
                                      Д О Г О В О Р 
за деловно техничка соработка 

 

склучен на ден    год. помеѓу : 
тд “Хорекафорс” дооел Скопје со сметка 380-2770496011-48 во Про-кредит Банка и ЕДБ 
МК4030007618809 застапувано од Звонко Херцег со ЕМБГ 1907969450002 во понатамошен текст 
како добавувач. 

и 

       со сметка        

                          име на фирма      жиро сметка број 

 
 

банка         и ЕДБ         
     име на депонетна банка     единствен даночен број 
 

 
застапувано од        ,  

               име и презиме на упрвителот на друштвото 

во понатамошен текст како купувач. 

Се договорија следното : 
Член 1 
 Добавувачот се обврзува да ја достави нарачаната стока до купувачот или до објектот со кој тој управува во 
однапред договорен термин во склоп со работното време на добавувачот и купувачот за кое работно време страните се 
меѓусебно информирани и согласни. 
Член 2 
 Добавувачот се обврзува стоката што ја доставува да биде во рок на употреба од најмалку 1/3 од дадениот рок на 
производителот, во спротивно да изврши замена на истата. 
Член 3 
 Купувачот се обврзува да ја прими нарачаната стока, да изврши квантитативна и квалитативна проверка во моментот 
на приемот и со своерачен потпис на именуваното лице од страна на купувачот,  без печат да го потврди приемот.  
Член 4 
 Договорните страни се обврзаа, за секоја настаната промена во тековните состојби кај централиот регистар на РМ, 
меѓусебно се известат во писмена форма, како и да испратат нова прочистена тековна состојба. Во спротивно одговорноста за 
сите настанати спорови ја сносат страните потписници на овој договор. 
Член 5 
 Договорните страни се согласни готовинските плаќања да се плаќаат веднаш, додека одложените плаќања да се 
вршат најдоцна во рок од 7 дена од денот на достава на стоките. 
Член 6 
 Договорните страни взаемно се согласни за задоцнетите плаќања да се пресмета Законска Казнена Камата според 
НБРМ. Купувачот воедно е согласен да ги подмири трошоците за изготвување опомени во случај на задоцнето плаќање. 
Член 7  
 Гарант платец за стоката испорачана/примена согласно на овој договор покрај купувачот е и физичкото лице 
 
 
      , ЕМБГ        со  

          Име и Презиме на гарантот платец             Единствен Матичен Број на гарантот платец 

својот личен движен и недвижен имот. 
Член 8 
 Во случај евентуалните спорови да не можат да се решат спогодбено, страните се согласни споровите да се решаваат 
кај надлежен суд. 
Член 9 
 Како прилог кон кон овој договор доставена е писмена понуда на стоки кој ги обезбедува добавувачот. Добавувачот 
го задржува правото на промена на цени со претходно известување на купувачот. 
Член 10 
 Договорот има важност се до неговото раскинување на една од страните, во случај на не исполнување на оврските 
произлезени од истиот и со претходно подмирување на неплатените обврски. Овој договор е составен во три едообразни 
примероци по еден за секоја страна. 

 

Во Скопје, на ден     

 

Тд “Хорекафорс” дооел                                                        
Звонко Херцег                  име на фирма 
 
 
     м.п.  м.п.    
              
                      полно име и презиме краток потпис уравител на друштвото 
 

 

 

 
 

              

                    полно име и презиме   гарант платец 


