, The International Bank for Reconstruction and Development / 
The World Bank. 
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 организација на инфраструктурата за складирање на стоката, 

 ефикасноста на воспоставените процедурите за карго-инспекција 

(вклучително и скенирање),  

 ефикасноста на постапките за царинење. 

 

Во светски рамки се претпоставува дека во употреба постојат околу 900.000 

ULD-а - кои ретко кога се во владение на сопственикот, бидејќи најчесто се 

предаваат помеѓу различните авиокомпании при интерлинискиот превоз (понекогаш 

и десетина) за едно реализирано движење на стоката. Од претходно-наведеното 

може да се заклучи дека има голем системски и оперативен потенцијал за појава на  

функционални бариери, кои очекувано и во склад со споменатата студија од Светска 

Банка, се манифестираат преку дополнителни финансиски излагања и непотребни 

временски задржувања. Со цел да се надминат тие бариери индивидуално и 

координирано се делува на повеќе „фронтови” за изнаоѓање ефикасни оперативни 

решенија:  

 

 се врши осовременување на аеродромите – ова за жал најчесто е 

привилегија на економски моќните аеродроми;  

 се имплементираат напредни системи за менаџирање на ULD-ата 

кои се овозможени благодарение на можноста за следење во реално 

време со помош на  GPS, RFID, и  Bluetooth техннологијата. 

 се создаваат организации на учесници во транспортот 

заинтересирани меѓусебе да разменуваат искуства и податоци. Во тој 

дух, на пример “DHL Global Forwarding” и “AFKLMP” (Air France 

KLM Martinair Cargo) транспарентно споделуваат автоматизирани 

основни податоци за осетливи пратки, како што е температурата во 

контејнерот со медицински/фармацевтски пратки.28 Друг пример зa 

соработка е појавата на „Системи на Аеродромската Карго Заедница” 

(Airport Cargo Community Systems - ACCS) во која членуваат 

реномирани  аеродромски центри како Франкфурт, Брисел, 

Амстердам, Сингапур и Атланта. ACCS претставува дигитална 

информативна платформа која го редуцира бројот на документи и 

                                           
28 DHL, https://www.dhl.com/global-en/home/press/press-archive/2020/dhl-and-air-france-klm-martinair-

cargo-make-transports-of-medicinal-products-more-transparent.html, [преземено на 06.06.2021] 
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дуплирањето на податоци и им овозможува на сите членови на 

заедницата (шпедитери,  авиокомпании, царина...) електронски да 

соработуваат.29   

 се врши забрзано „дигитализирање” на процесите и размената на 

податоци. Ова е веројатно најприменлива мерка бидејќи е во склад со 

масовното „дигитализирање” на целокупното секојдневие, а 

интенцијата е што поскоро и по масовно да се воспостават 

таканаречени „дигитални коридори”. Со имплементирање на 

дигиталните системи се подобрува веродостојноста на податоците за 

движењето на товарот во реално време (пристап до информации за 

пратката уште пред да пристигне стоката, а земјата на потекло 

повратно да добие ажурирања за статусот), се намалуваат вкупните 

логистички трошоци, се подобрува планирањето на ланецот на 

снабдување, се намалуваат дуплираните активности - или воопштено 

се подобрува целокупната ефикасност.  

 
Во контекст на спомнатата дигитализација, Меѓународната Асоцијација на 

Воздухопловни Превозници IATA (International Air Transport Association) е водечки 

иницијатор кога се работи за мисијата за спроведувањето на стандардизирани 

олеснувања за авиокомпаниите и за шпедитерите со цел да го избегнат непотребното 

гранично задржување на стоката.  Во функција на тоа, веројатно како највлијателна 

мерка на IATA е спроведувањето на иницијативата "е-товар" (“e-freight”), која има 

за цел да изгради комплетно без-хартиен транспортен процес за воздухопловно 

транспортираната стока.  Со иницијативата “e-freight” се опфатени три вида 

електронски документи:  

 

 царински,  

 транспортни,  

 комерцијални и специјална стока.  

 

Оваа иницијативата ја промовира употребата на Електронски авионски товарен лист 

(е-AWB) кој од страна на IATA е воведен во употреба уште во 2010 година. 

                                           
29 VRR, https://vrr.aero/this-is-vrr/news/2020/6-ways-to-promote-efficient-logistics-in-the-air-cargo-

industry/,  [преземено на 06.06.2021] 
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Авионскиот товарен лист (Air Waybill - AWB) е клучен документ за воздухопловно 

транспортираната стока бидејќи претставува договор за превоз помеѓу „испраќачот“ 

и „превозникот“ (авиокомпанија). Резолуцијата 672 за  Електронски авионски 

товарен лист (е-AWB)  го отстранува стариот услов за хартиен Авионскиот товарен 

лист.30 Затоа процесот на воздухопловен транспорт  на стока во голема мера е 

поедноставен. Девет години по неговото воведување – од 1 јануари 2019 година, 

Електронскиот авионски товарен лист стана стандарден договор за превоз за сите 

пратки со воздухопловен транспорт на над 70 % од воспоставени трговските 

линии.31  

Друг модус со кој IATA го надополнува својот делокруг - олеснувајќи ја  

меѓусебната комуникација на близу 40000  шпедитери со 450 авиокомпании е  преку 

пораките “Cargo-XML”. “Cargo-XML” пораките на IATA се позиционирани како 

претпочитан стандард за електронска комуникација помеѓу авиокомпаниите и 

останатите инволвирани учесници во воздухопловниот транспорт, како што се 

испраќачи, шпедитери, агенти, но исто така и царински  и безбедносни авторитети. 

Овој нов стандард се заснова на мултимодални пораки и има за цел: 

 

 да придонесе за генерално олеснување на процесите на карго 

индустријата, 

 да ги исполни царинските критериуми во согласност со моделот на 

Светска Царинска Организација за доставување на Претходни 

информации за стоката (ACI – Advanced Cargo Information) до 

соодветната царинска служба, 

 да биде усогласен со безбедносните регулативи (како што е “е-CSD”) 

 

 Уште еден значаен механизам преку кој IATA интензивно делува на 

трговските олеснувања е “Cargo iQ” (основана како “Cargo 2000”). “Cargo iQ” е 

индустриска иницијатива, спонзорирана од IATA - а составена од реномирани 

авиокомпании и шпедитери, чија цел е спроведување на нов систем за управување 

со квалитет за индустријата за воздухопловно транспортирана стока. Целта на 

“Cargo iQ” e да се подобри ефикасноста на воздухопловниот транспорт на стока 

преку спроведување на процеси, поткрепени со мерливи стандарди за квалитет. 

                                           
30 IATA, (2013). Resolution 672 -  multilateral e-air waybill agreement 
31 IATA, https://www.iata.org/e-freight/,   [преземено на 06.06.2021] 
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Факт е дека развиените земји се во чекор со глобалните транспортни 

трендови за воздухопловен транспорт на стока со ULD,  односно најчесто тие и ги 

генерираат трендовите. Но, неизбежно е да се спомне дека сé повеќе земји во развој 

се трудат да се приклучат кон тие трендови како поддршка на сопствениот развој, за 

што постојат многубројни студии и анализи со позитивни показатели. Според 

заклучоците на IATA, подобрување на  поврзаноста со воздухопловен транспорт од 

само 1% го зголемуваат учеството во трговија за 6%.32  Во истата публикација на 

IATA како илустрација се наведени неколку студии на земји во развој кои со 

развојот на транспортот на стока по воздухопловен пат реализирале солиден 

економски бенефит.  

Првиот пример се однесува на извозот на медицински помагала од 

Костарика. Производството на медицински помагала во Костарика во 2014 година 

пораснало за 54%, при што вредноста на извезени медицински помагала се зголемил 

од 97,3 милиони на 149,9 милиони USD, а вработувањата во овој сектор помеѓу 

2006-2011 година пораснало од 6.000 на 12.500 вработени. Како причини се 

наведуваат подобрување на поврзаноста, олеснувањата за прекугранична трговија и 

усвојување на иницијативата на IATA за „е-товар” (e-freight).  

Следниот мотивирачки пример посочен од IATA се однесува на извозот на 

текстил и облека од Етиопија. Етиопија драстично ја подобрила својата 

позиционираност во глобалниот транспортен ланец со диверзификација на извозот 

на суров памук, текстил и облека. Помеѓу 2010-2015 година индустријата за текстил 

и облека на Етиопија доживеала раст од 51% благодарение на националниот развој 

на воздухопловниот транспорт на стока. Tоa на етиопските производители им 

овозможилo брз и сигурен пристап до меѓународните купувачи. Модернизацијата на 

царината и прифаќањето на препораките од работната група „е-Карго”  (eCWG - e-

Cargo Working Group) на IATA за спроведување на Електронскиот авионски товарен 

лист помогнале да се олесни овој значителен раст. 

Очигледно, „дигитализацијата“ е новата клучна пресвртница во 

транспортната индустријата која го внесува воздухопловниот товар во нова ера каде 

дигиталните процеси сега се норма, а хартијата е толерирана опција. 

 

                                           
32 International Air Transport Association (IATA), (2015). The Value of Air Cargo – Air Cargo Makes it 

Happen, IATA. 
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I.5. Современата трговска реалност и новите видувања за 

парадигмата за вредност на транспортираната стока 

 

Во врска со воздухопловниот транспорт на стока до скоро преовладувале 

некои широко прифатени убедувања и вистини, на пример дека авионската карго 

услуга е скапа, па затоа тоа е логичен превоз само за скапи производи и дека тој  

пазар е резервиран само за компании кои можат да поднесат високи транспортни 

трошоци. 

Претходно изнесеното видување може да се окрактеризира како 

„конзервативно” и потребно е малку поинакво толкување на гледиштата - 

прилагодени на бизнис реалноста на денешнината. Choi и Park (2020)33 во својата 

релативно ново-датирана анализа презентираат сосема поинакви податоци од 

досегашните сознанија за побарувачката. Анализирајќи го транспортот на стока на 

Меѓународниот аеродром Инчеон (Incheon International Airport) во Сеул - Јужна 

Кореја, споредувајќи ги 2013 и 2018 година – прикажани во табелата која следи, 

забележале неколку трендови: 

 

 генерално, транспортот на стока забележал раст, но при тоа бројот на 

„експресни” пратки бележи експоненцијален раст со преку 60% раст 

годишно; 

 облеката и пластиката се стоки за кои и во 2013 и во 2018 година 

континуирано постоел голем интерес за транспорт; 

 некои стоки кои до 2013 година биле традиционално транспортирани 

со  воздухопловен превоз, како што се полупроводници и безжични 

комуникациски уреди, во 2018 година веќе се спуштиле неколку 

скалила надолу во редоследот споредено со 2013 година; 

 актуелните трговски случувања промовираат нови приоритетни 

артикли за превоз со воздухопловен транспорт, како што се 

козметиката и пакуваната храна.  

 

 

                                           
33 Choi, J.H. and Park, Y.H., (2020). Investigating Paradigm Shift from Price to Value in the Air Cargo 

Market, Sustainability 2020, 12(23), Basel,  MDPI, Incheon, Inha University.  
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  2013 година 2018 година 

Редослед Стока t Стока t 

1 Облека 47114 Пластика 66344 

2 
Безжични комуникациски 

уреди 
46783 Облека 65322 

3 Пластика 45372 Авто делови 47028 

4 Полупроводници 44887 Козметика 43120 

5 Машински комопоненти 40050 Мотори и пумпи 40436 

6 Авто делови 35819 Житарки, пакувана храна 39103 

7 Рамни екрани (дисплеји)  34072 Полупроводници 37538 

8 Компјутери 32335 Машинериja 37250 

9 Машинериja 27768 Машински комопоненти 35434 

10 Мотори и пумпи 26360 
Безжични комуникациски 

уреди 
34957 

Табела 3 – Тежински редослед на транспортирана стока во 2013 година споредена со 2018 

година на аеродромот „Инчеон” – Сеул, Јужна Кореја 

Извор: Трговска Статистика, Корејска Царинска служба 

 

 

Веројатно највпечатливо од сите сознанија на студијата на Choi и Park е 

промовирањето на едно ново и концептуално поинакво гледиште од досегашните, а 

тоа е следново: во текот на изминативе неколку години настанало поместување на 

парадигмата за „типична” понуда и побарувачка за стока соодветна за превоз по 

воздухопловен пат. За разлика од претходните децении, кога доминантна била 

ориентираноста кон цената и многу помалку се анализарале претпочитањата и 

желбите на потрошувачите, побарувачката  се преориентирала од „цена” кон 

„вредност”. Можеби звучи малку парадоксално со оглед на карактерот на 

изминатиов период на економски неизвесноти, пандемија и светски политички 

превирања - но очигледно не е неверојатно.  

Тоа значи дека во современата трговска реалност влијанието на субјективната 

„вредност“ - зависно од преференциите и вкусовите на потрошувачите, е сé 

позначаен критериум при изборот на воздухолпловниот транспорт, односно сé 

повеќе потрошувачи се подготвени да платат повисоки транспортни цени за да си ги 

задоволат своите желби. Во прилог на наведениот тренд, за илустрација се наведени 

два реални примери:   

 тренерка од брендот “Lululemon” - познати по својата спортска и јога 

облека, на нивнaта онлајн продавница се продава за 29 Канадски 

долари  па многу потрошувачи ширум светот кои сакаат да ја носат во 
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моментов се подготвени да платат дополнителни 5 - 10 долари за да ја 

добијат брзо – односно авионски.34  

 “Korean Air” - една од најголемите карго авиокомпании во светот, 

лета со празни авиони кон источна Канада од каде утовараат живи 

јастози. Манџментот на “Korean Air”  констатирал дека времето 

потребно за утовар на празниот транспортен простор би било 

“изгубено” и финансиски неоправдано земајќи го во предвид 

вртоглавиот пад на вредноста на јастозите со секое одложувања на 

нивната испораката.  

 

Како што сé повеќе се фаворизираат брзината на испорака, потрошувачката 

заснована на лични преференци, „е-трговијата” и ладниот транспортен ланец - како 

фактори на страната на побарувачката, исто така се преземаат соодветни промени и 

од страна на понудувачите. Резултатот од тоа е трендот забележлив кај многу 

логистички компании и трговци сé почесто да го позиционираат воздухопловниот 

транспорт како незаменлив лост за развојот на трговијата и транспортот на стока -  

особено кога е потребен ладен ланец (свежа храна и лекови), пратки од „е-трговија” 

и составни делови за сé позастапеното интернационално фрагментирано 

производство.35  

 

 

 

 
 

  

                                           
34  Lululemon Athletics, http://www.lululemoncanadaoutlet.ca/lululemon-long-sleeve-no10-p-

131.html?sort=2a&product_listing_sorter_id=5,  [преземено на 27.02.2021] 
35 Zhang, A., (2002).  Еlectronic technology and simplifications of customs regulations and procedures in air 

cargo trade, Journal of Air Transportation Vol.7, No. 2, University of British Columbia Vancouver and 

City University of Hong Kong, Kowloon 87-102. 
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ВТОР ДЕЛ: ЛЕГИСЛАТИВА, ИНСТИТУЦИИ, 

МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНВЕНЦИИ ОД 

ОБЛАСТА НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ТРАНСПОРТ НА 

СТОКА 
 

Воздухопловната индустрија и транспортот на стока со ULD како нејзин 

составен  дел генерално се засновани на меѓународно широко прифатена униформна 

легислатива, која пак од своја страна претставува хармонија од правни, трговски, 

царински, технички и ред други регулативи. Постојат голем број реномирани правни 

извори  кои од своја перспектива ја третираат оваа обемна сфера. Регулативата на 

Република Македонија е во најголем дел ускладена со меѓународно прифатената 

регулатива    

 

II.1. Меѓународни организации, конвенции, регулатива и прописи 
 

Имајќи ja во предвид комплексната природата на воздухопловниот 

транспорт, очекувано е дека под закрила на релевантни институции и воздухопловни 

авторитети, оваа гранка е темелно третирана со меѓународнo прифатени конвенции, 

норми, препораки, усогласени процедури,  билатерални и мултилатерални договори, 

системи за стандардизација и протоколи - со кои се постигнува интернационална 

компатибилност и хармонизација. Од големиот број постоечки владини и невладини 

субјекти како и „морето” од законски, подзаконски и останати широко прифатени 

норми, во понатамошниот текст ќе бидат презентирани најзначајните воздухопловни 

организации и легислатива - кои директно или индиректно се поврзани со превозот 

на стока со ULD. 

 

II.1.1. Меѓународна организација за цивилно воздухопловство ICAO 

 

Меѓународна организација за цивилно воздухопловство ICAO 

(International Civil Aviation Organization) претставува главен светски 

административен и експертски воздухопловен авторитет - фундамент на 

стандардизацијата и процедурите применувани во цивилното воздухопловство. 
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Основањето на ICAO e во Чикаго во 1944 година кога делегати на 52 држави ја 

потпишуваат „Чикашка конвенција”36 која сеуште  е јадрото на унифицираната 

воздухопловна регулатива. Во ICAO членуваат држави потписнички на 

конвенцијата, а Република Македонија е потписник на конвенцијата од 1993 година. 

Куриозитет е што на нивните состаноци може да бидат поканети активно да 

учествуваат и останати ентитети кои со воздухопловството имаат допирни точки и 

заеднички интереси, било тоа да се владини, невладини или правнии субјекти, како 

на пример: WTO, WCO, UNCTAD, IATA, ACI, EACA, EUROCONTROL, TIACA, 

ISO, INTERPOL...  

Како специјализирана агенција на Организацијата на Обединетите Нации 

главната мисија на ICAO е на база на рамноправност да го поттикнува развојот на 

цивилното воздухопловство анализирајќи широк дијапазон на технички, социо-

економски, политички и други аспекти. Последователно, заради воспоставување на 

најдобрите можни стандарди и практики, со дипломатско проследување на 

препораки на меѓународно ниво се иницира нивно имплементирање во 

националните легислативи.   

Суштината на своето делување ICAO ја изнесува во 19 Анекси и 

прирачници во кои прецизно се дефинирани разни свери од авијацијата како што се 

безбедност, лиценцирања,  олеснувања, аеродроми, телекомуникации, екологија, 

метеорологија итн. Анексите на ICAO според Агенција за Цивилно Воздухопловство 

се соодветно транспонирани во нашата легислатива37. 

Како надополнување на Чикашката Конвенција меѓународната авијација e 

регулирана и со билатерални и мултилатерални меѓудржавни договори наречени 

“Воздухопловни слободи” (“Freedoms of the air”).  Постојат девет “Воздухопловни 

слободи”  кои им овозможуваат привилегија на авиокомпаниите од една земја да 

влезат и да слетаат во воздушниот простор на друга земја. 

 

II.1.2. Mеѓународна асоцијација за воздухопловен транспорт IATA 

 

Mеѓународна асоцијација за воздушен транспорт IATA (International Air 

Transport Association)  е најзначајна меѓународна асоцијација на воздухопловни 

                                           
36 ICAO, https://www.icao.int/about-icao/History/Pages/default.aspx , [преземено на 04.04.2021] 
37  Агенција за цивилно воздухопловство, https://www.caa.gov.mk/регулатива/, [преземено на 

04.04.2021] 
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превозници која се стреми да поттикне развој на меѓусебната соработка, трговијата, 

безбедноста, сигурноста и развојот на воздухопловната индустрија. Основана е во 

1945 година во Хавана од присутни 57 членки од 31 земја, повеќето со потекло од 

Северна Америка и Европа, а денес брои околу 290 членки од 120 земји38. Нашата 

земја во одсуство на национален авио-превозник за жал нема свој претставник во 

IATA. 

Публикациите кои ги издава IATA покриваат огромен спектар на 

воздухопловни теми  кои се однесуваат на техниката, безбедноста, економијата и 

други сродни сфери, изнесени во форма на регулативи, прирачници, упатства, 

анализи, обуки итн. Упатствата на IATA за прифат, отпрема и манипулирање со 

карго се основна универзална меѓународно прифатена водилка за воздухопловната 

индустрија. IATA регулативите прецизно ги дефинираат принципите за транспорт 

на: опасна стока (Dangerous Goods Regulations - DGR), лесно расиплива стока 

(Perishable Cargo Regulations - PCR), транспорт на литиумски батерии (Lithium 

Battery Shipping Guidelines - LBSG), транспорт на заразни супстанции (Infections 

Shipping Substances Guidelines - ISSG), транспорт на живи животни (Live Animals 

Regulations - LAR), температурно контролирана стока (Temperature Control 

Regulations - TCR), посмртни остатоци (Compassionate Transportation Manual - CTM); 

Аеродромски прирачник за прифат и отпрема (Airport Handling Manual - AHM) ги 

содржи сите одобрени постапки и стандарди за извршување на безбедни и ефикасни 

земни операци и надополнет со на него комплементарниот IATA прирачник за земни 

операции (IATA Ground Operations Manual - IGOM) кој ги стандардизира процесите 

и постапките, со цел да се поедностави соработката со повеќе авиокомпании, 

аеродроми и даватели на земни услуги; IATA прирачникот за прифат и отпрема на 

карго (IATA Cargo Handling Manual - ICHM) ги опишува сите стандардизирани 

оперативни процедури во секоја фаза и за сите учесници во транспортниот ланец за 

испорака по принципот од врата до врата;  ULD Регулативи (ULD Regulations - 

ULDR), во 2021 објавена 9-то издание како “ULDR 2021”39  - е публикација со 

посебно значење за ULD-манипулативните единици бидејќи ги опфаќа техничките и 

оперативните одговорности, различните барања на авиокомпаниите, специфицирање 

на дизајнот и производниот процес, идентификацијата и обележувањето, 

                                           
38 IATA, https://www.iata.org/en/about/history/,  [преземено на 04.04.2021] 
39 IATA, https://store.iata.org/IEC_ProductDetails?id=9103-09&_ga=2.210030742.205095948.1617456781-

1912841451.1589224608  [преземено на 04.04.2021]                              
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класификацијата, манипулацијата, димензиите на ULD-ата како и многу други 

важни информации. При тоа, ULDR се повикува на општите критериуми на ICAO, 

CAA како и минималните стандарди за дизан и производство на ULD согласно 

нормативите на IATA, ISO, SAE и други меѓународни стандарди. 

IATA работи и на обезбедување на стандардизиран пристап за усогласување со 

владините регулативи кои бараат приложување на информации за стоката со цел  да 

им се помогне и на авиокомпаниите и на шпедитерите да избегнат непотребно 

одложување на граничните пунктови. Во согласност со „SAFE-рамката за 

безбедност” на Светска Царинска Организација, сè поголем број земји го 

прилагодуваат своето законодавството за да може да бараат однапред електронско 

доставување на податоците за стоките што минуваат низ нивните граници. Тарифата 

и правилата за воздухопловното карго (The Air Cargo Tariff and Rules - TACT) 

вклучува дел за е-царина што ги задоволува барањата на Меѓународниот Совет на 

Аеродроми (ACI - Airports Council International), заедно со специфични барања за 

земјите ширум светот.   

Е-товар (e-freight) е иницијатива распространета низ авио-индустријата која 

вклучува превозници, шпедитери, испраќачи и царински органи, а има за цел да 

изгради процес за транспорт без хартија од крај до крај  преку регулаторна рамка, 

електронски пораки и високо-квалитетни податоци. Се однесува на царински, 

транспортни почнувајќи со воздухопловен товарен лист (AWB – Airway Bill) и 

комерцијални и специјални документи. 

 
 

II.1.3. Светска Царинска Организација WCO 

 

Светска Царинска Организација СЦО (WCO - World Customs Organization) 

- основана е во 1952 година во Брисел како Совет за царинска соработка (Customs 

Co-operation Council - CCC) е независно меѓувладино тело чија мисија е да ја 

подобри ефикасноста и ефикасноста на царинските управи преку имплементирање 

на модерни царински стандарди, процедури и системи. СЦО претставува 183 

царински управи од целиот свет кои обработуваат приближно 98% од светската 

трговија, а Република Македонија од 1994 година активно учествува во нејзината 

работа.  
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Во јули 2012 година, највлијателните меѓународни воздухопловни и царински 

авторитети ICAO и Светска Царинска Организација со цел да го подобрат 

разбирањето на меѓусебната работа, изработиле заедничка брошура „Глобално 

придвижување на авионска стока” („Moving Air Cargo Globally”)40 за воведување на 

главните фактори на меѓународниот „Транспортен ланец со воздухопловен превоз”, 

со акцент на безбедноста и олеснувањата во воздухопловниот транспорт, 

респективно и за авијацијата и за царината. Заедничката брошура дава основни 

информации на сите членови вклучени во транспортниот ланецот со воздухопловен 

транспорт во врска со различните мерки за безбедност и олеснувањата што ги 

спроведуваат и споделуваат членките на ICAO и Светска Царинска Организација. 

Таа претставува темел за синхронизацијата на царинската и воздухопловната 

регулаторна рамка. 

ICAO и Светска Царинска Организација во претходно-наведената публикација 

сублимираат дека регулаторната рамка на ICAO за безбеден Транспортен ланец со 

воздухопловен транспорт е развивана постепено во текот на подолг временски 

период и дефинирана e со низа стандарди и препорачани практики во „Анекс 17 – 

Безбедност”  на Чикашката Конвенција, a надополнета e со показни материјали во 

„Прирачникот за Безбедност во Воздухопловството, Документ 8973 - Доверливо” 

(Aviation Security Manual, Document 8973-Restricted). Оваа регулаторна рамката е 

периодично ажурирана со цел да се обезбедат најдобри реакции за новонастанатите 

опасности. 

Како што е познато, современите царински процеси се засноваат на 

Ревидираната Кјото – конвенција  и „SAFE - Рамката на стандарди за обезбедување 

и олеснување на глобалната трговија“. Периодичните ажурирања се вршат 

релативно синхронизирано па така и одредбите од Анексот 9 на ICAO  - повремено 

се ажурираат за да се изврши усогласување со „SAFE-рамката за безбедност”. На 

пример, во 2015 година извршена е промена со цел во ICAO - Анекс 9 да се вметне 

концептот на Овластен Економски Оператор – концепт кој бил развиен под закрила 

на Светска Царинска Организација, а Европската Унија го вовела преку уредбата 

бр.648/2005 за изменување и дополнување на Царинскиот Законик на Унијата, 

активирајќи го во пракса во 2008 година.  

                                           
40 International Civil Aviation Organization and World Customs Organization, (2016). Moving Air Cargo 

Globally, 2nd edition, ICAO and WCO. 
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Царинските власти веќе со години користат информации за стоката oднапред - 

уште пред нејзиното пристигнување (ACI - Arrival Cargo Information), исто така 

засновани на oдредбите утврдени во SAFE-рамката за безбедност на СЦО. Сé 

поинтензивниот меѓународен транспорт на стоки во последниве две децении 

придонесува да се појават сé повеќе закани кои го загрозуваат интегритетот на 

меѓународниот трговски ланец, а сé поголемата загриженост од феноменот 

тероризам која се појави последнава деценија  ја  издигнува граничната безбедност 

во приоритетна обврска. Како одговор на новите безбедносни предизвици во 

Февруари 2021 после 10 годишно заедничко работење на ICAO и Светска Царинска 

Организација публикувани се принципи и напатствија за примена на „Пред-

утоварната информација за стоката” (PLACI – Pre-Loading Advanced Cargo 

Information).41 Тоа е уште еден инструмент за поддршка на управувањето со ризикот 

во безбедноста на воздухопловниот сообраќај и е надополнување на  континуитетот 

за проценка на ризик.  

 
II.1.4. Варшавска Конвенција 

 

Варшавска Конвенција - усвоена во Варшава во 1929 година42, била 

создадена заради недостатокот на униформност во меѓународното воздухопловно 

право - особено во врска со одговорноста на меѓународните авиокомпании при 

превозот на патници, багаж и стока.  

Конкретно, конвенцијата ја дефинира одговорноста на превозникот за 

траспортот, за евентуално настанатите оштетувања или губења на стоката, а во склад 

со околностите при кои се случил настанот и соодветноста на преземените заштитни 

мерки.43 Исто така, конвенцијата содржи одредби за надлежност на судовите во 

случај напостапка против превозникот. 

Подоцна, во 1955 година во Хаг, Варшавската конвенција била изменета и 

дополнета (познато како Хашки Протокол за дополнување), па повторно изменета со 

4 нови протоколи во 1975 година во Монтреал.  

                                           
41 WCO, http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/february/publication-of-joint-wco_icao-

guiding-principles-and-guidelines.aspx [преземено на 04.08.2021] 
42 Агенција за цивилно воздухопловство, https://www.caa.gov.mk/ регулатива/ратификувани-

меѓународни-договори/збирка на меѓународни договори,  [преземено на 05.04.2021] 
43 Britannica, https://www.britannica.com/topic/carriage-of-goods/Air-carriage#ref424682, [преземено на 

03.08.2021] 
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II.1.5. Европска Конференција за цивилно воздухопловство ECAC 

 

Европска Конференција за цивилно воздухопловство ECAC (European 

Civil Aviation Conference) – оформена во Стразбур во 1954 година на инцијатива на 

ICAO и Советот на Европа, во која членки се државите од Европскиот континент, 

вклучително и Македонија од 1997 година. Има мисија да ја координира и унапреди 

меѓудржавната соработка и безбедноста на воздухопловниот сообраќај на 

територијата на Европа како и помеѓу Европа и останатиот дел од светот. 

Активностите на ECAC се состојат од меѓувладина имплементација на 

хармонизирани воздухопловни процедури, стандарди и протоколи како и промоција 

на разбирањата во однос на различни политички прашања. ECAC учествува во 

активностите на ICAO. 

 
 

II.1.6. Европска организација за безбедност на воздушниот сообраќај 

EUROCONTROL 

 

Европска организација за безбедност на воздушниот сообраќај 

EUROCONTROL e меѓународна организација која работи на постигнување 

безбедно управување со воздушниот сообраќај низ Европа. Основанa e во 1963 

година со седиште во Брисел, Белгија, a членки се 41 држава од Европскиот 

континент (сите членки на ЕУ и останати), вклучително и Македонија од 1998 

година.44  Еуроконтрол практицира соработка со националните власти, давателите 

на услуги за воздушна навигација, корисниците на цивилен и воен воздушен 

простор, аеродромите и други организации. Дел од активностите во нејзините 

делокруг се: стратешко управување со сообраќајот, обука за контролори на лет, 

регионална контрола на воздушниот простор, наплата на трошоци за воздушна 

навигација итн. 

Еуроконтрол е можеби индиректно поврзана со превозот на карго но мора да 

се спомне заради општото безбедносно и организациско значење на воздушниот 

простор кој го користи авијацијата. Еуроконтрол не е агенција на Европската Унија, 

                                           
44 EUROCONTROL, https://www.eurocontrol.int/about-us, [преземено на 02.08.2021] 
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но и покрај тоа ЕУ на Еуроконтрол и доверила мисија да спроведе дел од прописите 

за визијата наречена „Единствено европско небо” (Single European Sky). 

Со својот широк спектар на незаменливи улоги, Еуроконтрол е издигната во 

централна организација за координација и планирање на контролата на летање за 

цела Европа.  

 

II.1.7. Европска Агенција за безебедност во воздухопловството EASA 

 

Европска Агенција за безебедност во воздухопловството  EASA (European 

Aviation Safety Agency) – оформена во 2002 година  со седиште во Келн, во која 

членуваат 27 земји членки  на ЕУ придружени од Швајцарија, Норвешка, Исланд и 

Лихтенштајн. EASA е одговорна за поставување на правила, упатства и стандарди за 

сите безбедносни и еколошки аспекти на цивилното воздухопловство во Европската 

Унија, со проширена дејност - на база на билатерални договори (BASA - Bilateral 

Aviation Safety Agreement) и вон ЕУ. Интензивно се ангажира во процесите на 

техничка инспекција и сертификација на воздухоплови, мотори и воздухопловна 

опрема произведени во ЕУ - односно врши евалуација за компатибилноста за 

елементите кои не се произведени во ЕУ. Својата експертиза ја практицира кај 

производителите на авиони и опрема, воздухопловните превозници, при 

лиценцирање на воздухопловен персонал и сервисери итн.  Исто така, делува и со 

разни безбедносни и еколошки иновации, разни обуки и активно соработува други 

меѓународни организации - како на пример ICAO. EASA претставува советодавно 

тело на Европската Комисија за преговори во име на ЕУ-државите со држави од 

останатите континенти. 

 

II.1.8. Регулаторни авторитети во САД 

 

Регулаторни авторитети во САД - имајќи го во предвид фактот дека 

Соединетите Американски Држави се и историски и техничко-технолошки и 

финансиски па дури и по количина на превезена стока веројатно најважен „играч” на 

воздухопловната сцена, неизбежно е да се спомне дека воздушниот сообраќај кај нив 

е регулиран под водство на Сојузната управа за воздухопловство (FAA – Federal 

Aviation Authorities), пандан на европската EASA - која работи во рамките на 
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американското Министерство за транспорт (DOT – Department of Transport), како и 

Националниот одбор за сигурност во сообраќајот (NTSB – National Transportation 

Safety Bord)  и Управата за сигурност во сообраќајот (TSA – Transportation Security 

Administration). Иако FAA е тело на владата на САД, помеѓу FAA и IATA ULD-

одборот се вршат значајни консултации со цел да се создаде што е можно поголемо 

усогласување помеѓу критериумите на FAA и ULD-регулативите на IATA,  а исто 

така потпишани се и билатерални договори за хармонизација на сертифицирањето и 

постигнување еквивалентност на регулативата со Европската Агенација EASA. 

Развојот на авиокомпаниите и системот за воздухопловен транспорт несомнено бил 

под големо влијание на процесот за либерализација кој што започнал во 

Соединетите Американски Држави во 1978 година (Graham et al., 1983; Barbot et al., 

2008; Joo & Fowler, 2012)45. Следејќи ги САД, во Европа во 1988 година исто така 

биле направени регулативи за либерализација на пазарот за воздухопловен 

транспорт (Doganis, 2006: 46), по што следувал период на либерализацијата на 

пазарот за воздухопловен транспорт во многу земји низ светот.   

 
 
II.1.9. Меѓународен совет на аеродроми ACI 

 

Меѓународен совет на аеродроми ACI (Airports Council International) - е 

единствениот официјален претставник на светските аеродроми односно аеродромски 

оператори, односно, едноставно кажано ACI претставува „гласот на аеродромите”. 

Основан е во 1991 година во Женева, а од 2011 година е со седиште во Монтреал, 

Канада заради практични причини – да биде во соседството на ICAO и IATA. Преку 

своите регионални канцеларии присутни на скоро сите континенти, ACI ги 

застапува интересите на аеродромите пред владите и меѓународните организации 

како што е ICAO, развива стандарди, политики и препорачани практики за 

аеродромите и обезбедува информации и обука за подигнување на стандардите низ 

целиот свет.46  

                                           
45  Kiraci, К.,  Yaşar, М., (2020). The Determinants of Airline Operational Performance: An Empirical Study 

on Major World Airlines, Sosyoekonomi, Turkey, Vol. 28(43), 107-117 
46  ACI, https://aci.aero/about-aci/, [преземено на 02.08.2021] 
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Клучните приоритети за делувањето на ACI се подигнување  на безбедноста, 

заштитата на животна средина, подобрување на ефикасност и квалитеттот на 

услугите итн.  

Двата наши аеродроми членуваат во регионалнaта асоцијација ACI Europe од 

1993 година.  

 
 

II.1.10. Меѓународна асоцијација на карго превозници TIACA 

 

Меѓународна асоцијација на карго превозници TIACA  (The International 

Air Cargo Association) е глобална непрофитна асоцијација со седиште во Мајами,  

која започнала со дејност во деведесетите години од минатиот век, иако влече 

корени уште од шеесетите години. TIACA ги обединува и застапува сите сегменти 

на карго индустријата како што се оператори на патнички и товарни авиони, 

шпедитери, аеродроми, царински брокери, логистички компании, шпедитери, 

производители на авиони и опрема, образовни институции итн.47 Членството на 

TIACA е поделено во две групи: членови со право на глас - кои можат активно да 

учествуваат на редовните состаноци во врска со  настани од индустријата и членови 

без право на глас - во кои влегуваат дури и мали или ново-оформени претпријатија, 

со цел да се поттикне што помасовно учество во асоцијацијата. 

TIACA презема активности во правец на подобрување на соработката во 

индустријата, промовирање иновации и технички трендови, споделување на знаење, 

подобрување на квалитетот и ефикасноста и промовирање на образованието. Својата 

мисија ја реализира преку лобирање кај владите и регулаторите, вмрежување на 

членството, организирање средби и настани во рамките на индустријата, како и 

преку организирање специјализирани обуки и советувања. 

 

 

II.1.11. Меѓународна организација за стандардизација ISO 

 

Меѓународна организација за стандардизација ISO (International 

Organization for Standardization) е независна, невладина меѓународна организација за 

стандарди со статус на специјализирана агенција на Организацијата на Обединети 

                                           
47 TIACA, https://tiaca.org/who-we-are/, [преземено на 03.08.2021] 



 

55 

 

Нации, со членство од 165 национални тела во чија работа учествуваат и 

меѓународни владини и невладини организации. Работата за подготовка на 

меѓународните стандарди се спроведува преку 229 техничките комитети, а во врска 

со стандарди за ULD-а најекспониран е Техничкиот комитет ISO / TC 20 - наречен 

„Авиони и вселенски возила” во чии рамки делува поткомитет SC 9 - наречен 

„Воздухопловно карго и земна опрема”48. ISO/TC 20/SC 9 дефинира 70 стандарди 

кои имаат допирни точки со оваа проблематика, а се однесуваат на технички опис, 

означување, оптоварувања, дефинирање безбедносни критериуми, дефинирање на 

процедури за тестирање, дефинирање на процедури и опрема за манипулација со 

ULD-ата итн. За илустрација, во продолжение следуваат избор од неколку стандарди 

од оваа група:   Контејнери за главна палуба - Дизајн и тестирање ISO 10327: 2014; и 

контејнери за долна палуба - Дизајн и тестирање ISO 6517: 2013; Неи контејнери за 

долна палуба - Дизајн и тестирање на ISO 4118: 2016; Палети за воздухопловно 

карго - Упатства за користење ISO 16412: 2005; Изолиран контејнер - Барања за 

топлинска ефикасност (ISO 8058: 1999); Системи за ракување и транспорт на ULD-a 

на земја - Минимални барања (ISO 7715: 1985); Транспортно возило за ULD - 

Функционални барања (ISO 7716: 1985); Системи за манипулирање со ULD - 

Симболи за сликовито претставување ISO 9031: 1987. 

Покрај горенаведените, постојат голем број други светски меѓувладини 

организации,  како на пример: Конференција на Обединетите нации за трговија и 

развој UNCTAD, Меѓународната телекомуникациска унија - ITU, Универзалната 

поштенска унија – UPU, Организацијата за економска соработка и Развој – OECD,  

кои иако првенствено не се одговорни за цивилната авијација, за прашања од 

заеднички карактер при практицирањето на своите пошироки одговорности можат 

директно или индиректно да влијаат врз регулирањето на меѓународниот 

воздухопловен транспорт. 

 

II.2. Национални институции и регулатива од областа на 

воздухопловниот транспорт 

 
Во овој дел извршен е кус осврт врз националната легислатива, односно врз 

фундаменталните два закони од областа на воздухопловниот транспорт со кои е 

регулиран и транспортот на стока со помош на ULD, а тоа се Законот за 

                                           
48 ISO, https://www.iso.org/committee/46564.html [преземено на 18.04.2021] 
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Воздухопловство и Законот за облигациони и стварно-правни односи во воздушниот 

сообраќај. Излагањето содржи кратко објаснување за темите кои се регулираат со 

овие закони, цитирани се некои извадоци од покарактеристични членови, а исто така 

наведени се институциите надлежни за спроведување на националниот правен 

систем за одвивањето на воздухопловниот сообраќај. 

 

 
II.2.1. Законот за воздухопловство 

 
Законот за Воздухопловство е основниот столб во регулирањето односно 

воспоставувањето на националниот правен систем за воздухопловната сфера во 

Република Македонија. 

 Според Законот за Воздухопловство во член 1 од првиот дел (Основни 

одредби) се вели: „Со овој закон се уредуваат условите и начинот на вршење на 

дејностите од областа на воздухопловството во Република Северна Македонија”.49 

Понатаму, членот 3 од прв дел (Основни одредби) ја дефинира примената и 

изготвувањето на подзаконските прописи во координација со меѓународната 

легислатива и пракса:   „Подзаконските прописи предвидени со овој закон се 

изготвуваат во согласност со прифатените меѓународни воздухопловни стандарди, 

препорачаните практики и легислатива на ЕУ, ICAO, ECAC, ЈАА/ЕАSА и 

EUROCONTROL како и ратификуваните меѓународни договори”. 

Во вториот дел (Заеднички одредби), глава „Надлежни органи” од Законот за 

Воздухопловство,  членот 5 ја регулира институцоналната надлежност за 

спроведување на овој закон на следниов начин: „За регулирање и спроведување на 

работите од областа на воздухопловството утврдени со овој закон надлежни се: 

Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за цивилно воздухопловство.” 

Во четвртиот дел (Аеродроми, леталишта и терени), третата глава „Услуги на 

аеродром” од Законот за Воздухопловство се опфатени обезбедувањето и 

олеснувањата како сериозен фактор во ланецот на снабдување и манипулирање со 

ULD.  

                                           
49 Закон за воздухопловство, СВ РМ 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, (118/10-Пречистен текст); 24/12, 

80/12, 155/12, (68/13-Пречистен текст); 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 -СВ РСМ 220/19, 
(48/20-Пречистен текст); 
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Членот 84, меѓу другото, ги дефинира обврските на аеродромскиот оператор 

за обезбедување од дејствија на незаконско постапување како и безбедносните 

контроли за карго или пошта извршени од регулиран агент или познат испраќач. 

Членот 85 предвидува формирање на Аеродромски комитет за обезбедување од 

страна на Аеродромскиот оператор кој ќе ја контролира и надгледува  

имплементацијата на мерките за обезбедување и ќе врши советување во тој правец, 

составен од претставници на сите инволвирани учесници во транспортниот процес 

кои имаат значајна дејност во тој контекст, при што државата ќе биде застапувана од 

страна на претставници од Министерството за транспорт и врски, Mинистерството за 

внатрешни работи, Mинистерството за одбрана, давателот на услуги на 

воздухопловна навигација и Министерството за финансии - Царинската управа. 

Членот 86 предвидува формирање на Национален комитет за обезбедување во 

цивилното воздухопловство од страна на Владата на Република Македонија заради 

преземање на превентивни мерки, организирани акции и елиминација на 

последиците од дејствија на незаконско постапување во кој членуват сите 

инволвирани учесници во транспортниот процес кои имаат значајна дејност во тој 

контекст, а државата ја застапуваат претставници номинирани од страна на 

Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, 

Министерството за одбрана, Министерството за финансии - Царинската управа, 

давателот на услуги на воздухопловна навигација и Агенцијата за Цивилно 

Воздухопловство. 

Членот 86-а предвидува формирање на Аеродромски комитет за олеснување 

од страна на Аеродромскиот оператор кој ќе ја контролира и надгледува  

имплементацијата на мерките за олеснување и ќе врши советување во тој правец, 

составен од претставници на сите инволвирани учесници во транспортниот процес 

кои имаат значајна дејност во тој контекст, при што државата ќе биде застапувана од 

страна на претставници од Министерството за транспорт и врски, Mинистерството за 

внатрешни работи, давателот на услуги на воздухопловна навигација, Агенцијата и 

Министерството за финансии - Царинската управа. Членот 86-б предвидува 

формирање на Национален комитет за олеснување во цивилното воздухопловство од 

страна на Владата на Република Македонија, согласно изработена Национална 

програма за олеснување во воздухопловството, заради преземање на преземање на 

мерки за олеснување во цивилното воздухопловство, во кој членуват сите 

инволвирани учесници во транспортниот процес кои имаат значајна дејност во тој 
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контекст, а државата ја застапуваат претставници номинирани од страна на 

Министерството за транспорт и врски, Mинистерството за внатрешни работи, 

давателот на услуги на воздухопловна навигација, Агенцијата и Министерството за 

финансии - Царинската управа. 

II.2.2. Законот за облигациони и стварно-правни односи во 

воздушниот сообраќај 

 

Другиот фундаментален закон кој го оформува нашето воздухопловно 

законодавство е Законот за облигациони и стварно-правни односи во 

воздушниот сообраќај50. Со него се уредуваат облигационите односи во 

воздушниот сообраќај, основите на стварноправните односи во поглед на 

воздухопловот, постапката на извршување и обезбедување врз воздухоплов и товар 

во воздухопловот и судирот на законите во поглед на воздушниот сообраќај. Во него 

се детализирани важни теми како што се: содржина и дејство на товерен лист; права 

и обврски на испраќачот; договорени рокови за примо-предавање на стока; висина и 

начин на плаќање превознина; осигурување на превозници и оператори од 

одговорност за штета причинета на трети лица, патници и багаж; одговорностите за 

штети предизвикани од воздухоплов на земја; договор за превоз на патници и багаж; 

закуп на воздухоплов итн. 

Покрај горе-наведените законите постојат многу подзаконски акти (уредби, 

правилници, наредби, одлуки и сл.) кои подетално ги нормираат соодветните 

области  во воздухопловството. 

 

 

II.2.3. Институции надлежни за спроведување на националниот 

правен систем при одвивањето на воздушниот сообраќај 

 
Законските решенија кои беа претходно спомнати веќе наговестија дека 

државни институции на Република Македонија кои се јавуваат како регулационо-

контролни тела за воздушниот сообраќај, а со тоа секако и за транспортот на стока 

се следниве: Министерството за финансии - Царинската управа, Министерството за 

                                           
50 Законот за облигациони и стварно-правни односи во воздушниот сообраќај, СВ РМ 85/08, 148/11, 

10/15, 150/15, 173/15 



 

59 

 

транспорт и врски, Агенцијата за цивилно воздухопловство, Комитет за истрага на 

воздухопловни несреќи и сериозни инцеденти и Mинистерството за внатрешни 

работи. Агенцијата за цивилно воздухопловство е одговорна за функциите за 

воздухопловен транспорт, додека Јавното претпријатие за аеродромски услуги е 

одговорно за управувањето со аеродромите во Република Македонија. Комерцијална 

дејност аеродромски услуги при превоз на карго, пошта, патници и багаж од 2010 

година концесиски ја извршува операторот „ТАВ МАКЕДОНИЈА” ДООЕЛ на двата 

аеродроми – „Меѓународен Аеродром Скопје” во Скопје и „Св.Апостол Павле” во 

Охрид. Давателот на услуги на воздушна пловидба (М-НАВ) управува и го 

контролира цивилниот воздушен сообраќај во Република Македонија 
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ТРЕТ ДЕЛ: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ULD-АТА, ПРИНЦИПИ ЗА НИВНА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ 

ИНТЕЛИГЕНТИ ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Со цел системот за транспорт на стока со помош на ULD да се разбере јасно и 

практично, во следниот дел изложени се техничко-технолошките карактеристики на 

ULD-ата со основни информации за нивните физички карактеристики, меѓународно 

стандардизираната IATA-нумерација, принципите и специјалната опрема за 

манипулација со ULD, процедурите за безбедна и рационална експлоатација како и 

примената на современи интелигенти транспортни технологии кои го оптимизираат 

и рационализираат транспортот.  

 

III.1. Општо за ULD 
 

Воздухопловната фразеологија која за меѓународна употреба го усвоила 

англискиот јазик, во недостиг на соодветен превод често во пракса се одомаќинува 

како англиски термин, а таков е и случајот со  транспортно - манипулативните 

единици  на англиски наречени Unit Load Device – или скратено ULD. ULD се 

транспортно – манипулативни единици во кои или врз кои се редат помали парчиња 

товар заради окрупнување, а кои со својот облик се вклопуваат во конструктивните 

карактеристики на авионот (пресек на трупот, системот за прицврстување кој е 

вграден во подот на авионот, подната носивост...). Постојат следниве видови ULD-а: 

авионските палета, игло и контејнер. ULD-ата како опрема мора многу сериозно да 

се третираат бидејќи покрај примарната рационализирачка функција, со утоварот во 

авионот тоа станува интегрален дел од авионот и неговото отсуствуво од авионот во 

текот на летот резултира со структурно преоптоварување на авионот. 

 

III.1.1. Палета 

 
Палета (на англиски Pallet) е транспортно-манипулативна опрема со 

стандардни димензии. Таа представува рамна подлога на која се редат парчиња 

товар заради окрупнување и полесна манипулација со соодветна механизација.            
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Слика 1 – Авионска палета IATA-код PAL 

Извор: https://www.air-cargo-products.de/pla-pallet-60-4-x-125.html [преземено на 08.08.2021] 

 

Авионската палета е изработена од алуминиумски „сендвич” исполнет со 

полимерни маси, има правоаголен облик и порабена е со шина на која лесно се 

поставуваат куки со кои се прицврстува палетната мрежа. 

Палетата е така обликувана што може да се прицврсти (да се вклешти) во 

подот од авионот и со тоа да се обезбеди од поместување при дејството на силите во 

летот. 

 

  

Слика 2  - Подна кочница за вклештување палета 

Извор: Airbus A320 Family cargo Containers/pallets movement 

 

Палетите исто така се користат и како основа за другите видови товарни 

единици. 

Најчесто употребуваните палети се со стандардни димензии кои се дадени во 

табела 4. Палетите со овие димензии се обично дебели околу 1 in (inch = 2,54 cm), 

нивната маса во зависност од големината e од 40 до 320 kg, носивоста се движи од 

неколку стотини до неколку илјади kg, а максималното дозволено оптеретување им 

е по неколку илјади kg/m2 

 

 

 



 

62 

 

Палета 

тип 
Димензии  

Сопствена 

тежина  

Максимална 

бруто тежина 

PMC 96 x 125 x 1.1 in 229 lbs 15000 lbs 

PQA 60.4 x 96 x 1.66 in 155 lbs 5400 lbs 

PAG 88 x 125 x 1.1 in 212 lbs 13300 lbs 

PAH 88 x 125 x 1.75 in 269 lbs 13300 lbs 

PBJ 88 x 108 x 1.1 in 185 lbs 10000 lbs 

PLA 60.4 x 125 x 1.5 in 174 lbs 7000 lbs 

PYB 55 x 96 x 1.1 in 111 lbs 4500 lbs 

PAX 88 x 125/108 x 1.1 in 248 lbs 13300/8000 lbs 

Табела 4 - Најчесто употребувани стандардни палети 

Извор: https://www.satco-inc.com/air-cargo-pallets/, [преземено на 08.08.2021] 

 

За обезбедување на товарот на палетата  се применува мрежата (на англиски 

Net) која исто така спречува придвижување на товарот и оштетување на авионот. 

Мрежата може да биде изработена од јажиња или гуртни, плетени во вид на 

квадратен или дијамантски дизајн. 

 

Слика 5  -  Палетна мрежа 

Извор: https://images.app.goo.gl/4tZc9LKffBa8w33w9, [преземено на 08.08.2021] 
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На краевите од мрежата се наоѓаат алки со механизам за затегнување на 

мрежата преку товарот кој се наоѓа на палетата. Мрежите може да се одвојуваат од 

палетите но во пракса повеќе се користат мрежи со постојана врска на една од 

подолгите страните на палетата. Различни видови мрежи различни димензии, 

различна јачина и имаат различна сопствена маса - која е од ред на големина од 15 

kg. 

 

III.1.2. Игло 

 
Игло (Igloo) е помошна транспортно - манипулативна опрема која 

представува шуплива навлака (капак) од фиберглас или некоја слична пластична 

маса поставена врз палета. Неговиот облик одговара на попречниот пресек на 

товарниот оддел од авионот во кој се утовара, а неговата основа одговара на 

површината од палетата за која се прицврстува. Главната задача на иглото е да ја 

заштити стоката од атмосферски влијанија во текот на утоварот или истоварот во и 

од авионот. Меѓутоа, тоа истотака претставува и дополнително обезбедување од 

растурање и оштетување на стоката, односно оштетување на ентериерот од авионот. 

Постојат два видови игло51: 

 

 Структурно игло (на англиски structural igloo) е комплетно затворена 

„школка” така конструирана што заедно со палетата оформува една 

интегрална конструктивна целина. 

 Неструктурно игло (на англиски non-structural igloo) претставува 

школка поставена врз палета при што тие не се меѓусебно 

структурално зависни (во смисла на носивост и оптеретување). Кај 

неструктурално игло школката на палетата не и дава дополнителна 

структурална цврстина. 

 
 
 
 

                                           
51 Ashford, N. and Wright, P. H., (1984),  Airport Engineering, 2nd ed., Atlanta, A Wiley-Interscience 

publication. 
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III.1.3. Контејнер 

 
Авионски контејнер (Container) е исто така помошна транспортно -

манипулативна единица со стандардни димензии, во вид на затворен сад. Составен е 

од: основа, ѕидови, врата и покрив, кои се меѓусебно поврзани панели. Во него се 

редат единечни парчиња товар заради окрупнување и поефикасна манипулација со 

соодветна механизација. Основата, ѕидовите и кровот се прават од лесен материјал 

(најчесто алуминиум), а вратите можат да бидат од цврст материјал или од 

специјална ткаенина. 

 

Слика 6 – Авионски контејнер тип LD-3 

Извор: https://www.aeroexpo.online/prod/vrr-aviation/product-169046-48160.html, [преземено 

на 08.08.2021] 

 

Обликот и конфигурацијата на багажниот простор на авионите предизвикало 

да се појават голем број различни типови авионски контејнери. Во воздухопловниот 

сообраќај постојат два програми на IATA во врска со стандардите за авионски 

контејнери: 

 Првиот опфаќа стандардни контејнери регистрирани од страна на IATA 

опремени со ролеризирани ”Fork lift”-палети кои овозможуваат 

манипулација и транспорт на овие контејнери со помош на вилушкар 

(вертикален транспорт). Димензиите на основата на контејнерот 

одговараат на димензиите на палетите што овозможува тие да бидат 

утоварени во багажот во различни комбинации со другите палети, а по 

утоварот да бидат прицврстат со подните бравите во конкретниот оддел. 
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 Вториот програм, познат под името „превоз на различни видови товар“ 

(Freight all kind) во суштина се состои од превоз на стока во различни 

видови контејнери во еден авион (илустрирано на следната слика)  и 

воглавно се користи за долги линии. Овај програм опфаќа од LD (Lower 

Deck) контејнери кои се компатибилни на багажниот простор, па сé до 

ISO интермодални контејнери од (од 10, 20 и 40ft) кои се 

транспортираат на главната палуба од каргo avionite (Freighter -”F”)52. 

Овие контејнери не се опремени со палета така што при манипулација 

со нив мора да се користи механизација со валчести и топчести 

лежишта за хоризонтален транспорт. 

 

 

Слика 7 – Контејнери на горна и долна палуба, пресек на авионот Boeing 747-400F 

Извор: https://www.cargolux.com/Our-Expertise/cargo-equipment/aircraft/747-400f-specifications 

 

Согласно специфичните транспортни карактеристики на одредени видови 

стока постојат и специјални контејнери кои се со наменска специјална конструкција. 

Така, постојат контејнери за превоз на коњи, други животни, скапоцени предмети 

(скулптури, слики), лесно расиплива стока и сл. 

 

Во продолжение во табела 5 се наведени некои често употребувани 

контејнери со нивните физички карактеристики: 

 

                                           
52  Mahoney, J..H., (1980). Intermodal Air-Surface Movement of Cargo, Cambridge, Massachusetts Institute 

of Technology 
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Контејнер 

тип 
Димензии  

Сопствена 

тежина  

Максимална 

бруто тежина 

AAA 88 x 125 x 78.75 in 440 lbs 13300 lbs 

AAX 88 x 125 x 96 in 846 lbs 13300 lbs 

AAD 88 x 125 x 96 in 573 lbs 13300 lbs 

AMJ 96 x 125 x 96 in 630 lbs 15000 lbs 

AMD 96 x 125 x 118 in 630 lbs 15000 lbs 

ABC 88 x 108 x 63.14 in 355 lbs 8000 lbs 

AAY 88 x 125 x 80.75 in 454 lbs 13300 lbs 

AMX 96 x 125 x 118 in 667 lbs 15000 lbs 

AML 96 x 125 x 116 in 651 lbs 15000 lbs 

SAA 88 x 125 x 79.58 in 482 lbs 13300 lbs 

ALP 60.4 x 125 x 64 in 448 lbs 7000 lbs 

AMP 96 x 125 x 64 in 566 lbs 15000 lbs 

APE 60.4 x 47 x 64 in 138 lbs 2700 lbs 

AQF 60.4 x 96 x 64 in 235 lbs 5400 lbs 

AKE 60.4 x 61.5 x 64 in 160 lbs 3500 lbs 

 

Табела 5 – Често употребувани контејнери 

Извор: https://www.satco-inc.com/air-cargo-pallets/, [преземено на 08.08.2021] 

 

Некои од споменатите видови ULD-а можат да бидат направени како 

термички единици па во нив е овозможено и во тек на летот и при земната 

манипулација да се одржува константна температура. Активните контејнери со 

контролиранa температура и во воздух и на земја овозможуваат транспорт на стокa 

чувствителнa на температура и со тоа обезбедуваат континуитет на ладниот ланец 

до крај на транспортниот процес. Овие контејнери функционираат со помош на 

активен систем за контрола на температура базиран на компресорска опрема за 

ладење и електрично греење, или алтернативно користат разладен систем базиран на 

ефикасна воздушна циркулација и сув мраз. Тие се дизајнирани да бидат 

компатибилни за широко-трупни и товарни авиони. Заедничка особина на 

термичките контејнери е тоа што димензиите им се исти со димензиите на обичните 

контејнери па на тој начин е овозможен утовар во авион во комбинација со 

основните контејнери. На пример, таков е LD3 контејнерот-фрижидер (IATA 
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идентификацијски код RKN, наречен “cooltainer”). Со цел да се исполнат најчестите 

барање за испорака на лесно расиплива стока, во употреба се контејнери кои 

одржуваат константна температура од 2ºC до 8ºC во текот на целиот циклус на 

испорака. Постојат и други специјални контејнери со контролирана температура кои 

оддржуваат  од 15ºC до 25ºC, но и такви кои можат да слезат до температури и под -

20ºC, а при тоа се карактеризираат со завидна прецизност - со дозволено 

отстапување од само 0,5ºC. 

 

Слика 8 – Активен температурно-контролиран контејнер “Envirotainer” 

Извор: www.envirotainer.com, [преземено на 07.08.2021] 

 
 
III.2. Уверение за пловидбеност на ULD 

 
Бидејќи ULD-ата при манипулирањето и по прицврстувањето за подот 

(забравувањето) значително влијаат врз оптоварувањето на авионот и стануваат 

негов структурен дел, потребно е да задоволуваат одредени производни норми, кои 

се потврдени преку уверението за пловидбеност (сертификат) и се испишани на 

самото ULD. 

Во моментов повеќето од националните воздухопловни власти за издавање на 

уверенија ги имаат прифатено процедурите за сертифицирање на според   FAA - а 

тоа е стандардот TSO C90c и стандардот ETSO C90c според EASA, а за скоро се 

очекува хармонизација меѓу Европскиот и Амерканскиот стандард и меѓусебно 

признавање. Постојат два можни видови уверение за пловидбеност: 

 

 TSO (Тechnical Standard Оrder, според FAA)-уверение (за сите видови 

авиони). ULD-то кое ќе го добие ова уверение може да биде 

транспортирано во било кој авион - секако во склад со упатствата за 

баланс и центража на авионот, начинот на прицврстување и утовар и сл.   
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 STC (Supplemental Tуре Certificate, според FAA)-уверение (само за еден 

тип на авион). ULD-то кое ќе го добие ова уверение може да се 

транспортира само во еден (некогаш и два) тип на авион. 

 

ULD-a кои од соодветните воздухопловни власти немаат добиено уверение за 

пловидбеност смеат да се транспортиран само во одредени воздухоплови во 

одредени карго оддели за кои постои детална спецификација и процедура дадена во 

прирачникот од производителот на авионот (за локацијата, прицврстувањето, 

балансот и центражата...). Забрането е тие да се транспортираат на главната 

платформа од карго авионите.  

Детали за сертифицирани ULD-a и нивна компатибилност може да се најдат 

во прирачникот IATA ULD Regulations. Сертифицираните контејнери всушност 

претставуваат подвижни багажници од авионот. Имаат специфичен облик кој 

овозможува што подобро да го пратат профилот на внатрешноста од авионот за да 

може максимално да се искористи просторот и адекватно да се заштити структурата 

на авионот. Доволно се цврсти за самите да го обезбедат товарот кој е во нив и да го 

заштитат воздухопловот од оштетување. Ѕидовите и таванот на холдовите во кои 

тие се превезуваат не треба да бидат многу јаки и не би одговарале за утовар на 

растурен товар или за превоз на не-сертифицирани контенери. Основата на 

контејнерот се прицврстува за подот на авионот на сличен начин како кај палетите. 

Сертифицираните контејнери се скапи и деликатни. Заради специфичноста на 

материјалот кој што се употребува за нивната конструкција тие се многу нежни, па 

затоа мора да се обрне големо внимание при ракувањето со нив. При тоа, посебно 

треба да се внимава на следново: 

 

 не смее да се подигнува или подмрднува со вилушкар доколку нема 

соодветна платформа или палета помеѓу основата на контејнерот и 

запците на вилушкарот. Дополнително на тоа контејнерите кои се 

подигнуваат на палета/платформа мора претходно пред да бидат 

подигнати со вилушкарот да бидат прицврстени на 

платформата/палетата; 

 да не се влечкаат или туркаат преку било која површина освен преку 

соодветни валчести или топчести лежишта во спротивно ќе се оштети 
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дното на основата на контејнерот кое што од друга страна ќе доведе до 

оштетување на опремата во авионот; 

 да се провери дали вратите/завесите на контејнерите се затворени и 

заклучени пред транспортот или утоварот;  

 да се провери нивото на трансферот; 

 контејнерите не смеат да се редат еден над друг. 

 
За разлика од сертифицираните, несертифицираните контејнери не можат 

да се сметаат како подвижни делови на авионот бидејќи нивната структура не е 

компатибилна со структурата на авионот. Несертифицираните контејнери немаат 

внатрешна опрема за врзување на товарот и не се погодни за превезување во 

багажник кој е специјално направен за атестираите контејнери. Пред да се товарат 

во багажникот на авионот неопходно е да се провери дали во конкретниот багажник 

е дозволено да се стават несертифицирани контејнери. Тие не се доволно цврсти да 

го задржат товарот за време на нагли успорувања и може да се утоварат само во 

холдови кои имаат јаки ѕидови и тавани. Одредени рестриктивни ограничувања за 

максималната подна тежина, висината на полнење и движењето на центарот на 

гравитација во авионот мора да се проверат пред да се изврши утоварањето. 

Следниве општи правила мора да се почитуваат: 

 

 несертифицираните контејнери не може да содржат поединечни делови 

кои преминуваат 150 kg или делови кои од самата нивна природа, форма 

или специфичност може да предизвикаат опасност; 

 во прирачниците за центража и баланс на повеќето авиони е посебно 

назначено дека за да можат да бидат прифатливи, контејнерите мора да 

бидат празни или најмногу 75 – 80% волуменски полни. 

 

III.З. Идентификација и IATA кодови 

 
Со оглед на тоа дека во превозот на стока се користат различни типови 

авиони со широк или тесен труп како последица се појавиле најразновидни типови 

на ULD единици. Имајќи ја во предвид оваа околност, меѓународната организација 

на воздухопловни превозници IATA прави големи напори за смалување на бројот на 
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различни ULD-a и нивна стандардизација и унификација. При тоа особено внимание 

се посветува на: 

 усогласување со ISO стандардите за интермодалните контејнери од 10, 

20, 30 и 40 ft  кои масовно се користат со што се создаваат услови за 

поголемо учество на воздухопловниот сообраќај во токовите на 

интегралниот транспорт; 

 Компатибилност на ULD опремата за различни типови на авиони, а 

исто така и за опремата во карго терминалите и на платформите. 

При тоа, се утврдило дека описот на некои транспортни единици со еден 

збор лесно доведува до конфузија. Паушалниот опис не пренесува јасна дефиниција 

и не одговара на конструктивните податоци до онаа мера до која контурите на 

транспортната единица одговараат на формата на воздухопловот. Исто така, во 

оптек е и широко прифатената номенклаура базирана на системот што го користи 

Асоцијација за воздушен транспорт на Америка (АТА - Air Transport Association of 

America, сега позната како Авиокомпании за Америка - Airlines For America). Па 

така, во пракса може да се сретне АТА-кодот за контејнер LD3 кој е всушност 

истото парче опрема означено со кодот AKE според системот за идентификација на 

IATA. Меѓутоа, сепак системот за кодирање за идентификација на IATA 

меѓународно е многу поприфатен и поупотребуван. Затоа од страна на IATA со 

посебно внимание составен е код на идентификација (IATA ID Code) со можност за 

дефинирање на термините. Дефинирањето на кодот е направено така што ги опфаќа 

сите транспортни единици кои постојат притоа земајќи го во предвид идниот развој 

кој може да се предвиди. 

Според IATA-кодот за идентификација основа за секое обележување на ULD  

е комбинација од 10 знаци - кои можат да бидат букви од латиница или арапски 

броеви, кои се користат за дефинирање на специфичните карактеристиките на тоа 

ULD. Со правилно функционирање на системот, никогаш не треба да има 

дуплирање на овој 10-цифрен код и секое од 800000 ULD-а што се денес во оптек 

треба да носи единствен код. Примарниот систем за идентификација на ULD е 

регулиран со Резолуцијата 686 на IATA, која е обврзувачка за сите членки на 

IATA.53  

                                           
53 ULDCARE, https://uldcare.com/articles/library/care/uld-identification-codes-demystified/ [преземено на 

06.08.2021] 
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За транспортни единици кои се обележани или повторно се обележуваат по 

1-ви октомври 1993 година, IATA кодот за идентификација од 10 знаци го има 

следново значење: првите 3 букви се користат за дефинирање на физичките 

карактеристики на ULD, следните 5 цифри се сериски број на авиокомпаниите за 

тој ULD и последните 2 знаци се IATA-кодот на авиокомпаниите.  

 

Позиција  Вид на знак Опис 

1  Буква ULD категорија 

2  Буква основни димензии 

З  Буква компатибилност 

4, 5, 6 , 7, 8   број  сериски број 

9, 10  буква/број сопственик 

Табела 6 -  IATA код за идентификација 

Извор: IATA ULD Regulations 

 

Практично IATA-кодот „разложен” изгледа вака: 

 

Позицијата 1 е код кој се користи за да го опише општиот тип на 

транспортната единица. Таа секогаш е буква и се однесува на следниве 

карактеристики на ULD-то: 

 дали е сертифициран или несертифициран за пловидбеност; 

 дали е структурна или неструктурна транспортна единица; 

 дали е опремено со опрема за ладење, изолирање и топлинска 

регулација; 

 дали е контејнер, палета или неструктурно игло. 
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Постојат различни категории на ULD наведени во IATA стандардот, а 

кодовите за позицијата 1 се дадени во следнава табела: 

Кодна 

буква 
ULD категорија 

А сертифициран контејнер за воздухоплов 

B 
сертифицирана палета со крила за 

воздухоплов 

D несертифициран контејнер за воздухоплов 

F несертифицирана палета за воздухоплов 

G несертифицирана мрежа за палета 

H  ULD за коњи 

J термално неструктурално игло 

K  ULD за говеда 

L 
сертифициран мулти-контурен контејнер за 

воздухоплов 

M 
термален несертифициран контејнер за 

воздухоплов 

N 
сертифицирана мрежа за воздухопловна 

палета 

P сертифицирана палета за воздухоплов 

Q 
сертифициран засилен контејнер за 

воздухоплов 

R 
терморегулиран сертифициран контејнер за 

воздухоплов 

S 
сертифициран мулти-модален земја/воздух 

контејнер  

U неструктурално игло 

V опрема за превоз на автомобили 

W 
сертифициран ULD за транспорт на вионски 

мотор 

X 
резервирано за интерна употреба ва 

авиопревозникот 

Y 
резервирано за интерна употреба ва 

авиопревозникот 

Z 
резервирано за интерна употреба ва 

авиопревозникот 
 

Табела 7 - ID код за типови на ULD-a 

Извор: IATA ULD Regulations 
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Позиција 2 претставува код за основните димензии. Транспортните 

единици се кодираат според димензиите на основата на транспортната единица 

(палетата) со која се поврзани. Всушност, секој знак на позицијата 2 – кој секогаш e 

буква, се однесува на серија на транспортни единици со еднакви димензии на 

основата и за таа цел се користат следниве знаци: 

 

Серија   Димензии на основата 

A  2235 х 3175 mm (88 х 125 in) 

B  2235 х 2743 mm (88 х 108 in) 

G  2438 х 6058 mm (96x238'/z in) 

K  1534 х 1562 mm (60.4 х 61.5 in) 

L  1534 х 3175 mm (60.4 х 125 in) 

M  2438 х 3175 mm (96 х 125 in) 

N  1562 х 2438 mm (61.5 х 96 in 

P  1198 х l534 mm (47 х 60.4 in) 

Q  1534 х 2438 mm (60.4 х 96 in) 

R  2438 х 4978 mm (96 х 196 in) 

S  1562 x 2235 mm / 61.5 x 88 inch 

Табела 8 - Код за димензии на основата од ULD 

Извор: IATA ULD Regulations 

 

Позицијата З е буква која служи да ја опише компатибилноста на 

контурата од ULD-то со типот на авионот (на пример само контејнери од типот Е, 

N и F можат да се товарат на авионот Аirbus З10) и се стандардни контури според 

дефинираното во спецификацијата за стандарди на IATA 50/0 - Додаток Е. Овие 

контури укажуваат на расположливиот простор за утовар во воздухопловот и со тоа 

ги одредуваат моделите на поставување на товарот на палети или игло. Контурите за 

утовар се означени според типот на воздухопловот со кој ќе се превезуваат ULD-ата. 

Во употреба постојат неколку десетици контури компатибилни на контурите на 
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товарниот простор во воздухопловот. Третата позиција кај палетите се однесува на 

NAS3610 класификацијата според која палетата е сертифицирана.  

Позиција 4 претставува сериски број на ULD-то. Сериски број е 

петтоцифрен број кој се доделува заради евиденција и контрола од страна на 

сопственикот при воведувањето на ULD-то во употреба.  

Позиција 5 го дефинира сопственикот на ULD-то. Последните два знаци од 

кодот се резервирани за IATA - кодот на сопственикот. На пример: OS (Austrian 

Airlines), LH (Lufthansa), ВА (British Airways). 

Пример за целосен IATA ID код на палета:  PAG 20202 OS, при што симболите 

означуваат:  

Р - палета 

А - димензии 2235 х З175 mm (88 х 125 in) 

G - висински компатибилна на контролна рамка тип G 

20202 - сериски број 

OS - сопственик ”Austrian Airlines”. 

 

Во продолжение следат неколку примери на IATA кодови за позиција 1, 2 и 

З, за вообичаено употребувани ULD-a: 

 

 

 

IATA-код АКC: 

А = атeстиран контајнер 

К = основа 153x156 cm 

  C = контура по ATA LD-1 
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IATA-код АMU: 

А = атeстиран контајнер 

M = основа 244x317 cm 

U = контура по ATA LD-39 

 

 

 

 

 

 

IATA-код АMX: 

А = атeстиран контајнер 

M = основа 244x317 cm 

X =  контура по ATA M-1 

 

Слика 9 - IATA ID-кодови за позиција 1, 2 и З 
Извор: https://frayte.com/airline-uld-specification, [преземено на 06.08.2021] 

Покрај стандардите што ги дефинираат ULD-кодовите за идентификација, 

воспоставени се неколку важни критериуми во врска со физичките карактеристики и 

видливоста на овие кодови. 

Секоја палета во близина на рабовите е обележана со три групи податоци 

кои се испишани според следниов редослед: 

 

 ULD идентификациски код; 

 Максимално тежинско оптоварување (MGW) во kg; 

 Конструктивна тежина на празна палета (TARE) во kg. 

 

Пример за означување на палета: PAG 20202 OS - MGW 6033 kg - ТАRЕ 93 kg. 
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 Кодовите за идентификација се нанесуваат на најмалку 2 дијагонално 

спротивни локации, на растојание од 300 мм од аголот на палетата, пожелно е да 

бидат што е можно поголеми и треба да се нанесат на начин што ќе бидат видливи 

дури и кога палетите се наредени една врз друга. Некои палети имаат црвено 

обележани ивици за подобра визуелна идентификација. 

Контејнерите на најмалку два странични панели се обележуваат со: IATA 

идентификациски код (пр. АКЕ 61001 OS), максимално тежинско оптоварување 

(MGW) во kg, конструктивна тежина на празен контејнер (TARE) во kg и лого од 

сопственикот. Кодовите за идентификација треба да бидат високи најмалку 100 mm 

и треба да се печатат во контрастна боја за лесна идентификација.  

Аналогно на контејнерите и палетите сите мрежи и иглоа се обележани со 

IATA идентификациски код (пр. NAD 20202 OS, NMB 10101 OS), со означена 

должина, ширина и максимална висина. Секогаш мора да се води сметка за 

компатибилноста на мрежата со палетата (пр. NAD мрежа се става на PAD палета). 

 

III.4. Поставување на товарот на или во ULD 

 
Пред да се почне со формирање на товарот важно е се одбере ULD 

прифатлив за сите превозници вклучени во превозот на конкретната пратка. За да се 

олесни редуцираат одлучувачките фактори, примарно треба да се одреди: 

 кои видови на ULD-a може да се товарат во воздухопловот на 

одреден превозник;   

 кои се дозволените контури за ULD-ата;  

 колкава е дозволената максимална тежина за ULD-ата; 

Резервација на простор за ULD може да се добие од секоја авиокомпанија 

која е вклучена во транспортот. При описот на транспортната единица треба да се 

даде целосниот IATA ID код како и актуелната тежина на транспортната единица. 

 

III.4.1. Подготовки пред товарењето на ULD 

Операторот задолжен за формирање на ULD-то почнува со работа кога ќе 

пристигне карго манифестот за стоката која е потребно да се утовари. Стоката 

одредена за еден ULD мора да биде одвоена од останатата стока заради полесен 
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преглед и одредување на редоследот за сложување. Пред користењето на ULD-то, 

одговорниот работник е должен да ја провери неговата исправност бидејќи смее да 

се користи само исправен ULD. Во случај да се констатира дека ULD-то е 

неисправно, потребно е да се извести претставникот на компанијата со известување 

дека ULD-то е неупотребливо за превоз на стока. Претставникот треба да даде нови 

инструкции за решавање на проблемот. Пред почетокот на товарењето потребно е: 

 

 да се отстрани снегот и мразот од ULD-то; 

 да се отстранат старите привезоци и налепници; 

 да се исчисти или измие ULD-то. 

Вака подготвеното ULD се става на ролеризирана платформа или количка и е 

спремно за товарење. 

Цела стока која се товари на  ULD-то задолжително мора да биде измерена. 

Во случај да не постои можност за мерење на ULD-то на нагазна вага, мора секој 

пакет да се мери посебно, па со собирање на нивните тежини да се одреди тежината 

на товарот на ULD-то. При мерење на товарот по парче дозволени се одредени 

отстапувања од вистинската тежина. Ако постои нагазна вага се мери комплет 

стоката на ULD-то заедно со помошната опрема и потоа се одзема тежината на 

помошната опрема. Пресметаните вредности за бруто и нето тежината се 

запишуваат во посебен образец кој се праќа со товарот на авионот (Palet/Container 

Weight Statement) и се внесува на приврзокот (tag) кој се поставува на ULD-то. Со 

цел да се води прецизна евиденција за товарената стока и да се олесни физичката 

работа на операторите постојат комплетно роботизирани станици за полнење како и 

мали мобилни платформи со ролеризирана подлога преку која стоката може само се 

турка без непотребно подигање.  

При формирање на товарот врз, односно во ULD-то, потребно е да се води 

сметка за максимално дозволеното оптоварување на површината од ULD-то. Затоа 

при товарење на тешки пакети потребно е да се земат во предвид тежината на 

пакетот, плоштината на страната со која пакетот налегнува на ULD-то и 

дозволеното оптоварување на самото ULD. 

Во случај оптоварувањето на ULD-то да го надмине максимално дозволеното 

оптоварување, се подметнуваат даски или плочи кои се со стандардни димензии и ги 

има на сите аеродроми. Со нив ќе се зголеми допирната површина и со тоа ќе се 
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намали притисокот врз основата. Најчесто употребуваните палети имаат 

површинска носивост од 1465 kg/m2, а контејнерите 980 kg/m2  

Ако максималното оптоварување Qm = 1465 kg/m2, за вистинското 

оптоварување се користи образецот: 

𝑄 =
𝐺

𝐴
 

при што: 

G - тежина на пакетот во kg 

А - површина на налегнување во m2 

Потребниот критериум е: Q < Qm 

Пример: 

G = 800 kg   - тежина на пакетите (три пакети) 

Qm = 1465 kg/m2  – максимално дозволено оптоварување на палетите по m2 

A = 3 х (0,5 х 0,1) = 0,15 m2  - површина на налегнување на пакетите 

 

𝑄 =
𝐺

𝐴
 = 

800 kg

0.15 𝑚2
= 5333 kg/m2 

 

Бидејќи Q > Qm потребниот услов не е задоволен и потребно е да се зголеми 

површината на налегнување на пакетите со вметнување даски со димензии 0,2 х 1 m: 

 

𝑄1 =
𝐺

𝐴1
 = 

800 𝑘𝑔

0.60 𝑚2
= 1333 kg/m2 

 

A1 = 3 х (0,2 х 1) = 0,6 m2  - новата површина на налегнување на пакетите 

 

Q1 = 1333 kg/m2  - ново вистинско оптоварување 

 

Бидејќи основниот услов Q1 < Qm со зголемувањето на површината за 

налегнување на пакетите на палетата е задоволен, вистинското оптоварување е 

помало од максимално дозволеното, со што превозот на така формираниот пакет на 

палетата е дозволен. 
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III.4.2. Транспорт на стока на палета 

При транспорт на стока на палета потребно е придржување кон основните 

принципи: 

 

 Пред почетокот на формирање на ULD потребно е да се има добар 

преглед на комплетниот товар за да може да се изврши правилна 

селекција – која сé почесто се одредува софтверски. Треба да се 

внимава каква стока ќе се утовари особено во поглед на нормите за 

транспорт на опасни материи кои бараат специјален третман (согласно 

IATA DGR и ICAO Annex 18); 

 Тешките пакети треба да се сложуваат на дното и во средината на 

ULD-то, а полесните пакети на врвот и по страните. Со таа постапка се 

постигнува тежиштето на ULD-то да биде што пониско (максимум 90 

cm од подот) и во средината, што придонесува за стабилноста на ULD-

то;     

 Тешките пакети со недоволна површина на налегнување треба да се 

обезбедат со штици за да се зголеми допирната површина (да се 

третира како во постапката за тешки пакети само со примена на 

ограничувањето за подот од ULD-то); 

 

 
Слика 10 - Проширување на допирната површина на палета 

Извор: Сопствена илустрација 

 

 Поосетливите (лесно кршливи) - предмети потребно е да се ставаат на 

самиот врв на пратката за да не дојде до нивно оштетување; 
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 Стоката треба да се сложува така што просторот ќе биде максимално 

искористен, а пакетите треба да се цврсто стегнати и наредени за да се 

избегне странично паѓање;  

 Товарот треба да се наредат по нивоа на таков начин што горниот 

пакет ќе го приклештува долниот и со тоа ќе ја зголемува стабилноста; 

 

 

Слика 11 – Примери за оптимално сместување на товарот во ULD - PMC-палета за главна 

палуба и PMC-палета за долна палуба 

Извор: Сопствена илустрација 

 

 Пакет потежок од 150 kg потребно е да се врзе независно од 

останатиот товар, користејќи коноп, сајли, гуртни и сл. 

 Доколку целиот волумен од товарот не е поставен над површината 

ограничена со рабовите од палетата т.е. не лежи над неа со најмалку 

2/3 од сопствениот волумен, потребно е тој да се врзе независно од 

останатиот товар, користеќи коноп, сајли, гуртни и сл. 

 

За заштита на товарот на палетите од различни временски услови на 

аеродромот (при утовар, претовар или истовар) потребно е со незапаллива 

пластична покривка да се покрие целокупната стока која е натоварена на палетата, а 

после тоа следува поставување на заштитната мрежа. Не е дозволена употребата на 

пластична покривка во случаи кога на палетите се товари жива стока.  

Под затворање на палетата се подразбира поставување и прицврстување на 

мрежата преку пластичната покривка на товарот. Пред поставувањето потребно е 

мрежата да се рашири и да се провери нејзината исправност. Ако се констатира дека 

мрежата во таква состојба не може да го обезбеди товарот на палетата, за безбеден 
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транспорт потребно е да се извести претставникот на превозникот за проблемот за 

тој да земе исправна мрежа од сопственикот на опремата. 

Мрежата треба да се постави рамномерно преку целата стока и да се фиксира 

со куките за затегнување на мрежата. Затегнување се врши рамномерно од сите 

страни, при тоа внимавајќи од претераното затегнување на мрежата да не дојде до 

деформирање на палетата, со што утоварот во авионот би бил оневозможен. 

 

Слика 12 - Поставување на мрежа преку палетата 

Извор - https://www.aeroexpo.online/prod/taiwan-fylin-industrial-co-ltd-taiwan/product-168982-

12391.html 

 

По завршеното формирање на палетата се врши нејзино мерење и 

регистрирање на тежината во палетно-контејнерското известување за тежините 

(Palet/Container Weight Statement). 

Аналогно на палета се врши и формирањето на игло со таа разлика што под 

мрежата се навлекува капакот. 

Пакувањето на стока на палети е во директна врска со формата на товарниот 

простор на авионот. Основен принцип е стоката наредена на палетите да го прати 

предвидениот облик за да не дојде до оштетување на авионот при товарење и во 

текот на летот. За сигурно обликување, сложената стока треба да се провери во 

посебни рамки кои се специфицирани според препораките на IATA. Тие рамки 

имаат облик на товарниот простор од одредени типови на авиони, а ознаките на 

попречниот профил од рамките посочуваат во кои типови на авиони и багажници во 

може да се натовари така формираната палета. Мануелната проверката на контурата 

се извршува после поставувањето на мрежата со протнување на палетата низ рамка 

која исто така има соодветна контура, а автоматизираната проверка се состои од 

сензорско скенирање на димензиите од палетата. При сензорското скенирање 

утврдените податоци за контурата се споредуваат со однапред дефинираната 
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контура од конкретниот ULD тип и така се откриваат и брзо коригираат 

неприфатливи пречекорувања.  

 

Слика 13 – Скенирање на контурата на ULD-то 

Извор: https://www.sick.com/th/en/industries/airport/air-cargo-facilities/air-freight-receiving-and-

uld-monitoring/monitoring-the-uld-contour/c/p420200, [преземено на 09.08.2021] 

 

 
III.4.3. Транспорт на стока во контејнер 

Основниот принцип за пополнување на контејнерот е идентичен со 

принципот за формирање на палета, со таа разлика што ограничувањата не се 

идентични. Во случај на товарење на стока во контејнер потребно е да се употребат 

податоците за конкретниот контејнер за да не се надминат сигурносните 

ограничувања. Олеснителна околност во однос на палетите е тоа што контејнерите 

се со одреден облик, па не е потребно да се контролиаат димензиите на 

натоварената стока. 

Товарот во контејнерот треба да биде обезбеден од придвижување со 

помош на јажиња, сајли, гуртни, киши или воздушни балони. При тоа треба да се 

користат сите точки за прицврстување. Во принцип, треба да се почитува правилото 

да не се товарат пакети потешки од 50 kg или стока која со своjaта природа, форма 

или специфична тежина можат да направат штета. Во случај на неопходност, 

потешки пакети можат да се товарат под одредени услови: 

 големината на пакетите не смее да ја премине димензијата на основата 

на контејнерот; 
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 не смее да се пречекори максимално дозволеното оптоварување на 

подот од контенерот по m2; 

 во случај ако некој пакет го преминува ограничувањето за максимално 

оптоварување на подот од контенерот по m2, потребно е да се зголеми 

површината на налегнување со подметнување даски; 

 пакетите мора да бидат спакувани да обезбедуваат лесен утовар и 

истовар во и од контеjнерот; 

 при товарење во полуконтејнери потребно е да се внимава на 

положбата на центарот на тежиштето од полуконтејнерот за да не 

дојде до отежнување на претоварот од едно транспортно средство на 

друго или до превртување на товарот при транспортот до авионот; 

 да не се пречекорува пропишаната бруто тежина на контејнерот; 

 треба да бидат посебно врзани за основните точки за врзување без 

оглед на тоа што другата стока може да изгледа дека е доволна да го 

обезбеди колетот од помрднување. 

 

III.4.4. Правила за врзување на товарот 

При врзување на товарот на ULD мора да се почитуваат следниве правила: 

 Товарот се врзува само со сертифицирана опрема чија носивост е 

позната. Не е дозволено товарот да се врзе со различна опрема 

(импровизирање со јажиња и каиши) освен во крајна нужда (ако нема 

друга опрема на располагање), кога различни куки и јажиња можат да 

се употребат само за врзување на товарот внатре во контејнерите. 

 На опремата и куките за врзување мора да биде означено јачината на 

кинење изразена во килограми. Во интерес на поголема ефикасност, 

јачината на кинење е лимитирана на неколку величини, како на 

пример 450, 900, 2250 и 4500 kg. 

 Бројот на потребните јажиња, каиши и куки се добива како количник 

од тежината на товарот кој треба да се врзе и сертифицираната тежина 

на јажето, односно куката - соодветно. 

 Јажињата треба да се поставуваат што поблиску до средината на 

товарот за да се избегне негово превртување; 
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 Минималната далечина помеѓу две соседни врзувачки точки треба да 

биде: 

 30 cm (12 in) помеѓу две посебни куки; 

 50 cm (20 in) помеѓу две дупли куки; 

 Врзувањето треба да обезбедуваа фиксирање во три правци: напред, 

назад и нагоре во однос на авионот, а за да го спречи товарот од 

странично движенье неопходна е мрежа. 

 Секој ремен или јаже со правецот на стегнувањето треба да зафаќа 

агол од максимум 30 степени. 

 
Слика 14 - Максимални дозволени агли при врзување 

Извор: Сопствена илустрација 

 

 Една кука може да прими најмногу З јажиња кои се затегнати во три 

различни правци (напред, назад и нагоре), но не може да прими повеќе 

од едно јаже во ист правец. 

 Не смее да се користи водена опрема за врзување затоа што по 

сушењето доаѓа до разлабавување; 

 Каишите или јажињата при затегнувањето мора да бидат затегнати со 

приближно еднаква сила, но никогаш не прекумерно. Прекумерното 

затегнување на ја зголемува врзувачката сила. 

 Во случај кога предметот што се врзува е висок и тесен (кога неговата 

височина е дупло поголема од ширината) стандардното странично 

врзување треба да биде засилено со уште јажиња/каиши, а нивниот 

број ќе зависи од тежината на предметот. Додатното врзување треба да 

биде поставено на 2/3 од височината на предметот и да се осигура со 

две сигурносни јажиња, на начин со кој ќе се спречи слизнувањето. 
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Овие стандардни врзувања прицврстуваат товар до 300 kg при вертикални 

оптоварувања до ЗG или хоризонтални до 1,5G за товар од 2500 kg. Во 

компаниските прирачници објаснати се начините на врзување на различни видови 

товар и дадени се бројот на потребни јажиња и прстени за врзување на товарот. 

 

III.4.5. Транспорт на специјални товари 

 
На палета може да се товарат долги пакети кои со своите димензии 

преминуваат една од димензиите на палетата. При тоа мора да се води сметка за 

димензијата на пакетот да не биде поголема од вратата на просторот за багаж. 

Пратката мора да ја прати LDM-порака (Load Message) со ознака ”BIG”, во која се 

означени позициите кои ги завзема таквиот пакет и тежината на пакетот. Пораката 

се праќа до сите станици на патувањето. Таквиот товар може да се натовари на два 

начини: 

 

1. Со систем на препокривање (Overlapping piесе) - Во овој случај пакетот е 

натоварен на една палета, а со своите димензии преминува на соседната. 

Пакетот само со димензиите преминува на соседната палета, но не лежи на 

неа. Минималното растојание (висината) на пакетот над соседната палета 

мора да биде 9 cm. Пакетот се товари и се фиксира попречно на палетата. 

Пакетот се врзува за палетата, а таа се обезбедува со системот на палетни 

брави во одделот. 

 

Слика 15 - Товар кој преминува над соседната палета 

Извор: Сопствена илустрација 
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Пакет на палета коja не се забравува (Floating pallet) во овој случај пакетот е 

натоварен на една палета која се сместува во средината на просторот за багаж, 

нормално на положбата во која се сместуваат палетите. Бидејќи во таа положба не е 

можно да се забрави палетата, товарот и палетата се обезбедуваат со пропишано 

јаже и гуртни и со куки за предвидените места на подот од авионот. Врзувањето 

мора да оневозможи движење во сите правци. 

 

Превозот на автомобили е исто честа операција со помош на ULD, а 

најчесто се изведува со широкотрупни авиони. Автомобилите според 

класификацијата IАТА DGR (Dangerous Goods Regulations) се сместени во класа 9 на 

опасни материи (оваа класификација е аналогна со регулативата ICAO ANNEX 18). 

Автомобилите не се сметаат за опасна стока само во случај кога системот за гориво 

е потполно празен и акумулаторот е одстранет. Налепница за опасни материи не е 

потребна. 

Автомобилите кои го користат гасот како гориво, не смеат да се превезуваат 

со боци кои содржат гас. Боцата мора посебно да се превезува како опасна материја, 

а од системот за гориво неопходно е да се отстранат сите остатоци од течниот гас. 

Кога во резервоарот на автомобилот има течно гориво нивото не смее да надминува 

1/4 од капацитетот. Акумулаторот мора да биде цврсто врзан и да е во исправена 

положба, киселината да биде испразнета, а каблите треба да бидат откачени и 

изолирани. Во текот на превозот рачната кочница мора да е активирана, менувачот 

се става во прв степен на пренос, а кај автоматските системи за пренос во положба 

„Паркинг”. Пред утоварот потребно е да се провери дали во кабината или во 

багажникот се наоѓа некоја опасна материја. 

Поставувањето се врши на една или две палети, во зависност од димензиите 

на автомобилот. Автомобилот не смее да биде натоварен на авионот без палета. На 

една стандардна (PAG) палета можат да се превезуваат автомобили на кои 

максималното меѓуосовинско растојание е 307 cm и каросеријата може да се смести 

по димензии во просторот за багаж. За тоа да се постигне понекогаш потребно е со 

помош на штици автомобилот да се подигне на одредена висина на палетата.54 

 

                                           
54 JAT, (1987). Ground Operations Manual – GOM, Sekcija 4.05.10, Prevoz Automobila. 
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Слика 16 - Транспорт на автомобил 

Извор: Сопствена илустрација 

 

Ако ни вака не е можно да се натовари, потребно е да се примени методата 

за утовар на автомобилот на две палети. 

 

 
Слика 17 – Надолжен транспорт на автомобил на две палети 

Извор: сопствена илустрација 

 

 

Со помош на специфичното врзување на автомобилите се оневозможува 

движење во три правци во однос на авионот: напред, назад и горе.55 Врзувањето 

треба да се изврши само за структурните (конструктивните) делови на 

автомобилот. Треба да се избегнува врзување за движечките делови на автомобилот 

(управувач, тркала, амортизери и др.). Автомобилот може да се врзе за палета или 

за конструкцијата на авионот. Најчесто се користи методата за врзување со гуртни 

преку подот, под вратите од автомобилот. Дозволено е врзување само со помош на 

гуртни, а забрането е да се користат гуртни во комбинација со коноп. Еднострана 

                                           
55 JAT, (1987). Ground Operations Manual – GOM, Sekcija 4.05.10, Prevoz Automobila. 
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кука се користи само во случај кога на располагање нема двострана. Најголемото 

растојание помеѓу две соседни точки е: 

 30 cm помеѓу две еднострани куки; 

 50 cm помеѓу две двострани куки. 

За една кука можат да се закачат најмногу три гуртни, доколку обезбедуваат 

три различни правци (напред, назад, горе). За една кука дозволено е да се закачи 

само една гуртна која оневозможува движење на автомобилот во еден правец. 

Важно е да се настојува сите гуртни да бидат подеднакво затегнати. Треба да се 

внимава гуртните да не се многу затегнати бидејќи тогаш доаѓа до еластични 

деформации на рабовите од палетата, што оневозможува правилен утовар и 

зацврстување на позицијата, а може да дојде и до оштетување на опремата. 

Најголем дозволен агол помеѓу правецот на гуртните и насоката, за која врзувањето 

оневозможува движење е 300. 

Под тркалата се поставуваат најмалку два подметнувачи (клинови) со што се 

оневозможува движење во правец напред - назад. Овие подметнувачи го спречуваат 

движењето во рамките на еластичните деформации на гуртните. 

При планирањето на распоредот за утовар треба да се води сметка дека 

редоследот на палетите мора да овозможи на некоја од попатните станици при 

истоварување на некоја друга палета, палетите од автомобилот да не се вадат. 

Утоварот во авион се врши со помош на утоварач Highloader, а во однос на 

правецот на летот на автомобилите можат да се утоварат напречно или надолжно. 

На слика 18 прикажан е напречен, а на слика 19 надолжен транспорт на автомобил. 
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Слика 18 - Напречен транспорт на автомобил на една палета 

Извор: Сопствена илустрација 

 

Автомобилот при надолжен утовар може да се утовари на два начини56: 

 

 на две соседни палети (слика 17); 

 на една „пловечка” (Floating pallet). Тоа е палета која се поставува 

надолжно во однос на авионот и не е фиксирана за подот на 

авионот, туку се фиксира со врзување на автомобилот за авионот. 

Автомобилот се носи во авионот на друга палета, а кога ќе се 

внесе во внатрешноста се одврзува од неа и се турка кон 

позицијата која е планирана за него. На таа позиција претходно 

надолжно е поставена соодветната палета, а над неа се поставува 

автомобилот. При овој метод се зафаќаат најмалку две позиции за 

стандардни палети. 

                                           
56 JAT, (1987). Ground Operations Manual – GOM, Sekcija 4.05.10, Prevoz Automobila. 
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Слика 19 - Tранспорт на автомобил на пловечка палета 

Извор: Сопствена скица 

 

Истоварот очекувано се врши по обратен редослед од утоварот, а аеродромот 

на кој ќе се врши истоварот потребно е да се извести за да го подготви правецот на 

палетата (и таа да биде надолжно поставена). Посебно треба да се внимава при 

утоварот или истоварот да не дојде до повреди на луѓето, оштетување на авионот, 

опремата или автомобилот. 

 

 

III.5. Манипулирање со ULD  и потребна опрема за ракување со ULD 

 
Штом ULD-то е подготвено во товарниот оддел, почнуваат подготовките за 

утовар во авионот. Најчесто за ULD-то да стигне до авионот треба да помине 

патека долга неколку стотини метри, а на некои аеродроми ова растојание може да 

биде повеќе од 2 km (на многу фрекфентни аеродроми ова растојание е повеќе и од 

5 km). Потребна е специјална опрема за ULD-то да се крене, спушти, транспортира, 

ротира, утовари или истовари. Опремата за опслужување би требало да биде 

интегрирана во целиот аеродромски систем за опслуга на ULD-a кој ќе ги овозможи 

следните 4 постапки: 

 

 Пакување и распакување ULD во сортирница и во карго центар; 

 Превоз на ULD од сортирницата и карго центарот до воздухопловот 

и обратно; 
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 Обезбедување непречен пристап до вратата за утовар или истовар на 

воздухопловот; 

 Сместување на ULD во нивните лежишта во трупот на 

воздухопловот. 

 

Посебно треба да се внимава да биде запазена задолжителната насока на 

ULD-то во која тие мораат да бидат поставени пред да влезат во воздухопловот. 

Заради тоа, однапред се усвојува начинот на трансфер на ULD-та помеѓу 

манипулативните средства и притоа со помош на опрема за надолжен и попречен 

трансфер се настојува да се задржи истата насока на ULD-та низ целиот 

аеродромски систем на растовар и утовар. Доколку во некој сегмент од транспортот 

промената на насоката на ULD-то сепак е неизбежна, по нејзиното извршување при 

првата можна прилика со помош на манипулативната опрема ULD-то треба 

повторно да се врати во саканата насока. 

Стандардната висина на која се вршат сите операции со ULD-тa е 508 mm над 

нивото од земјата и тие секогаш треба да се лежат на тркалца, валци или топчиња. 

Брзината на трансферот на ULD-тa низ аеродромскиот објект треба да биде 

приближно 18 метри/минута (0,3 m/s).  

Видовите и комбинациите на опремата што ќе се употреби за извршување на 

транспортот зависи од:  

 

 организацијата на карго магацинот;   

 потребната ориентација на ULD-тo; 

 далечина на патувањето; 

 времето кое го има на располагање воздухопловот; 

 видот на воздухопловот. 

 

Манипулацијата на ULD-ата на аеродромите се остварува со помош бројна 

мануелна или автоматизирана наменска опрема. Како најчесто применувани ќе 

бидат посочени  следниве: самоодни транспортери, колички (Dolly), палетни 

колички, авионски утоварувачи (Highloader), возила за трансфер (Transfer Vehicles), 

возила за подигнат трансфер (Elevating Transfer Vehicles - ETV), помошни палети, 

вртливи платформи и вилушкари. Кои од овие средства ќе бидат применети зависи 



 

92 

 

од технологијата на манипулација и распложливата техника односно ресурси на 

аеродромот. 

Најмногу употребувана опрема за носење на ULD од карго магацинот до 

авионскиот утоварувач е количката. Нејзиното преносно ниво воглавно е 508 mm но 

на некои аеродроми може да бидат употребени колички со висина од 1372 mm. 

Количките имаат рамни или ролеризирани платформи (со валци или топчиња). 

Кога ULD-ата се носат на количка мора цело време да бидат прицврстени со 

соодветните граничници кои ги обезбедуваат од испаѓање. 

Палетните колички се користат за транспорт на палети, а dolly-количките се 

користат за транспорт на контејнери или транспорт на палети и иглоа кога тркалата 

им се обезбедени од промена на правецот (блокирани за вртење лево/десно). 

            

Слика 20 - Dolly-количкa за пренос на ULD 

Извор: http://uld-equipment.com/1-4-aircraft-container-dolly.html, [преземено на 11.08.2021] 

 

Платформи за пренасочување се платформи со вградени мулти - 

дирекциони (топчести) лежишта, кои може, но не мора да бидат моторизирани. Се 

употребуваат за ротирање на ULD-ата кога е потребно да се промени насоката на 

движење на ULD-то. 

  

Слика 21 - Платформа за пренасочување на ULD 

Извор: https://www.airport-suppliers.com/product/system-level-508-powered-turn-table/, 

[превземено на 11.08.2021] 
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Функцијата на утоварачот Highloader е да го крене ULD-то од нивото на 

аеродромската опрема (колички, транспортери) до нивото од авионот, или обратно - 

да го спушти ULD-то од нивото на авионот до нивото на аеродромската опрема. 

Highloader-от е составен од две ролеризирани платформи кои се поставени една 

позади друга. Двете платформи се целосно моторизирани. Платформата која е 

поблиска до вратата од авионот може вертикално да се подигне до нивото од 

багажниот простор на авионот, по што ULD-то може лесно да се утовари во 

авионот. Оваа платформа од страната кон авионот е опремена со сензори кои 

спречуваат судар со авионот и овозможуваат прецизна нивелација. Моторизираните 

валци го туркаат ULD-то на ролеризираниот под од авионот. 

 

 

Слика 22 - Утоварач Highloader 

Извор: https://www.sinfo-t.jp/eng/product_info/gse/container.htm, [преземено на 10.08.2021] 

Втората платформа од Highloader-от служи за да го прими ULD-то од 

транспортното средство и да го подготви за пренос на подигачката платформа кога 

таа ќе се спушти долу, со интенција да се обезбеди континуитет во работата. 

Помошните палети (Slave pallet) се применуваат за пренос на штата со 

вилушкар. Тие се составени од: рамка со вградени отвори за вилушкар, под со 

валци, граничници (кои се поставуваат рачно) и заштитна шина на една од 

страните. 
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Слика 23 - Помошна ”Slave” палета 

Извор: https://www.airport-suppliers.com/product/slave-pallets/ [преземено на 10.08.2021] 

 

ULD-транспортери се моторизирани возила кои ги носат ULD-aтa на иста 

висина како и количките т.е на 508 mm. Тие обично носат по една палета или два 

LD3 контејнери. Нивната транспортна платформа може да биде за дво-насочен 

(со валчеста подлога) или три-насочен пренос (со топчеста подлога). Висината на 

платформата на транспортерите може да се подесува за да одговара на висината на 

рампата или на висината од Highloader-от. Додека транспортерот се движи строго е 

забрането да се врши ова прилагодување, а најголемите штети настануваат кога ова 

правило се игнорира. 

 

Слика 24 - Дво-насочен транспортер Hubtex 

Извор: https://trepel.com/products/loader-transporters/, [преземено на 11.08.2021] 
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Возила за трансфер (Transfer Vehicles — TV) и возила за подигнат 

трансфер (Elevating Transfer Vehicles – ETV) претставуваат подвижни платформи 

(кои често се движат по шини) и го вршат транспортот на ULD-a низ карго 

магацините опремени со палетни регали од една позиција до друга. За да се избегне 

загадувањето на затворениот простор тие се на електричен погон. Возилата за 

трансфер (TV) извршуваат хорзонтално транспортирање на ULD-ата, а возилата за 

подигнат трансфер (ETV), кои всушност претставуваат лифт платформи, 

овозможуваат хоризонтално и вертикално транспортирање.57  

Вилушкарите постојат во многу изведби и со најразновидни конструктивни 

карактеристики, но, во принцип не се преферираат и смеат да се употребат само во 

случаи кога се користи помошна палета и тоа само кога итноста тоа го налага. 

Постојат три основни причини кои го оправдуваат тоа: 

 

 тежината на ULD-то бара вилушкар со многу голем капацитети, а 

исто така бара и специјални валчести палети; 

 вилушкарите не можат да извршат прецизна нивелација на товарот на 

нивото од подната механизација на влезот од авионот; 

 треба многу да се внимава за да не дојде до контакт помеѓу авионот и 

вилушкарот затоа што при вакви импровизации многу често се 

случува вилушкарот да ја руши оплатата од авионот. 

 

III.6. Утовар на ULD во авион 

 
Во воздухопловите кои овозможуваат транспорт на ULD-a подот мора да 

содржи валчест и ролеризиран систем (топчести лежишта) за лесно хоризонтално 

движење, и стандардизиран систем за прицврстување (забравување) на ULD-то за 

подот. 

 

                                           
57 Ashford, N. and Wright, P. H., (1984),  Airport Engineering, 2nd ed., Atlanta, A Wiley-Interscience 

publication. 
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Слика 25 - Внесување на ULD (автомобил на палета) врз поден механизам од холд 

Извор: https://lufthansa-cargo.com/-/night-shift-in-chicago-44, [преземено на 11.08.2021] 

 

ULD-то од Highloader-от влегува на ролеризираниот под од авионот, кој е 

комбинација од топчести и валчести лежишта. Валчестите лежишта се наредени во 

две независни групации: едните се нормални на оската од авионот и служат за 

вовлекување на ULD-то од Highloader-от во багажникот од авионот, а другите се 

паралелни на оската од авионот и служат за придвижување на ULD-то кон саканата 

позиција. Двете групи на валци во просторот до вратата од авионот наизменично се 

вовлекуваат и извлекуваат во подот со цел да не се попречува примањето, односно 

позиционирањето на ULD-то. За придвижувањето на ULD-то напред и назад во 

авионот постојат три моторизирани напречни шини. Две од нив секогаш се 

позиционирани на почетокот и на крајот од товарниот простор и служат за да ги 

придвижат ULD-ата при истовар, а третата шина служи за да ги придвижува ULD-

ата кон нивната местоположба во фазата на утовар. 

Кога се веќе внесени во внатрешноста на воздухопловот ULD-ата мора да 

бидат позиционирани на своето место и на таа позиција правилно обезбедени 

(операторот треба да ја притисне кочницата која е вовлечена во подот и да забележи 

дали таа правилно  го прицврстува ULD-то). 
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Слика 26 - Распоред на опрема за прифат и отпорема околу авион Boeing 787-8 

Извор:https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/qtr_3_08/article_02_2.h

tml,  [преземено на 12.08.2021] 

 

 

 

III.7. Контрола на утовар и распоред на товар во авионот 

 

За да не се пречекорат ограничувањата и за да се олесни распределбата на 

товарот при утоварот во авионот, просторот за утовар на стока и багаж е поделен 

на помали делови. 

На утоварот му претходи детално планирање и изработка на прецизни 

инструкции за одговорниот оператор за утовар што и каде треба да утовари. Заради 

практични причини и заради структуралните ограничувања на авионот, товарот 

(кога тоа е возможно) треба да биде распореден на таков начин да може брзо да се 

истовари, особено за летови на повеќе дестинации. 
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III.7.1. Локации во воздухопловот 

Во терминологијата за локациите во авионот, исто како и во останатата 

воздухопловна терминологија, со цел да се избегнат недоразбирања во 

Аеродромскиот прирaчник за прифат и отпрема на IATA (IATA Airport Handling 

Manual) извршено е следново дефинирање: 

“HOLD”                            Холд, дел од авионот ограничен со таван, под, ѕидови и 

врата кој се користи за пренесување на товар. Може да 

има преден и заден холд (во предниот и во задниот дел 

од авионот). 

”COMPARTMENT” Багажник, помал ограничен дел во холд. Во еден холд 

може да има и неколку багажници (најчесто се по 1, 2 или 

3). Секој багажник не мора да има сопствена врата туку 

багажниците од еден холд можат да се опслужуваат со 

една заедничка врата. 

”SECTION”                 Секција, помал оддел во багажник во кој товарот се 

обезбедува со мрежа и нема ULD-a. 

“BАУ“  Беј, конкретен прецизно дефиниран дел од секција, 

односно дефинирана ULD позиција.  

“DЕСК ” Палуба, конструкциско ниво на под. Кај воздухоплови 

кои имаат само едно конструктивно ниво на под тоа 

подно ниво се нарекува главна палуба (main deck). За 

воздухоплови кои имаат две подни нивоа велиме дека 

имаат долна палуба (lower deck)  и главна палуба (main 

deck), а за воздухоплови кои имаат три подни нивоа 

велиме дека имаат долна палуба (lower deck), главна 

палуба (main deck), горна палуба (upper deck), рачунајќи 

од долу према горе. 

”CABIN”   Кабина, оддел во воздухопловот каде се инсталирани 

патнички седишта. 

”CABIN SECTION”  Секција од кабина, поделба на кабината на зони 

заради балансирање. 
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“LEFT/RIGHT” Лево/Десно, се подразбира како лева и десна страна во 

правец на летот. 

На следната слика прикажан е надолжен пресек на авионот Вoeing 747-8F и 

приказ на холдовите во долна и главна палуба: 

 

Слика 27 - Надолжен пресек на авионот Boeing 747-8F 

Извор: https://cargoedu.koreanair.com/en/Aircraft-Type, [преземено на 12.08.2021] 

 

 

III.7.2. Нумерирање на холдови, компартменти и секции 

Стандардната пракса на IАТА е да ги нумерира холдовите, компартментите 

и секциите и тоа почнувајќи од долната палуба кон главната и од напред кон назад. 

Спрема овај принцип воспоставена е стандардна шема за нумерирање. 

Па така, за воздухоплови со компартменти само во долната палуба или за 

воздухоплови со компартменти во долната и главната палуба нумерацијата е следна: 

Компартмент Позиција 

1 
Преден дел од долен преден багажник или целиот 

долен поеден багажник. 

2 Заден дел од долен преден багажник. 

З Преден дел од долен заден багажник. 

4 
Заден дел од долен заден багажник или цел долен 

заден багажник. 

5 
Целиот преден компартмент на главна палуба, или 

компартмент за растурен товар. 

6 Целиот заден компартмент на главна палуба. 

0 Кабина 

Табела 9 - Нумерирање на компартменти 

Извор: IATA ULD regulations 
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За воздухоплови со компартменти само на главната палуба компартментите 

се нумерираат од предниот дел на воздухопловот и од десно кон лево - почнувајќи 

од број 6 па се до број 1. Компартмент број 0 е кабината. 

За нумерирање на секциите се користат по два броја. Првиот број го 

означува бројот на компартментот во кој се наоѓа секцијата, а вториот број ја 

означува секцијата во компартментот, започнувајќи од напред кон назад и од десно 

кон лево. 

ULD-aта во зависност од потребите и од можностите на авионот можат да 

се сместат во различни конфигурации, а со тоа и на различни местоположби. 

Местоположбите и нивното означување различно се дефинираат во зависност од 

тоа дали се утоварува еден ULD во еден ред, две ULD-a во еден ред и три или 

повеќе ULD-a во еден ред. 

Позициите за утовар на главна палуба во комби и во карго воздухоплов се 

обележуваат со буквите од англиската азбука (А, В, С…испуштајќи ги: I, М, О, Q, 

V, W) започнувајќи од предниот дел на кабината. 

Често кај широкотрупните авиони просторот за товар може да се искористи 

и на неколку можни начини, но секогаш треба да се примени соодветниот начин на 

означување. 

 

III.7.3. Означување на позиции за ULD во компартментот 

ULD-aта во зависност од транспортните потреби и од оперативните 

можности на авионот можат да се сместат во различни конфигурации, а со тоа и на 

различни местоположби во компартментите. Местоположбите и нивното 

означување различно се дефинираат во зависност од тоа дали се утоварува еден 

ULD во еден ред, две ULD-a во еден ред и три или повеќе ULD-a во еден ред.  

Нумерацијата за конфигурација еден ULD во еден ред од компартмент е 

следна: првиот број го означува бројот на компартментот, вториот број го означува 

бројот на редот, а буквата го означува типот на ULD. 
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Слика 28 – Означување на позиции во компартмент од долна палуба на B777-F 
Извор: https://www.anacargo.jp/en/int/specification/b7f.html, [преземено на 13.08.2021] 

 

Нумерацијата за конфигурација два ULD-a во еден ред од компартмент е 

следна: првиот број го означува бројот на компартментот, вториот број го означува 

бројот на редот, а по двата броја следи буквата L-за лево или R-за десно кои ја 

означува левата или десната страна на позицијата на ULD. 

Нумерацијата за конфигурација три ULD-a во еден ред од компартмент е 

следна: првиот број го означува бројот на компартментот, вториот број го означува 

бројот на редот, а по двата броја следи број кој ја означува попречната позиција во 

самиот ред при што се започнува со бројот 1 кој означува крајна лева позиција. 

 

III.7.4. Означување на позициите за ULD на главна палуба 

Главната палуба на наменските карго или кај комбинираните воздухоплови,  

а особено кај големите воздухоплови кај кои се отвара и „носна” врата, нуди 

огромни можности за утовар, а слично како и во долната палуба постои прецизна 

нумерација на позициите за утовар. Позициите за утовар на главна палуба се 

обележуваат со буквите од англиската абецеда (А, В, С,…испуштајќи ги: I, М, О, 

Q, V, W) започнувајќи од предниот дел на главната палуба. 

Па така, нумерацијата за конфигурација од еден ULD во еден ред на главна 

палуба е следна: позицијата на редот се означува со буква, почнувајќи со А.  



 

102 

 

 
Слика 29 – Означување на позиции на главна палуба на B777-F 

Извор: https://www.anacargo.jp/en/int/specification/b7f.html, [преземено на 13.08.2021] 

 
За конфигурација три или повеќе ULD-a во еден ред, буквата означува 

позиција на редот, па следи број кој означува позиција на ULD во редот од лево кон 

десно при што се започнува со бројот 1  за крајната лева позиција. 

Кога еден ULD опфаќа две или повеќе позиции во еден ред првата буква 

означува предна позиција во редот, па следи буква која означува задна позиција во 

редот. Потоа следи L или R за да означи лев или десен ред (CDR, EGL...). 

 

III.8. Сегрегација и распоредување на товарот 

На летови со повеќе дестинации товарот кој е предвиден за различни 

аеродроми треба да е лесно пристапен, но, ова не е секогаш изводливо. Затоа 

понекогаш на некои од аеродромите вдолж рутата, заради балансот на авионот и во 

интерес на опслугата на наредниот аеродром треба да се изврши делумно 
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претоварање. За остварување на овие цели постојат воглавно две методи на 

внесување и распоредување на товарот: одвојување по дестинации и одвојување по 

категории. 

Одвојување на товарот по дестинации се врши со распределба на товарот 

на следниот начин: ако рутата почнува од аеродром А, па продолжува кон аеродром 

В, С, и завршува на D, утоварот треба да се одвива по обратен редослед од 

аеродромите: прво за аеродром D, па за С, па на крај за В. 

Транзитните аеродроми во тој случај ќе имаат добар пристап до товарот кој 

треба да се истовари на нивниот аеродром веднаш по слетувањето на 

воздухопловот. Товарот за иста дестинација се препорачува да биде во ист холд. За 

да се рационализира просторот за товарање, транзитните аеродроми мораат (кога 

тоа е можно) да го сместуваат нивниот товар заедно со транзитниот товар кој е за 

иста дестинација. Ова понекогаш може да налага преместување на транзитниот 

товар.  

Одвојување на товарот по категории се врши најчесто на летовите кои 

превезуваат патници и пошта. На летовите во кои има патници обично багажот се 

товари последен за да биде веднаш спремен за истовар на потребната дестинација. 

Исто така и поштата која треба да се истовари практично е да се стави на достапна 

позиција. Заради брзо доставување на багажот во некои случаи подобро е товарот за 

следниот аеродром да се подели во два холдови. 

Посебно планирање на утоварот на ULD-ата е потребно за лет со повеќе 

дестинации. При тоа, секој аеродром кој е на рутата треба да биде детално 

информиран за транзитниот товар, товарот кој треба да се истовари или утовари, 

позицијата на ULD-aтa кои содржат специјален товар, потребната опрема за 

опслуга и сл. Заради ваквата пракса усвоено e пред воздухопловот да полета од 

појдовниот аеродром да се испрати стандардна порака за распоредот на товарот 

СРМ (Container/Pallet Distribution Message), чија цел е да ги извести попатните 

аеродроми за планот кој го направил центарот за планирање на утоварот за летот.  

  

III.9. Анти - типинг процедура 

 
За време на утовар или истовар на авион може да се случи задниот крај од 

авионот да биде многу потежок отколку предниот (носното тркало обично е 



 

104 

 

оптоварено со само 17 % од тежината на авионот) па авионот може да се заротира 

околу главниот стоен трап и со задницата да удри во подлогата (од англиски tail 

tipping). Ова може да резултира со големо оштетување на авионот и аеродромската 

опрема, а исто така претставува голема опасност за патниците и персоналот. 

 

Слика 30 - Преоптоварување на задниот крај од авионот 

Извор: Сопствена илустрација 

За оваа опасност да се избегне мора да се применуваат следниве методи: 

 Агентот за утовар мора со помош на компјутерскиот баланс да 

одреди дали постои можност од навалување. Доколку постои, ќе 

издаде посебни инструкции на товарачите, како на пример предниот 

багажник последен да се истовари или тој прв да се утовари; 

 Регулативите на превозникот може да бараат да биде дефинирано 

растојанието од подлогата под авионот до одредена точка на трупот 

од авионот (на пример означена точка на опашниот дел од трупот на 

авионот); 

 Во одредени услови може да биде неопходно да се регулира 

влегувањето или излегувањето на гетниците. 

Било кои ограничувања во врска со утоварот или истоварот одредени во 

прирачниците за балансирање на авионот мора да бидат земени во предвид. Еден од 

најважните документи што се изготвуваат при товарење на авионот е 

„Инструкции/извештај за утовар” (LIR-Loading Instructiоn/Report Form). Овој 

образец  издаден од службата за контрола на утовар им проследува инструкции на 

операторите каде да го сместат товарот во авионот со цел тој безбедно да биде во 

рамките на границите на тежина и рамнотежа предвидени за тој тип на авион. 

Упатствата за утовар треба да бидат јасни и тие треба стриктно да се 

почитуваат бидејќи последиците од погрешно распоредување на тежината во 

багажниците можат да бидат катастрофални и за воздухопловот и за присутните во 

него. 
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III.10. Правила за враќање и складирање на ULD-aта 

 
Испраќачот или примачот, во зависност од случајот, треба транспортната 

единица да ја врати или да организира да се врати на истиот авиопревозник на 

аеродромот од каде е земена. Вратената транспортна единица може да биде истата 

или слична на неа. Ако се враќа слична единица тоа треба биде со писмен договор 

со авиопревозникот кој ја превезувал транспортната единица до испраќачот или 

примачот. 

Авиокомпаниите настојуваат да прифатат стандардни пораки за испраќање 

информации за движењето на ULD-ата. Целта на пораката е да известува од мрежата 

на секој аеродром кон каде се движат сите ULD-a, а со тоа секој сопственик да има 

увид над своите. Светските воздухопловни групации имаат развиено сопствени 

компјутеризирани комуникациски системи преку кои лесно може да се пратат и 

ULD-aта, но сепак дел од нив и покрај тоа се губат на релација помеѓу авионот и 

складиштето. 

Во однос на складирањето на ULD-a треба да се почитуваат следниве 

правила: 

 ULD-ата треба да се складираат под покрив секогаш кога тоа е можно, 

сместени на соодветен потпорен систем; Оштетените ULD-а покрај 

изгубената примарна функција претставуваат ризик за летот на 

воздухопловот бидејќи во некои случаи се сметаат за дел од неговата 

структура. 

 ULD-то кое неможе да биде складирано во затворен простор треба 

адекватно да се заштити од атмосферски влијанија бидејќи потребен е 

ветар со брзина од само 48 km/h за да преврти одредени видови празни 

контејнери. За таа цел не се препорачува да се употребува баласт; 

 контејнерите странично меѓусебе да не се допираат, да се чуваат 

потпрени само на основата и да се пазат од удари; 

 за да се спречат оштетувања на механизмите од вратите од 

контејнерите кои се сладираат, вратите треба да се заклучат. 

 палетите да не се поставуваат во исправена положба освен ако не се 

складирани во посебни кутии дизајнирани за таа цел. 
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Зголемувањето на ефикасноста на транспортот по воздухопловен пат не би 

било комплетно без подобрување на менаџирањето со ULD-aта. Повеќето поголеми 

авиопревозници имаат свои ULD контролни системи, кои се или мануелни или 

компјутеризирани. Проблемот со тие системи е што ги евидентираат само 

движењата во рамките на сопствената компанија. Водењето детална евиденција за 

овие ресурси е предизвик особено кога ULD-то поминува помеѓу различни 

авиокомпании (познато како интерлиниско движење).  За жал, системот заснован на 

кодови што се користи за идентификување на ULD-ата не превенира тие да залутаат, 

а вградените RFID-чипови и GPS-системите, за кои се сметаше дека се правото 

решение, по сé изгледа се покажуваат како економски неиздржани.  

Но, следењето на ULD-ата еволуира во нова и подобрена фаза. Големите 

оператори и компаниите за управување со ULD започнаа да користат технологија за 

следење на ULD со помош на блутут за да ги анализираат движењата на ULD. 

Блутут-приврзоците можат да бидат поврзани со серискиот број на електронскиот 

воздухопловен товарен лист (e-AWB) и ULD-то, овозможувајќи им на превозниците 

во секое време да знаат каде им се пратките. Исто така, технолошки решенија - како 

што е IULDUG-системот, го надополнуваат постоечкиот јаз бидејќи овозможуваат 

контрола на ULD-ата дури и кога се на интерлиниски патувања.  

 
 
 

III.11. Примена на современи интелигенти транспортни технологии 

при транспортот на стока со ULD  

 

Бидејќи иновациите „разгоруваат” продуктивност, самите ULD-а и системот 

за нивен пренос, манипулација и менаџирање на ULD-а се предмет на континуирано 

усовршување и оптимизација.  

Во техничка смисла, со примена на современи материјали и дизајнерски 

техники се постигнуваат сé подобри конструктивни карактеристики на ULD-ата, 

како на пример:  

 поцврста структура;  

 намалена сопствената тежина;  

 поголем степен на против-пожарна стабилност;  

 подобрена термо-регулација и контрола на термичките единици; 
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 подобрена манипулативна практичност; 

 зголемена трајност и продолжен работен век.  

 

Импресивниот технолошкиот напредок во информатичката и сродните 

софистицирани технологии овозможуваат примена на интелигентни технички 

достигнувања за софтверско менаџирање, манипулација и следење на ULD-aта. 

Смарт-уредите, како и во нашето секојдневие, имаат веројатно круцијално значење 

во следењето на современите транспортни околности. Современите ULD-a веќе без 

дилеми може да се наречат смарт-ULD-a. Во тој дух, светските компании кои 

оперираат со ULD-а сé похрабро во своето секојдневие имплементираат системи 

како следниве:  

 

 Блутут-мрежна комуникација (BLE-Bluetooth Low Energy) за лоцирање 

и „комуникација” со ULD-ата;  

 GPS-лоцирање (GPS – Global Positioning System) на ULD-то во 

просторот; 

 RFID-технологија за идентификација на ULD-ата со помош на радио-

фреквенција вон воздухопловот (RFID - Radio Frequency Identification 

Technology); 

 AGV-автоматски управувани манипулативни возила (AGV - Automated 

Guided Vehicles) за транспорт на ULD-ата низ аеродромскиот простор, 

во координација со автоматизирана и роботизирана магацинска 

инфраструктура; 

 Блокчејн (Blockchain) систем (изминативе години особено популарен 

за процесирање на криптовалути) кој претставува многу безбедна и 

транспарентна децентрализирана мрежа каде што сите засегнати 

страни можат да гледаат и споделуваат дигитални податоци, во која  

трансакциите се потврдуваат и обезбедуваат - што се овозможува 

загарантирана неменливост на податоците. Затоа, блокчејн може да се 

користи за безбедно испраќање дигитална документација, како што се 

на пример воздухопловни товарни листови;  

 Зголемена реалност (augmented reality - AR) е визуелен приказ на 

дисплејот од мобилните уреди, како што се таблетите или смарт-

телефоните, кој помага да се визуелизира предвидената процедура и со 
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тоа овозможува да се избегнат процедурални пропусти. На пример, AR 

може да послужи за проверка на соодветноста на врзување на возило 

на палета, бидејќи и покрај тоа што транспортот на возила подлежи на 

детална регулатива и контрола,  сепак често биле идентификувани 

доста сериозни пропусти. 

 Анализа на големите податоци (Big Data Analysis) е процес што 

големите компании учесници во транспортниот ланец го користат за 

подобро донесување одлуки со тоа што им овозможува од бескрајното 

море расположливи податоци прецизно да се извлечат значајни 

сознанија, како на пример: увидување на скриени обрасци, откривање 

на непознати корелации, констатирање на трендовите на пазарот и 

преференции на клиентите.  

 Дронови за испорака на стока - во моментов развивани и тестирани од 

компании како Amazon, Alphabet (матичната компанија на Google) и 

кинеската JD.com.58  Овие компании изградиле став дека користењето 

на дронови во оддалечени локации и урбани средини може да помогне 

ефикасно да се надминат инфраструктурните ограничувања за брза 

испорака на стока. Во 2019 година, одделот за авијација Wing – 

огранок на компанијата Alphabet, го доби првото американско 

овластување издадено од FAA да управува со флота дронови за 

испорака на производи за широка потрошувачка, почнувајќи од 

рурална област во Вирџинија, со што се поплочува патот за 

понатамошни неверојатни иновации во блиска иднина.  

 

На секоја алатка која што ќе ги поедностави процедурите, ќе овозможи 

зголемена безбедност, брзина и профитабилност во транспортот на стока со ULD 

мора да и се посвети должно внимание и да се создадат услови таа активно да биде 

применувана. Согласно горе-наведените технологии, недвосмислено може да се 

констатира дека примената на новите дигитални технолошки достигнувања  е 

новиот адут за понатамошно усовршување на транспортниот процес на со ULD-a. 

  

                                           
58  ACI, (2019). AIR CARGO GUIDE, ACI - North American Committee. 
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ЧЕТВРТ ДЕЛ: АНАЛИЗА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВ 

ПРОМЕТ И МОЖНОСТИТЕ ЗА ОТКЛУЧУВАЊЕ НА 

ЕКОНОМСКИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА СО ФАВОРИЗИРАЊЕ НА 

ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ТРАНСПОРТ 
 

Со цел да се добие реална слика за трговските околности и следствено на тоа 

да бидат идентификувани можностите за зголемување на деловната активности во 

транспортот на стока со помош на ULD, во оваа глава првично  се врши 

презентација и компарација на светските статистички показатели за тој сегмент. 

Потоа, во понатамошниот текст следат главните карактеристики на меѓународниот 

стоков промет на Република Македонија реализиран со помош на воздухопловниот 

сообраќај. По стекнувњето на една општа слика за состојбите во светот и состојбите 

кај нас, се разгледуваат лимитирачките фактори во нашата држава и дадени се 

сопствени видувања како и примери за примена на светски позитивни искуства - 

адаптирани за нашиот амбиент. Ковид кризата, које е главното светско обележје за 

2020 година и сеуште трае, неизбежно мора да биде спомната заради неочекуваниот 

импакт врз секојдневниот живот, целокупното светско стопанство како и заради 

редифинирањето на статусот на воздухопловниот транспорт на стока. 

 

IV.1. Преглед на светските статистички показатели за реализираниот 

стоков промет со помош на воздухопловен транспорт 

 

  Според извештај на IATA од 2020 година, во последните 20 години растот на 

воздухопловниот транспорт е континуиран со два забележливи исклучоци. Првиот 

пад е  за време на светската рецесија 2008-2010 година. Почнувајќи од последниот 

квартал на 2018 година се бележи вториот пад во воздухопловниот транспорт на 

стока, кој продолжува и во тек на целата 2019 година во која е остварен превоз на 

стока со вредност од 6,7 трилиони американски долари. Аналогно, забележан е пад 

на реализираните тонски километри за 2019 година од 3,2% - кои според Светска 

Банка, изнесуваат нешто повеќе од 215 милиони тонски километри, како и пад на 
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товарниот фактор за 2,5%.59  Овој тренд се поврзува со успорувањето на растот на 

глобалната светска трговија од 3,7% во 2018 година на само 0,7% во 2019 година 

заради трговските тензии меѓу САД и Кина  (исклучок се некои сегменти како е-

трговијата и фармацијата).60 

Според официјални податоци на авионскиот производител Boeing објавени во 

2020 година, во изминативе 30 години секоја следна година има раст на авионски 

превезената стока за просечно 4,1%,  а прогнозите предвидуваат дека и до 2039 

година тој раст просечно годишно ќе изнесува 4%.61 Изразено во реализирани 

тонски километри тоа би изнесувало повеќе од двојно отколку реализираните тонски 

километри во 2019. При тоа, Европскиот континент се очекува да реализира 

најголем трговски раст со Источна Азија – просечно 4,4%, по која следат Јужна 

Азија – со просечно 4,3%, Африка – со просечно 3,3%, САД – со просечно 2,3% и 

внатрешен континентален европски раст на транспортот од 2,3%. 

Во однос на транспортната цена кај воздухопловниот сообраќај, според 

реномираната Лондонска берза за транспортната индустрија “Baltic Exchange”,  

транспортната цена по kg во последните 5 години се движи просечно околу 4 $/kg.  

 
Графикон 6 - Транпортна цена  за  трите референтни трговски рути 

Извор: Baltic Exchange, преземено од https://www.aircargonews.net/data-hub/airfreight-rates-

tac-index/, [Превземено на 26.06.2021] 

                                           
59 IATA, (2020). Annual Review, IATA 
60 Заедничка статистика на ICAO и Светска банка, преземено од 

https://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.GOOD.MT.K1?end=2019&start=1970&view=chart 

[преземено на 27.06.2021] 
61 Boeing Commercial Airplanes, (2020), World Air Cargo Forecast 2020-2039, Seattle. 
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При тоа, на графиконот 6 може да се забележат три карактеристични 

трендови во однос на варијабилноста на цената, а тоа се: 

 

 на трговската рута помеѓу Азија и САД цената е за 0,5÷1 $/kg повисока 

отколку кај Азиско – Европската и рутата Европа – САД;  

 постои слична сезонска варијабилност кај трите трговски рути; 

 во 2020 година се појавувава голема турбулентност кај транспортните 

цени како последица на разорните влијанија од Ковид-пандемијата 

така што се забележуваат двојно повисоки транспортни цени.   

 

Доколку се анализира искористеноста на расположливите транспортни 

капацитети како еден од важните индикатори за реализираниот воздухопловен 

транспорт на стока, во текот на  изминатите 5 години може да се констатира дека 

Азискиот регион има убедливо највисок тежински товарен фактор кој континуирано 

е близу 55%. Од друга страна Африканскиот регион очекувано има најнизок 

тежински товарен фактор кој само во последните две години надминал 30%. 

Останатите региони гравитираат околу 40%, а таков е и светскиот просек кој 

изнесува 40÷45%. 

 
 

Графикон 7 - Просечен авионски товарен фактор по трговски региони од 2015-2020 год. 

Извор: IATA supply and demand data, преземено од  https://www.aircargonews.net/data-

hub/iata-supply-and-demand-data/ [преземено на 26.06.2021] 
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Следниот графикон претставува регионална компарација за реализирани 

тонски километри на балканскиот регион во периодот од 1990 до 2017 година, а 

заради референца презентирани се и Германија и Франција - како најголеми 

европски економски сили. На графиконот првично се воочува огромна разлика меѓу 

балканските земји кои континурано реализираат помалку од 1 милион тонски 

километри и Германија и Франција од друга страна, со над 10 пати повеќе 

реализирани тонски километри. Понатаму, очигледна е острата стагнација на 

транспортот појавена околу 2009 година како последица на настапувањето на 

светската рецесија. Трета впечатлива информација е неверојатниот позитивен тренд 

на Турција, која остварува континуиран транспортен раст, а после 2008 година 

постигнува драматичен раст и се одлепува од балканскиот  просек доближувајќи се 

на Германија и Франција.    

 

 

Графикон 8 - Годишен транспорт на стока во тонски километри за балканскиот регион, 

Германија и Франција 

Извор:Светска Банка, преземено од https://ourworldindata.org/grapher/air-transport-freight-

ton-km?tab=chart&time=1990..latest&country=DEU~MKD~ALB~BGR~SRB~GRC~SVN~HRV~ 

FRA~TUR , [преземено на 27.06.2021] 

 

До пред десетина години, од вкупно превезената стока на светско ниво, 

повеќе од 50% била транспортирана како товар во долната палуба на патничките 

летови, а останатиот дел бил транспортиран во карго авиони. Овој тренд 
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континуирано се менува во корист на сé позачестената употреба на карго авионите 

во кои примената на ULD-а е неизбежна. 

 

 

Графикон 9 – Годишна распределба на транспортираната стока превезена во карго 

авион или како товар во долна палуба на патнички авион 

Извор: ICAO Cir 333 Global Air Transport to 2030 

 

 

Како последна статистичка информација, која може да се каже дека е 

последица од реализираниот стоков промет, но е сé поважна и сé поактуелна, е 

фактот дека воздухопловниот транспорт испушта само 2% од глобалните јаглеродни 

емисии и со тоа двојно помалку го загадува амбиентот споредено со поморскиот 

сообраќај. 

Во продолжение следуваат ранг листи на десетте најголеми шпедитери, 

авиопревозници и аеродроми кои се лидери во индустријата за воздухопловен 

транспорт на стока. 
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Рaнг листа на најголемите 10 карго шпедитери за 2020 година 

Позиција Фирма Седиште Тони 
Профит  

[милијарди $] 

1 
DHL Suply Chain & Global 

Forwarding 
Германија 1667000 28,453 

2 Kuehne + Nagel Швајцарија 1433000 25,787 

3 DSV Panalpina Данска 1272405 18,269 

4 DB Schenker Германија 1094000 20,761 

5 UPS Supply Chain Solutions САД 988880 11,048 

6 Expeditors САД 926730 10,116 

7 Apex Logistics International Кина 750000 2,274 

8 Nippon Express Јапонија 720115 19,347 

9 Bolloré Logistics Франција 574000 5,265 

10 Kintetsu World Express Јапонија 556875 5,75 

Табела 10: Десетте најголеми шпедитери на стока по воздухопловен пат за 2020 г. 

Извор: Според извештаи на самите компании и проценки на Armstrong&Associates Inc., 

преземено од https://www.aircargonews.net/data-hub/top-25-airfreight-forwarders-2019/ 

[Превземено на 26.06.2021] 
 

 

 

Рaнг листа на најголемите 10 воздухопловни  

карго превозници за 2019 година 

Позиција Фирма 

Милиони тонски 

километри 

(FTK) 

1 Federal Express 17503 

2 Qatar Airways 13024 

3 United Parcel Service 12842 

4 Emirates 12052 

5 Cathay Pacific Airways 10930 

6 Korean Air 7412 

7 Lufthansa 7226 

8 Cargolux 7180 

9 Turkish Airlines 7029 

10 China Southern Airlines 6825 

Табела 11: Десетте најголеми воздухопловни карго превозници за 2019 г. 

Извор: IATA 2020 World Air Transport Statistics, преземено од 

https://www.aircargonews.net/wp-content/uploads/2019/02/Top-25-Cargo-Airlines-FTK-2019.png, 

[Превземено на 26.06.2021] 
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Рaнг листа на најголемите 10 карго аеродроми  

за 2020 година 

Позиција Аеродром град/код 

Прифатени/ 

отпремени 

тони 

1 Memphis TN/MEM 4613431 

2 Hong Kong/HKG 4468089 

3 Shangai/PVG 3686627 

4 Anchorage AK/ANC 3157582 

5 Lousville KY/SDF 2917243 

6 Incheon/ICN 2822370 

7 Taipei/TPE 2342714 

8 Los Angeles CA/ LAX 2229476 

9 Doha/DOH 2175292 

10 Miami FL/MIA 2137699 

Табела 12: Десетте најголеми карго аеродроми 

Извор: ACI, преземено од  https://www.aircargonews.net/data-hub/top-20-cargo-airports-2019/, 

[Превземено на 26.06.2021] 

 

IV.2. Анализа на меѓународниот стоков промет остварен во Република 

Македонија и компарација на воздухопловниот транспорт наспрема 

патниот и железничкиот сообраќај 

 

Република Македонија според економските показатели спаѓа во групата на 

земји во развој со БДП 12.5 милиони долари и се карактеризира со бавна развојна 

динамика со просечна стапка на раст од 3%.62 Доколку го изземеме цевководниот 

транспорт, нашиот увоз и извоз се реализираат со помош на двата копнени начини – 

патен и железнички сообраќај, како и по воздухопловен пат. Заради географскиот 

хендикеп - фактот дека немаме сопствен излез на море, ниту пак поседуваме 

поморска инфраструктура, сопствена флота или трговски бродови што пловат под 

македонско знаме, поморски транспорт без посредништво воопшто не постои и 

затоа нема да биде разледуван. Но, и покрај тој факт, интересно е да се спомне дека 

почнувајќи од 2003 година во некои години од таа деценија, во билансот на плаќања 

на Македонија регистрирани се приходи од извоз на услуги на поморски транспорт 

на стока реализиран така што наши логистички оператори ангажирале бродски 

                                           
62 The World Bank, https://datacatalog.worldbank.org/dataset/gdp-ranking. 



 

116 

 

простор - најчесто во чартер-бродовите, што бил искористен за транспорт на 

странска стока.63 

 
IV.2.1. Увоз и извоз на Република Македонија (Вкупна вредност на 

надворешно трговската размена на Македонија) 

 

Најголемиот дел од надворешно-трговската размена, за илустрација околу 

80% од увозот и 60% од извозот во 2016 год., се одвива со Европската Унија и 

државитe од соседството. При тоа, главен трговски партнер за извоз ни е Германија 

која превзема околу 60% од извезеното во ЕУ и со тоа е една од ретките земји со 

која имаме трговски суфицит (графикон 10 и 11). Актуелната тенденција на пораст 

на надворешно-трговската размена е само делумно прифатлива со оглед на фактот 

дека  земјата во континуитет се соочува со трговскиот дефицит, кој е резултат на 

неповолниот однос увоз/извоз и грубо изнесува околу -35%.  

Стоковна размена по години - кумулативно во ЕУР 

Година Извоз  Увоз  
Вкупна 

размена 
Надворешно 

трговско салдо 

2020 5.777.904.850 7.594.537.083 13.372.441.933 1.816.632.233 

2019 6.433.299.757 8.441.048.766 14.874.348.523 2.007.749.009 

2018 5.872.483.578 7.676.328.783 13.548.812.361 1.803.845.205 

2017 5.018.676.036 6.834.891.397 11.853.567.433 1.816.215.361 

2016 4.390.283.967 6.176.518.093 10.566.802.060 1.786.234.126 

2015 4.087.584.431 5.801.144.437 9.888.728.868 1.713.560.006 

2014 3.746.608.015 5.504.524.139 9.251.132.154 1.757.916.124 

2013 3.235.206.095 4.983.279.097 8.218.485.192 1.748.073.002 

2012 3.123.951.725 5.070.607.312 8.194.559.037 1.946.655.587 

2011 3.214.913.869 5.052.943.991 8.267.857.860 1.838.030.122 

2010 2.534.886.628 4.137.073.755 6.671.960.383 1.602.187.127 

Табела 13 – Вкупна Стокова размена на Македонија по години 

Извор: Државен завод за статистика, http://makstat.stat.gov.mk,, [преземено на  

01.07.2021], сопствени пресеметки 

                                           
63 Трајков, А., (2012), Светската трговска организација и трговијата со логистички услуги, 

докторска дисертација, универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Економски факултет Скопје. 

 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Во табела 13 се прикажани кумулативни податоци со очигледен континуиран 

раст на вкупната стокова размена за периодот од 2010 до 2020 година: 

Според Државниот завод за статистика водечки индустрии кои извезуваат 

стока од државава се: хемиската индустрија, производството на машини и 

транспортни уреди, базичната метална индустрија (фероникел), производството на 

облека и текстилната индустрија, прехранбената индустрија, производството на 

пијалоци и тутун како и други производи на преработувачката индустрија. На прв 

поглед една заедничка карактеристика на повеќето од извезните продукти е големата 

сопствена тежина и/или волумен кои ги прават „незгодни” за транспорт по 

воздухопловен пат. 

 

IV.2.2. Земји со најголем обем на размена со Република Македонија 

Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика во 

изминатите 10 години надворешно-трговската размена на Република Македонија е 

насочена кон Европските земји – со исклучок на реализираниот увоз од Кина. При 

тоа убедливо најголем обем на размена и во однос на увоз и во однос на извоз имаме 

континуирано со Германија. По Германија следат земјите од регионот како што се 

Србија, Грција, Турција, Италија, останатите ЕУ-земји, Велика Британија и САД.  

На следниот графикон (10) прикажани се првите 30 земји (редоследно според 

износот во ЕУР) од кои е реализиран увоз во изминативе 10 години. Како што беше 

претходно наведено доминантна е Германија, следена од Велика Британија, Грција, 

Србија. Глобален тренд во изминатава декада кој не нé одминува и нас е сé 

поголемиот увоз од Кина. 
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Графикон 10 – Стокова размена по земји – увоз во ЕУР од 2010 - 2020 година 

Извор: МАКСТАТ база, 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__NadvoresnaTrgovija__Kumulativ

niPod/125_zemji_kumulativ_ml.px/table/tableViewLayout2/?rxid=6970d8a5, [преземено на 

07.07.2021] 

 

Аналогно на претходниот приказ, на следниот графикон (11) прикажани се 

првите 30 земји (редоследно според реализираниот износ во ЕУР) кон кои е 

реализиран извоз во изминативе 10 години. Највпечатливо е што извозот кон 

Германија е фрапантно поголем од сите останати, по што следуваат од Бугарија, 

Косово, Србија, Грција.  
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Графикон 11 – Стокова размена по земји – извоз во ЕУР од 2010 - 2020 година 

Извор: МАКСТАТ база, 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__NadvoresnaTrgovija__Kumulativ

niPod/125_zemji_kumulativ_ml.px/table/tableViewLayout2/?rxid=6970d8a5, [преземено на 

07.07.2021] 

IV.2.3. Учество на воздухопловниот транспорт врз вкупниот обем на 

превезени стоки 

 

Според количеството на превезена стока неспоредливо најупотребуван начин 

за увози и извоз на стока во и од Македонија е патниот превоз. За илустрација, во 

2019 година патниот превоз бил застапен со 92,7%, второ-рангиран е железничкиот 

сообраќај со прилично ниски 7,3% и на крај е воздухопловниот сообраќај со 

неверојатно низок и поразителен удел кој изнесува помалку од 1%.64 

 

                                           
64

 МАКСТАТ база, http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Transport, 
[преземено на 07.07.2021] 
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Графикон 12 – Удел  на превезена стока според вид на сообраќај во 2019 година во t  

Извор: Сопствени пресметки базирани на податоци од Државен завод за 

статистика 

 

                 Според овие официјални податоци објавени од Државниот завод за 

статистика може да се констатира дека гледано квантитативно надворешната 

трговија на Република Македонија се извршува генерално со помош на патниот 

товарен сообраќај и незначително со железничкиот, а превозот со воздухопловен 

транспорт е минорен.   

Со оглед на фактот дека располагаме со два меѓународни аеродроми, а до 

пред некоја година беше скоро извесна изградбата на трет - и тоа наменски карго 

аеродром, во понатамошниот текст ќе бидат разгледани стоковата размена 

реализирана со воздухопловен сообраќај наспрема стоковата размена реализирана 

преку патниот и железничкиот сообраќај во Република Македонија. 

Прво, доколку се анализира графиконот 13, кој презентира транспортирана 

увозна и извозна стока во изминатите десет години кај нас со помош на 

воздухопловен, железнички и патeн сообраќај респективно, а при тоа мора да се 

напомене дека за патниот транспорт за периодот од 2011 до 2013 година нема 

официјални податоци за реализиран меѓународен транспорт, може да се 

констатираат следниве факти: 

 

 забележителна е огромна разлика во количеството на извезена и 

увезена стока во корист на патниот превоз за сметка на останатите два 

транспортни мода. На пример, конкретно во 2019 година со патен 

сообраќај се пренесени приближно 12.542.000 тони стока, со 
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железнички 991.245 тони, а со воздухопловен само околу 3.087 тони 

стока (без пошта); 

 со благо отстапување во 2015 година - кога се надминати 15.000.000 

тони превезена стока, кај патниот транспорт на стока генерално 

трендот е стабилен без поголеми промени во количеството на 

пренесена роба во секоја од изминативе години така што тој секоја 

следна година „бaланасира” околу бројката од 12.000.000 тони;  

 железничкиот транспорт во изминатата декада воглавно бележи пад, 

преполовувајќи ја превезената количина од 2011 година кога се 

транспортирале 1.886.569 тони  на 991.245 тони во 2019 година; 

 воздухопловниот транспорт со својот симболичен удел во изминатава 

декада бележи нестабилен раст, прогресирајќи од превезени 2.180 тони 

во 2011 година до 3.087 тони во 2019 година.  

 

 

 

Графикон 13 – Вкупен меѓународен промет на товар, по години, во t 

Извор: Сопствени пресметки според податоци од МАКСТАТ база, 

http://makstat.stat.gov.mk , [превземени на 07.07.2021] 

 

Понатаму, во табела 14 може да се констатира уште еден неповолен тренд кој 

се однесува на робата која само транзитира преку нашите аеродроми, а тоа е дека во 
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2011 и 2012 година транзитирале само „поразителни” 5 тони стока65, по што во 

секоја следна година следел континуиран пад се до 2019 година кога се процесирани 

симболични 1,3 тони.   

Од реализираниот транспорт скоро целото количество на стока се процесира 

преку скопскиот аеродром, а преку охридскиот аеродром се транспортира 

маргинална количина која најчесто е под 1 тон годишно. Долен праг од 5000 тони 

транспортирана стока е усвоен од консултантската куќа “Seabury Consulting”  во 

студијата на Bombelli, Santos и Tavasszy, (2020), како долна граница за елиминација 

на аеродромите чиј придонес за глобалната карго трговија може да се рачуна како 

занемарлив. Тоа е така бидејќи годишен прифат и отпрема на 5000 тони карго 

претставува дневен еквивалент на приближно 14 тони – што претставува просечен 

товарен капацитет на долна палуба на само еден широко-трупен патнички авион. 

При тоа, тесно-трупни авиони не се разгледуваат заради занемарливиот капацитет.66 

Со скромните 3000 тони стока процесирани во 2019 година – што значи дека во 214 

дена од 2019 година бил наполнет само по еден широкотрупен авион, Скопскиот 

аеродром според наведениот критериум не реализира минимум транспорт за да има 

значаен регионален  трговски придонес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
65 МАКСТАТ база,  http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Transport, 

[преземено на 07.07.2021] 
66 Bombelli, A., Santos, B. F., Tavasszy, L.A., (2020), Analysis of the Air Cargo Transport Network using a 

Complex Network Theory Perspective, Research Gate Transportation Research Part E Logistics and 

Transportation Review 138, Delft University of Technology, преземено од ResearchGate, 

https://www.researchgate.net/publication/341276235_Analysis_of_the_Air_Cargo_Transport_Network_usi

ng_a_Complex_Network_Theory_Perspective, [преземено на 07.01.2021] 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Transport
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 Табела 14 – Промет на товар и пошта на домашни и странски воздухопловни компании на аеродромите, во kg вкупно по години 

Извор: МАКСТАТ База, http://makstat.stat.gov.mk, [преземено на  01.07.2021]
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IV.3. Анализа на факторите за ограничување за интензитетот на 

употреба на воздухопловниот транспорт 
 

Интензитетот на употреба на воздухопловниот транспорт е во корелација со 

голем број лимитирачки фактори и предизвици со кои и ние како држава се 

соочуваме.  

Листата е долга, постојат ограничувања од најразлична природа (технички, 

економски, политички...), но, како најзачајни лимитирачки фактори се издвојуваат 

следниве: 

 

 нашата држава располага само со два мали меѓународни аеродроми на 

кои оператор од 2010 година е „ТАВ Македонија” ДООЕЛ. 

Охридскиот аеродром „Св. Апостол Павле” може слободно да се 

занемари заради својот симболичен транспортен удел возиминатава 

деценија, а „Меѓународниот  аеродром – Скопје” исто така има многу 

мала искористеност во однос на експлоатациониот потенцијал. Така на 

пример, ако зборуваме само за капацитетот на полетно слетната патека 

(пистата) според Eurocontrol изводливи се барем 20 полетувања или 30 

инструментални слетувања на час, односно просечно околу 25 

операции на час. Истата институција проценува дека во вршен час во 

Скопје се извршуваат по 10 операции на час, односно во тој поглед 

капацитетот не е ни половично искористен;  

 операторот ТАВ располага со вкупен капацитет од 2000 m2 магацински 

простор, комори за ладење од -5 до 5˚C, комори за ладење до -18˚C, 

како и простории за чување вредна и простории за радиоактивна стока.  

Инфраструктурата за актуелниот симболичен промет очигледно е 

доволна, но, расположливите капацитети не иницираат некои големи 

очекувања - во смисла на присуство и употреба на софистицирани 

напредни технологии кои се во чекор со современите трендовис; 

 непостоење националнен авио-превозник, кој би бил флексибилен  за 

стимулативно стратешко делување;  
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 непостоење на национална стратегија за воздухопловен транспорт сé 

до 2013 година.67 Постоечката „Национална транспортна стратегија 

2018-2030”, која за разлика од претходната сепак барем содржи осврт 

за воздухопловниот транспорт, остава неуверлив впечаток на про-

форма публикација бидејќи е оскудна со конкретни и подетални 

информации, проекции, рокови, динамики за реализација, очекувани 

ефекти. Освен тоа, за жал очигледна е и недоследност при 

спроведувањето на некои од „поимпресивните” зацртани цели – како 

на пример откажувањето на изградбата на карго аеродромот во Штип 

– кој според наведеното во „Национална транспортна стратегија 

2018-2030” требаше да започне со изградба во Мај 2020. 

 деловна соработка со кревко национално стопанство кое за светски 

рамки има занемарлив трговски потенцијал – презентирано преку 

увозно/извозните параметри во текстот погоре. Истото се однесува и 

на соседните држави од регионот; 

 реномето на „Меѓународен аеродром – Скопје” за транспорт на стока 

судено според погорните статистички податоци не е на потребното 

ниво. Но, охрабрува фактот што се бележи подобрување во 

официјалното рангирањето кај патничкиот сегмент за аеродромот во 

источно-европски рамки бидејќи познато е дека најчесто постои 

поврзаност и растот на обемот на транспортирана стока го следи 

растот на обемот на транспортирани патници; 

 доминантна застапеност на операциите со ниско-буџетни авио-

оператори како што се Wizzair, Pegasus Airlines и Corendon наспроти 

симболично присуство на реномирани воздухопловни транспортери 

како Austrian и Qatar Airways,  кои покрај патничкиот транспорт 

најчесто се генератори и на товарен транспорт;  

 релативно индиферентното присуство на реномирани светски 

шпедитерски и интеграторски компании како што се FedEx, TNT и 

UPS кои функционираат со свои претставништва но без сопствени 

летови од Скопје, па стоката ја транспортираат во комерцијалните 

летови или со помош на патен  сообраќај до соседните држави (на 

                                           
67 Национална транспортна стратегија 2018-2030, (2018), ARS Progetti S.p.A. и партнери, подготвено 

со помош на ЕУ. 
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пример до Софискиот аеродром). DHL е позитивен исклучок од 

претходната група бидејќи со сопствен товарен авион два пати 

неделно подига ULD-а од Скопскиот аеродром кон хабот во Лајпциг и 

токму заради таа стратешка предност DHL е единствена компанија 

која нуди загарантиран рокот на испорака. На следните две слики се 

претставени транспортните мрежи на најголемите интегратори DHL и 

FedEX во Европа.  

            

Слика 31 – Европски аеродромски „хабови” и „краци”на кои летаат DHL и FedEx 

Извор: https://www.dhl.com/de-en/home/about-us/dhl-hub-leipzig/eat.html [преземено на 

11.08.2021 ] и брошура “FedEX in Europe” 

 

Евидентно е дека интеграторите избрале да ги лоцираат нивните 

главни воздухопловни пристаништа - таканаречени „хабови” (од 

англиски “hub” - центар) близу до централно-европскиот индустриски 

појас - односно областа околу северна Франција, Белгија, 

северозападна Германија и Холандија.68 Конкретно, DHL оперира со 

најразгранета мрежа, со главен хаб лоциран на аеродромот во Лајпциг 

– поблиску до растечките пазари на источна Европа и Азија. Главниот 

центар на FedEx е аеродромот Шарл де Гол во Париз (Charles de 

Gaulle) и тоа е единствениот интегратор што за своја база го избрал 

еден од најфреквентните Европски патнички аеродроми. TNT за  

Европски хаб го избрале Лиеж - Белгија заради стратешката локација 

во близина на Амстердам, Франкфурт и Париз бидејќи Лиеж е на само 

неколку часови возење од повеќето европски пазари. Слично на 

                                           
68 Malighetti, P., Martini, G.,Redondi, R.,Scotti, D., (2018). Integrators’ Air Transport Networks in Europe, 

Networks & Spatial Economics, 19, Springer Science+Business Media, LLC, 557-581. 
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стратегиите на DHL и TNT, хаб на UPS е аеродромот Келн/Бон 

(Cologne/Bonn). Очигледно, оддалеченоста од делокругот на главните 

аеродроми-јазли (хабови) како и отсуството на директна поврзаност 

помеѓу скопскиот аеродром и врзните „шпици“ (на англиски “spokes”) 

до европските хабови е уште еден значаен ограничувачки фактор за 

развој на воздухопловниот транспорт во Македонија.  

 отсуство од мапата на светските трговски коридори заради тоа што 

немаме стратешко значење нити како индустриски или трговски 

активен регион, нити како оперативно преферирана точка - на пример 

за дополнување гориво, нити служиме како интер-континентална 

спона како што е на пример Истанбул помеѓу Азија и Европа, или 

аналогно Триполи помеѓу Африка и Европа. 

 реномето на нестабилен регион стекнат во изминатите две децении во 

кои социо-економските, гео-политичките и безбедносните 

турбуленции делуваа одбивно на ренимираните странски транспортни 

компании, а воедно ги дефокусираа актуелните власти од 

практицирање развојно проактивен настап.  

 

  

IV.4. Можности и потенцијал за зголемување на воздухопловниот 

транспорт на стоки 

 

Развојот на воздухопловниот сообраќај е бенефит кој стимулативно влијание 

врз развојот на регионалните економии. Значителна поврзаност помеѓу економскиот 

раст и количината на авионски транспортирана стока е потврдена во многу 

претходно изработени студии од кои произлегле слични констатации. Па така,  

Kasarda и Green (2005)69 заклучиле дека постои силна корелација помеѓу порастот 

на транспортот на стока по воздухопловен пат воедно и со БДП и со БДП по глава на 

жител. Слично, Meersman и Nazemzadeh (2017) потврдиле дека ефикасниот 

транспорт на стока може да биде силен двигател на економскиот развој70. Понатаму 

во тој дух, Huderek-Glapska,  Inchausti-Sintes и  Njoya  (2015) протежирале став дека 

                                           
69 Kasarda, J. D. and Green, J. D., (2005). Air cargo as an economic development engine: A note on 

opportunities and Constraints. Journal of Air Transport Management, 11, 459–462. 
70 Meersman, H. and Nazemzadeh, M., (2017). The contribution of transport infrastructure to economic 

activity: The case of Belgium. Case Stud. Transp. Policy, 5, 316–324. 
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вкупниот економски импакт на воздухопловниот транспорт е сума од директни, 

индиректни и индуцирани ефекти (индуцирани - произлезени од потрошувачката на 

самите вработени во тој систем).71 Како што темпото на глобална интеграција 

продолжува, земјите во развој веројатно ќе се натпреваруваат сè повеќе во однос на 

нивната способност да се поврзат конкурентно и ефикасно со глобалните и 

регионалните пазари. Park и др. (2009) предвидуваат дека токму заради брзината и 

сигурноста воздухопловниот транспорт ќе биде најбрзо растечки сегмент во 

транспортната индустрија.72  

За жал, според официјалните податоци македонската воздухопловна 

транспортна индустрија е сериозно пасивна и потребно е да се искористат сите 

расположливи лостови за тој сегмент да се придвижи. Коректна почетна точка за тоа 

би било да се изврши детално скенирање на актуелните услови во кои функционира 

транспортот на стока со ULD, па потоа да се преземат конкретни чекори и мерки 

согласно позитивните светски искуства адаптирани на карактеристиките на нашиот 

систем. Во тој процес би биле анализирани фактори како на пример:  

 

 обемот и природата на националниот увоз и извоз. Според Fischer (1997),  

производите може да се поделат на две категории: примарно  функционални 

(секојдневните основни потреби со стабилна побарувачка, со долг рок на 

упортреба но и помал профит) и примарно иновативни (електронска опрема, 

гардероба, типично со неколку-месечна популарност пред да бидат 

“копирани” од имитаторите). Функционалните продукти изискуваат добро 

организиран ефикасен транспортен процес, иновативните продукти 

изискуваат брзо реагирачки динамичен транспортен процес.73 Анализата на 

увезената и извезената стока би дала појасна слика за тоа која група артикли 

треба да се фаворизира воздухопловниот транспорт за сметка на актуелното 

транспортирање само со патен транспорт; за илустрација во Република 

Македонија имаме сопствено производство на делови од автоиндустријата, 

                                           
71 Huderek-Glapska, S., Inchausti-Sintes, F., Njoya E., (2015). Modeling the impact of Air transport on the 

Economy - practices, problems and prospects, LogForum 12 (1), 47-61. 
72 Park, Y.; Choi, J.K.; Zhang, A., (2009), Evaluating competitiveness of air cargo express services, Transp. 

Res. Part E Logist. Transp. Rev.2009, 45, 321–334. 
73 Fisher, M. L.,  (1997). What is the Right Supply Chain for Your Product?, Boston, Harward Business 

Review, 105-116. 
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текстилните производи и пакувана храна кои се 3 од прворангираните 6 

артикли на листата на аеродромот Инчеон - презентирани погоре во текстот.  

 структурата и состојбата на инфраструктурата со која располагаме (во 

смисла на аеродромска, магацинска, патна, железничка, царинска). 

Транспортната инфраструктура е само еден од многуте фактори кои влијаат 

на развојот на еден регион и тој не е единствениот и доволен услов за 

генерирање развој; 

 поврзаноста со главните Европски и регионални воздухопловни 

пристаништа. „Национална транспортна стратегија 2018-2030” веќе 

предвидува промоција на врските со главните центри во Европа - поддржана 

од Владата на РМ во соработка со концесионерот на аеродромите ТАВ.  

 квантитетот и фреквенцијата на патничкиот воздухопловен сообраќај заради 

неговото стимулативно влијание и врз товарниот транспорт. Во 

„Национална транспортна стратегија 2018-2030” се споменува 

промовирање на двата аеродрома за привлекување на нискотарифни 

авиопревозници. Конкретна преземена активност за тоа е поддршката  од 

Министерството за транспорт и врски на авиопревозникот „Визер Унгарија” 

(WizzAir Hungary Ltd), која реално во однос на стоковиот транспорт има 

симболично значење; 

 потенцијалот за реализирање мултимодален транспорт преку Скопскиот 

аеродром кој се наоѓа на раскрсница на патните коридори 8 и 10, а во чија 

непосредна близина - село Трубарево, е предвидена изградба на 

контејнерски терминал; 

 имплементацијата на административна хармонизирана регулатива и 

олеснувања; 

 застапеноста, активноста и „посветеното внимание” од страна на државните 

авторитети на главните светски интегратори како што се DHL, FedEx, UPS, 

TNT, од неодамна и Amazon - кои се најчесто во втор план за сметка на 

транспортот на патници;   

 согледување на можностите за креирање атрактивни капиталните 

инфраструктурни добра во соработка со бизнис заедницата - кои кај нас до 

сега традиционално ги обезбедува владата. Нашата земја – заедно со 

останатите помалку развиени земји, се заробени во така-наречениот 

маѓепсан круг на сиромаштија бидејќи немаат услови да штедат, немајќи 



 

130 

 

заштеда не се во состојба ни да инвестираат, а немањето инвестиции 

резултира со ниска продуктивност која носи ниски приходи.74  

 

Непристрасно прифаќајќи го фактот дека како држава се соочуваме со многу 

објективни предизвици, а имаме скромен потенцијал, можеби треба да се размисли 

за своевидна „хибридна стратегија”. Тоа би подразбирало да се разгледуваат разни 

опции но не само изолирано, туку и во склоп на регионот. За разлика од транспортот 

на патници - за кои се преферира растојанието до аеродромот да биде до 1 час 

возење, при формирање на  товарна транспортна мрежа прифатливиот радиус за 

привлекување на стока е многу поширок и според Boonekamp и Burghouwt (2017) 

изнесува до 12 часа возење.75 Најблиските меѓународни аеродроми на Скопскиот 

(покрај Охридскиот) се во радиус од прифтливи неколку часа возење (Приштина е 

на растојание од 116 km, Софија на 232 km, Солун на 234 km, Тирана на 330 km) па 

„хибридниот пристап” би подразбирал евентуална соработка заради окрупнување – 

или можеби стратегија на привлекување и превземање на нивниот транспортен удел.  

 

 

IV.5. Ефектите предизвикани од Ковид-кризата врз функционирањето на 

овој транспортен сегмент 

  
После оскудната 2019 година – последица на генерално слабиот раст на 

светската економија, во 2020 година настапија предизвиците од пандемијата со 

вирусот Ковид-19, по што воздухопловната транспортна индустрија се смени 

засекогаш.  

После неколку месечно исчекување се произведоа вакцини кои требаше итно 

да се дистрибуираат по целата земјина топка со цел да се спречи пандемијата. 

Заради успешно организирање на таква сложена, масовна и одговорна логистичката 

операција, IATA воспоставила соработка со сите релевантни светски авторитети, 

организации и хуманитарни агенции, како што се: Меѓународната организација за 

цивилна авијација (ICAO), Меѓународниот фонд за итни случаи на Обединетите 

нации (UNICEF), Светската програма за храна (WFP), Светската здравствена 

                                           
74 Такер, И.Б., (2011). Економија за денес, 5-то издание, Тhomson South-Western, Mason, превод, 

печатница Генекс, Кочани. 
75 Boonekamp, T. and Burghouwt, G., (2017). Measuring connectivity in the air freight industry. Journal of 

Air Transport Management, 61, 81–94. 
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организација (WHO), Меѓународната Федерација на производители и асоцијации на 

фармацевти (IFPMA), Пан-американска здравствена организација (PAHO), 

Организација за цивилна авијација во Обединетото кралство, Светска банка, Светска 

царинска организација (WCO), Светска трговска организација (WTO), Меѓународна 

федерација на асоцијации на шпедитери (FIATA). Идентификувани биле многу 

ограничувања и предизвици во врска со мултимодалниот транспорт, складирањето и 

дистрибуцијата на вакцината за кои учесниците морале да бидат целосно подготвени 

и способни брзо да одговорат на соодветен и целосно усогласен начин, при тоа 

имајќи ги во предвид: бројот на транспортирани дози на вакцини, вкупната тежина и 

волумен на пратката; рокот на траење на производот, амбиентот за ракување и 

складирање; потребата за непрекинато управување со контролирана температура низ 

целиот транспортен ланец; обезбедување специјални  услови за вакцини од различни 

производители - кои се движат од длабоко замрзнати на -80˚C па се до температурен 

интервал од +2˚C до +8˚C;  достапност на специјализирана инфраструктура, 

капацитети и ресурси; располагање со интегрирани ИКТ-системи; неопходноста од 

загарантирано приоритетно царинење и максимални административни олеснувања. 

Во однос на финансискиот аспект на Ковид-кризата приземјувањето на 

патничките линии - кои во долна палуба просечно транспортираат близу 50% од 

воздухопловно транспортираната стока нанесе сериозен удар врз оперативниот 

капацитет на транспортната индустрија. Периодот околу Април 2020 бележи и 

невиден раст на транспортната цена, на пример на релација Кина – Европа  од 

просечни 4,5 $/kg транспортната цена достигна до претходно невидени 8 $/kg.  

Итната потреба од транспорт на медицински залихи потребни за санирање на 

последиците од Ковид-19 вирусот ширум светот го издигна воздухопловниот 

транспорт на пиедесталот високо над остантите видови транспорт. Во исто време, 

огромната експанзија на е-трговијата предизвика дополнителни побарувања за 

транспортен капацитет. При тоа, многу од авиопревозниците кои мораа да ги 

приземјат патничките летови заради забраните за патувања со цел да остваруваат 

профит ги пренаменаа своите авиони во транспортни или комбинирани изведби. Па 

така, дури и во тешката 2020 година товарниот воздухопловен транспортен сегмент 

до Септември 2020 година бележи профит од 16%.  

Според  IATA, побарувачката за авионски транспорт на стока веќе ја 

надминува побарувачката од пред Ковид кризата. Со исклучок на Латинска 

Америка, сите останати региони бележат раст за просечни 9% на побарувачката за 
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тонски километри во месец Февруари 2021 година наспрема Февруари 2019 (2020 

година заради Ковид кризата не се зема за референтна).  

Со расположлив капацитет сеуште помал од капацитетот пред „Ковид“-

кризата, авиокомпаниите бараат начини да ги диверзифицираат и дигитализираат 

своите карго операции за да ја задоволат побарувачката и да го зголемат својот 

потенцијал за заработка. Дигиталните платформи им овозможуваат на 

авиокомпаниите динамично да реагираат на пазарните услови и со тоа да ги 

модернизираат традиционалните системи за продажбата и дистрибуцијата - што 

значи дека можат побрзо да понудат подобри и попрофитабилни услуги за 

клиентите. Ова е ситуација која никој пред стартот на пандемијата не можеше да ја 

предвиди, а поттикна сериозно модифицирање на воспоставените практики, 

редефинирање на приоритетите, примена на динамички пристап за формирање на 

транспортните цени како и инвестиции и иновации во воздухопловниот транспорт 

на стока. Некои фирми се консолидираат со други, некои од нив ги ревидираат 

своите флоти и ги приземјуваат постарите и помалку ефикасни транспортни летала. 

Масовно се пристапува кон рационализација и редукција на трошоци со попаметно 

користење на постојните технологии, се носат одлуки врз база на аналитички 

податоци за намалување на бројот на празни легови.  

Одржливоста станува мејнстрим, а преживувањето на најголемиот дел од 

фирмите зависи од нивната  способност  да процесираат  интелигентни испораки 

вдолж транспортниот ланец. 
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ПРЕПОРАКИ И ЗАКЛУЧОЦИ 
 

1. Технолошкиот почетокот на индустријата за воздухопловно транспортиран 

товар во ULD-a влече корени од појавата на кружниот пресек на авионските 

трупови, односно со производството на широкотрупните авиони Boeing 747, 

McDonnell Dоuglas DC-10 и Lockheed L-1011. Кај тие авиони е добиен голем товарен 

простор под главната палуба за патници, а потребата од брз утовар и истовар во 

комбинација со зголемениот слободен товарен простор резултирале со појава на 

поголеми збирни манипулативни единици наречени ULD. 

2. Во текот на експлоатацијата на ULD-ата со цел што поуспешно да се 

менаџираат сé поголемите количества превезена стока, сé појавила потреба од 

посериозно анализирање на многу процедурални, временски, технички, 

административни и останати индикатори за транспортниот процес.  За таа цел долго 

време биле применувани мерки за квантитативен приказ на превезената стока, како 

што се: Товар по тонски километар, Приход по тонски километри, Товарен фактор. 

Но, дури неодамна се дошло до констатација дека тие мерки даваат погрешна слика 

за реалната исполнетост на авионите, а следствено и за ефикасноста на компаниите. 

Па затоа, IATA спроведува кампања со која охрабрува што поскоро како 

дополнителен релевантен показател да се применува  „Динамичкиот товарен 

фактор”. 

3. Побарувачката за воздухопловно – транспортирана стока најчесто е 

лимитирана од релативно високата транспортна цена која изнесува околу 4 $/kg и со 

тоа вообичаено е за 4-5 пати поскапа отколку кај патниот транспорт, односно околу 

12-16 пати повисока отколку кај поморскиот транспорт. Специфичната природа на 

воздухопловниот транспорт резултира и со специфичен транспортен ефект: според 

количеството на превезена стока воздухопловниот транспорт е со најнизок 

тежински/волуметриски удел од само 1%, но гледано по вредност на робата, 

авионски се превезува дури 1/3 од целокупната светска трговска  размена. 

4. На крајот од 2020 година, авторите Choi и Park објавиле студија која  

промовира едно свежо и концептуално поинакво гледиште од досегашните: во текот 

на изминативе неколку години настанало поместување на парадигмата за „типична” 

понуда и побарувачка за стока соодветна за превоз по воздухопловен пат. За разлика 

од претходните децении, кога доминантна била ориентираноста кон цената и многу 

помалку се анализарале претпочитањата и желбите на потрошувачите, 
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побарувачката  се преориентирала од „цена” кон „вредност”. Сé повеќе се 

фаворизираат брзината на испорака, потрошувачката заснована на лични 

преференци, „е-трговијата” и ладниот транспортен ланец. Како резултат на тие 

трендови многу логистички компании и трговци сé почесто го позиционираат 

воздухопловниот транспорт како незаменлив лост за развојот на трговијата. 

5. Под закрила на релевантни институции и воздухопловни авторитети, како 

што се ICAO, IATA, WCO, ECAC и многу други владини и невладини субјекти, 

воздухоповната транспортна гранка е темелно третирана со меѓународнo прифатени 

конвенции, норми, препораки, усогласени процедури,  билатерални и 

мултилатерални договори, системи за стандардизација и протоколи, законски и 

подзаконски акти - кои детално ги нормираат соодветните области во 

воздухопловниот транспорт и со кои се постигнува интернационална 

компатибилност и хармонизација. Државни институции на Република Македонија 

кои се јавуваат како регулационо-контролни тела за воздухопловниот сообраќај, а со 

тоа секако и за транспортот на стока се: Министерството за финансии - Царинската 

управа, Министерството за транспорт и врски, Агенцијата за цивилно 

воздухопловство, Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни 

инцеденти и Mинистерството за внатрешни работи. Јавното претпријатие за 

аеродромски услуги е одговорно за управувањето со аеродромите во Република 

Македонија, а комерцијалната дејност аеродромски услуги при превоз на карго, 

пошта, патници и багаж од 2010 година на двата аеродроми концесиски ја извршува 

операторот „ТАВ Македонија” ДООЕЛ. Давателот на услуги на воздушна пловидба 

(М-НАВ) управува и го контролира цивилниот воздухопловен сообраќај во 

Република Македонија. Регулирањето односно воспоставувањето на националниот 

правен систем за воздухопловната сфера во Република Македонија се темели 

првенствено на Законот за Воздухопловство и Законот за облигациони и стварно-

правни односи во воздушниот сообраќај. 

6. Со цел концептот на ULD да се разбере јасно и практично, неопходни се и 

основните информации кои ги третираат ULD-ата од техничка перспектива. Тоа 

подразбира општ увид во нивните физички карактеристики, образложение на 

стандардизираниот систем за обележување и IATA-идентификација, презентација на 

принципите за мануелна и механизирана манипулација со ULD-а, а сето тоа во 

согласност со нормативите дефинирани од ICAO, IATA, ISO и останатите 

регулаторни ентитети. Специјалната опрема за манипулација со ULD-а, појавата на 
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таканаречените смарт-ULD-а,  како и примената на софистицирани интелигенти 

транспортни технологии значително го оптимизираат и рационализираат 

транспортот на стока. 

7. Смарт-уредите, како и во нашето секојдневие, имаат веројатно круцијално 

значење во следењето на современите транспортни околности, а современите ULD-a 

веќе без дилеми може да се наречат смарт-ULD-a. Во тој дух, светските компании 

кои оперираат со ULD-а сé похрабро во своето секојдневие имплементираат 

технологии  на иднината како што се:  блокчејн, зголемена реалност (AR), анализа на 

големи податоци, дронови итн. Може слободно да се констатира дека примената на 

новите дигитални технолошки достигнувања  е новиот адут за понатамошно 

усовршување на транспортниот процес  со помош на ULD-a. 

8. Во склад со масовното „дигитализирање” на целокупното секојдневие, се 

врши забрзано „дигитализирање” и на процесите и размената на податоци за 

експлоатирање на ULD-aта. Со имплементирање на дигитални системи се подобрува 

веродостојноста на податоците за движењето на товарот во реално време, се 

намалуваат вкупните логистички трошоци, се подобрува планирањето на ланецот на 

снабдување, се намалуваат дуплираните активности - или воопштено се подобрува 

целокупната ефикасност. Меѓународната Асоцијација на Воздухопловни 

Превозници IATA е водечки иницијатор кога се работи за мисијата за 

спроведувањето на стандардизирани олеснувања. Веројатно највлијателна мерка на 

IATA е спроведувањето на иницијативата „е-товар" (“e-freight”), која има за цел да 

изгради комплетно без-хартиен транспортен процес за воздухопловно 

транспортираната стока. Оваа иницијативата ја промовира употребата на 

Електронски авионски товарен лист (е-AWB) кој од страна на IATA е воведен во 

употреба уште во 2010 година.  Друг модус со кој IATA го надополнува својот 

концепт е преку пораките “Cargo-XML”. “Cargo-XML” пораките се позиционирани 

како претпочитан стандард за електронска комуникација помеѓу авиокомпаниите и 

останатите инволвирани учесници во воздухопловниот транспорт, а исто така и кај 

царинските и безбедносните авторитети. Уште еден значаен механизам преку кој 

IATA интензивно делува на трговските олеснувања е “Cargo iQ”. Тоа е индустриска 

иницијатива чија цел е да се подобри ефикасноста на воздухопловниот транспорт на 

стока преку спроведување на процеси, поткрепени со мерливи стандарди за 

квалитет. Круцијално е да се спомне дека сé повеќе земји во развој се трудат да се 

приклучат кон тие трендови како поддршка на сопствениот развој, за што постојат 
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многубројни студии и анализи со позитивни показатели. Очигледно, 

„дигитализацијата“ е новата клучна пресвртница во транспортната индустријата која 

го внесува воздухопловниот товар во нова ера каде дигиталните процеси сега се 

норма, а хартијата е толерирана опција. 

9. Во изминатите 10 години надворешно-трговската размена на Република 

Македонија е насочена кон Европските земји – со исклучок на реализираниот увоз 

од Кина, при што убедливо најголем обем на размена имаме континуирано со 

Германија. По Германија следат земјите од регионот како што се Србија, Грција, 

Турција, Италија, останатите ЕУ-земји, Велика Британија и САД.  

10. Според официјални податоци објавени од Државниот завод за статистика 

може да се констатира дека надворешната трговија на РМ се извршува генерално со 

помош на патниот товарен сообраќај и незначително со железничкиот, а превозот со 

воздухопловен транспорт е минорен. Од реализираниот транспорт скоро целото 

количество на стока се процесира преку скопскиот аеродром, а преку охридскиот 

аеродром се транспортира маргинална количина која најчесто е под 1 тон годишно. 

Со скромните 3000 тони стока процесирани во 2019 година – што значи дека во 214 

дена од 2019 година бил наполнет само по еден широкотрупен авион, скопскиот 

аеродром според наведениот критериум не реализира минимум транспорт за да има 

значаен регионален  трговски придонес.  

11. Интензитетот на употреба на воздухопловниот транспорт е во корелација 

со голем број лимитирачки фактори и предизвици со кои ние како држава се 

соочуваме. Листата е долга бидејќи постојат ограничувања од најразлична природа: 

технички, економски, политички, гео-стртешки, но веројатно најпоразително од сé е 

непостоењето на Национална транспортна стратегија за воздухопловниот сообраќај 

до пред само неколку години. Официјалните податоци укажуваат дека македонската 

воздухопловна транспортна индустрија е сериозно пасивна и потребно е да се 

искористат сите расположливи лостови за тој сегмент да се придвижи. Коректна 

почетна точка за тоа би било да се изврши детално скенирање на актуелните услови 

во кои функционира транспортот на стока со ULD, па потоа да се преземат 

конкретни чекори и мерки согласно позитивните светски искуства адаптирани на 

карактеристиките на нашиот систем – или кажано со медицински жаргон, прво да се 

пристапи кон анамнеза, па да се изготви анализа па да се  примени терапија. 

12. Изминатата година ја одбележаа предизвиците од пандемијата со вирусот 

Ковид-19, при што и воздухопловната транспортна индустрија се смени засекогаш. 
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Итната потреба од дистрибуирање на произведените вакцини и медицински залихи - 

и во развиениот и во неразвиениот свет, во специјални услови и ладен транспортен 

ланец со стабилни температури во контејнерите и до -80˚C,  се претвори во  сложена, 

масовна и веројатно хуманитарно најодговорна логистичката операција. Оваа 

транспортна операција – која ги обедини координирано да делуваат сите релевантни 

светски авторитети, организации и хуманитарни агенции, го издигна 

воздухопловниот транспорт на пиедесталот високо над остантите видови транспорт 

и ја потврди неговата незаменливост. Во исто време, огромната експанзија на е-

трговијата предизвика дополнителни побарувања за воздухопловен транспортен 

капацитет, па дури и во тешката 2020 година товарниот воздухопловен транспортен 

сегмент (според податоците достапни до Септември 2020 година) бележи профит. 

13. Според очекувањата, блиската иднина ќе се карактеризира со 

континуиран годишен раст од приближно 4%, а до 2039 година ќе се дуплира 

вредноста за реализирани тонски километри. За европскиот континент очекувањата 

се дека југо-источна Азија ќе биде регион со кој ќе се оставрува најголема трговска 

размена. Покрај економски развиените земји, населението од земјите во развој 

достигнува сé поголема куповна моќ и се приклучува кон трендот за конзумирање 

здрава храна. Сé подолговечното и побројното светско население има сé поголемата 

потреба од дистрибуција на фармацевтски производи. Е-трговијата во изминативе 

години континуирано остварува експоненцијалниот развој. Ова се само мал дел од 

околностите кои неминовно налагаат брза испорака или испорака во термо-

регулирани единици како дел од ладен транспортен ланец, која единствено може да 

се реализира со примена на авионски транспорт со помош на ULD. 

14. Многубројни се придобивките на учесниците во транспортниот ланец  од 

транспортот на стока во ULD: 

 комплетно механизирана манипулација со товарот; 

 стандардизираност и унифицираност на утоварот и истоварот;  

 минимизирање на транспортните оштетувања и подобрена заштита на 

стоката; 

 зголемување на безбедноста во транспортниот процес;     

 зголемување на транспортната брзина и минимизирање на каснењата;  

 транспорт на специфична стока во термо-контролирани единици; 

 следење и комуникација со ULD-то во реално време; 

 рационализација на човековите ресурси;   



 

138 

 

 оптимизација на техничките ресурси, флота и инфраструктура; 

 превоз на вонгабаритни и тешки товари; 

 компатибилност за интермодален транспорт... 

15. Коректно е да се спомне дека покрај сите епитети кои ULD-ата ги 

заслужуваат, секако дека на нивна сметка може да се запишат и некои недостатоци 

– како на пример високата цената на чинење на самите ULD-a и пропратната 

опрема, потребата од активно менаџирање со цел да не бидат изгубени или да 

летаат повратно празни од „неатрактивни” рути. Веројатно најчестата евидентирана 

забелешка всушност е човечка грешка констатирана при истовар, а тоа е употребата 

на оштетени па дури и несоодветни ULD-а со кои се оштетува воздухопловот - 

резултат на несовесна примена на принципот „сé додека полетувањето на авионот 

не е задоцнето секој утовар е прифатлив”. Сепак, забелешките во однос на 

придобивките се маргинални бидејќи еден ваков систем значително го унапредува 

работењето на сите вклучени ентитети.  

16. Светските искуства недвосмислено укажуваат дека унапредување на 

воздухопловниот транспорт на стока со примена на ULD-а директно влијае врз 

постигнување на економски развој и кај развиените но и кај земјите во развој - како 

што е и нашата. Токму затоа, приликата не смее да биде пропуштена - концептот е 

одамна смислен и континуирано се усовршува, примерите за успешен развој со 

негова примена се постоечки и реални, а времето ќе покаже дали ќе биде 

искористена укажаната можност.  
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