
ПРЕДЛОГ-ДОГОВОР 
За деловна соработка за купопродажба на производи од програмата на ФЗЦ 

 
 

Склучен на ден__________година меѓу 
 
1.Фабрика за заварени цевки и профили 11 Октомври Акционерско друштво Куманово, со седиште 
на 11-ти Ноември 87а со ЕМБС 4028201  и со ЕДБ 4030995133645, претставувано од Страхил 
Пановски и Војчо Нацевски , во понатамошниот текст Прва предлог-договорна страна, од една 
страна 
 
и 
 
2.MAK PIPE FZE Слободна зона Џебел Али,DUBAI,UAE -----------во понатамошниот текст Втора  
предлог-договорна 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 купопродажба на готови призводи кои ги произведува Првата 
договорна страна. 
1.2.Готовите производи кои Втората договорна страна ќе ги купува од Првата договорна страна се 
дадени на посебна листа која е составен дел од овој предлог-договор.(Прилог 1) 
 
2.ЦЕНИ, УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 
 

Член 2 
 
2.1.Плаќањето на готови производи кои Втората страна ќе ги набавува од Првата страна ќе се 
врши под услови, начин и купопродажни цени утвредни со општите услови за продажба на Првата 
договорна страна и Општиот ценовник определени од Првата договорна страна кој е важечки на 
денот на купопродажба. 
2.2.Втората договорна страна се обврзува во целост да изврши уплата на Првата договорна страна 
на износот на име купопродажна цена за купените матерјали од Првата договорна страна, во рок 
согласно Општите услови за продажба кој важи за сите купувачи, а по доставена фактура од 
Првата договорна страна. 
2.3.Страните се согласни дека доколку плаќаањето на производите не се врши авансно пред 
превземањето на производите, Втората договорна страна да достави обрзбедување во висина од 
најмалку од вредноста на производите кои се преземаат, кое обезбедување може да биде 
банкарска гаранција, акреедитив, залог на подвижни ствари, хипотеки на недвижности, како и 
други инструменти за обезбедување. 
2.4.Договорните страни се согласни доколку Втората договорна страна има побарувања од Првата 
договорна страна (доспеани и недоспеани обврски, како и доспеани и недоспеани договорени 
камати), ќе се третираат како обезбедување за производите преземени од Втората договорна 



страна и дека во таков случај за висината на тие побарувања не е потребно дополнително 
обезбедување од точка 2.3. 
2.5.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 истата, да и плати и законска казнена 
камата. 
 
3.ВРЕДНОСТ 
 

Член 3 
 
3.1.Страните се согласни дека вкупната вредност на производи кои Втората договорна страна 
може да ги купи од Првата договорна страна не може да изнесува повеќе од 1.848.000.000,00 
денари согласно количини утврдени со општите услови. 
 
4.РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ 
 

Член 4 
 
4.1.Страните се согласни сите спорови, кои произлегуваат од овој предлог-договор да ги решаваат 
спогодбено во спротивно надлежен ќе биде Основниот суд во Куманово. 
 
5.ВРЕМЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ДОГОВОРОТ 
 

Член 5 
 
5.1. Овој предлог-договор се склучува во времетраење од 3 години со можност за негово 
продолжување. 
 
6.ПРЕСТАНОК И РАСКИН НА ПРЕДЛОГ-ДОГОВОРОТ 
 

Член 6 
 
6.1.Овој предлог-договор престанува да важи со истекот на рокот за кој што истиот е склучен. 
 
6.2.Предлог-договорот може да биде раскинат и пред истекот на рокот на важност во следниве 
случаи 
-спогодбено  раскинување и 
-еднострано со писмено известување од една од договорните страни испратено до другата 
договорна страна најмалку еден месец однапред, во случај кога другата договорна страна ќе 
прекрши некоја од своите обврски преземени со овој предлог-договор, како и при намерно или 
од непретпазливост, нарушување на обврските за чување на доверливоста на предлог-договорот, 
како и од страна на неговите вработени или соработници. 
 
7.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 7 
 



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

ДОГОВОРНИ СТРАНИ: 
 
Прва договорна страна: 
 
 
___________________________ 
За Фабрика за заварени цевки и профили 
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово 
 
 
Втора договорна страна: 
 
 
____________________________ 
MAK PIPE FZE, Слободна зона Џебел Али,DUBAI 
 


