
 
ПРЕДЛОГ-ДОГОВОР 

 за деловно техничка соработка  
 

Склучен на ден ---------------- година меѓу: 
 
1. Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, со 
седиште во Куманово на улица „11 Ноември“ бб, Куманово, Република Македонија, со 
ЕМБС:4028201, претставувано од Извршен директор, во понатамошниот текст Прва договорна 
страна, од една страна 
 
и 
 
2. РАПИД БИЛД, во понатамошниот текст Втора договорна страна, од друга страна 
 
 
 
1. ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОГ-ДОГОВОРОТ 

Член 1 
 
1.1. Предмет на овој предлог-договор е регулирање на меѓусебни права и обврски помеѓу двете 
договорни страни во врска со изведба на објект – покриен магацин за готови производи во ФЗЦ 11 
Октомври АД Куманово и тековно одржување на објектите и тековни инвестиции, реконструкции, 
изградби, доградби и тековно одржување од Втората договорна страна за потребите и по нарачка 
на Првата договорна страна. 
1.2. Вкупната вредност не може да надмине 150.000.000,00 денари за период од 3 години. 
 
 
2.ОБВРСКИ НА ВТОРАТА ДОГОВОРНА СТРАНА 

Член 2  
 
2.1. Втората договорна страна се обврзува да изврши изведба на објект – покриен магацин за 
готови производи во ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово во рок од 80 работни дена од датум на 
воведување во работа за Вкупна вредност од 49.883.615,00 денари согласно утврден Рекапитулар 
во Понуда бр.0306-998 од 07.07.2017 година и тековно одржување на објектите. 
2.2. Втората договорна страна врз основа на Понуда која треба да биде најефтина од минимум три 
понуди ќе врши тековни инвестиции, реконструкции, изградби, доградби и тековно одржување во 
вредност до 100.116.385,00 денари. 
 

 
3. ЦЕНИ, УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 
 

Член 3 

 

3.1. Рокот на плаќање изнесува 60 дена од прием на фактурата со можност за дополнително 
продолжување на рокот за плаќање за 60 дена за што страните ќе достават изјава за согласност 
согласно Закон за финансиска дисциплина.



3.2. Втората договорна страна се согласува и се обврзува во случај на задоцнување на исплатата на 
износот по фактура  по истекот на рокот за исплата на истите, да плати законска казнена камата. 
 
4. ВИША СИЛА 
 

     Член 4 
 

4.1. Втората договорна страна нема да сноси одговорност за евентуално доцнење или 
неисполнување, делумно или целосно, на превземените со овој предлог-договор обврски, доколку 
причина за тоа е случај на виша сила. 
4.2. Втората договорна страна е должна да ја извести другата страна за неможноста за 
исполнување на преземената обврска во најкраток можен рок и се обврзува дека по престанување 
на причината за истото ќе пристапи кон исполнување на обврските.  
 
 
5. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ  

Член 5 
5.1. Страните се согласни сите спорови, кои произлегуваат од овој предлог-договор да ги решаваат 
спогодбено во спротивно надлежен ќе биде Основниот суд во Куманово. 
 
 
6. ВРЕМЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член  6 
 
6.1. Овој предлог-договор се склучува во времетраење од 3 (три) години со можност за негово 
продолжување. 
6.2. Доколку една од страните изрази желба да го продолжи овој предлог-договор после 
истекувањето на неговото време на важење, таа ќе ја запознае другата страна за својата намера во 
рок не помал од 30 дена пред денот на завршувањето на важењето на овој договор. 
 
7. ПРЕСТАНОК И РАСКИН НА ПРЕДЛОГ-ДОГОВОРОТ 

Член 7 
 
7.1. Овој предлог-договор престанува да важи со истекот на рокот за којшто истиот е склучен; 
 
7.2. Предлог-договорот може да биде раскинат и пред истекот на рокот на важност во следнве 
случаи: 
- Спогодбено раскинување и  
- Еднострано со писмено известување од една од договорните страни испратено до другата 
договрна страна најмалку еден месец однапред, во случај кога другата договорна страна ќе 
прекрши некоја од своите обврски превземени со овој предлог-договор, како и при намерно или 
од непретпазливост, нарушување на обврските за чување на доверливоста на договорот, како и од 
страна на неговите вработени или соработници.  
 

    Член 8 
 
8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 



 
8.1. Сите измени и дополнувања ќе се вршат со склучување на Анекс кон овој предлог-договор 
потпишан од овластените претставници на двете страни. 
8.2. За се што не е предвидено во овој предлог-договор, ќе се применуваат одредбите од ЗОО. 
8.3. Овој предлог-договор е составен во 2 (два) еднообразни примероци од кои по 1 (еден) за 
секоја договорна страна. 
 

ДОГОВОРНИ СТРАНИ: 
 
Прва договорна страна : 
 
 
 
__________________________________ 
За Фабрика за заварени цевки и профили 
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово 
извршен директор 
 
 
Втора договорна страна : 
 
______________________________ 
РАПИД БИЛД 
 
 
 
 


