
 
 

ПРЕДЛОГ-ДОГОВОР 
ЗА КУПОРОДАЖБА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

                                             
склучен на ден ------- година помеѓу: 
 
1. Друштво за производство и трговија на големо имало,увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО 
Куманово,со седиште на ул. Никола Тесла бр.160, 1300 Куманово со ЕМБС: 4701461 и со 
Единствен даночен број 4017993119380, претставувано од управителот Дејан 
Каранфиловски во понатамошниот текст како продавач, од една страна и 
 
2.  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 како 
Купувач од друга страна 
 
1.ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОГ-ДОГОВОРОТ 
 

Член 1 
1.1 Предмет на овој предлог-договор е купопродажба на нафтени деривати, сопственост 
на Продавачот. 
1.2 Видот и количините на нафтените деривати кои се предмет на овој предлог-договор 
не се договорени и не се утврдени од Продавачот и Купувачот и истите ќе се прилагодат 
спрема потребите на Купувачот. 
 
2.КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 

Член 2 
 
2.1 Квалитетот на нафтените деривати го гарантира производителот ОКТА АД Скопје. 
 
3.ИСПОРАКА И ПРИЕМ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 

Член 3 
3.1 Испораката на договорените количини ќе се врши во согласност со потребите на 
Купувачот на бензинските станици на Продавачот со претходно даден список на возила. 
3.2 Купувачот има право да најавува исклучиво по емаил и други фирми за точење на 
нафтени деривати и е обврзан нивниот долг кон Продавачот по основ на точење на 
нафтени деривати да го превземе и плати со договор за цесија кој ќе биде склучен за 
настанатиот долг. 
3.3 Максимална вредност за која Продавачот ќе врши испорака на Купувачот и за која ќе 
најавува други фирми за точење на нафтени деривати изнесува 150.000.000,00 денари за 
период од 3 години од денот на склучување на овој договор. 
 
4. ЦЕНИ, УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 

Член 4 
4.1 Продавачот ќе ги изготви фактурите за испорачните количини нафтени деривати 
веднаш, а најдоцна во рок од 5(пет) работни дена од денот на испораката. 
4.2 Продавачот ќе ги фактурира дериватите кои се испорачни по цени валидни на денот 
на испораката, цени кои се утврдени според методологијата за малопродажни цени на 



дериватите, во согласност со Одлуката за определување на највисоки цени на одделни 
нафтени деривати донесена од Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија .   
4.3 Купувачот се обврзува да ги плаќа фактурите на Продавачот вирмански во рок од 60 
дена од денот на прием на фактурата. 
4.4 Купувачот во врска со точка 3.2 од овој предлог-договор се обврзува да го плаќа 
долгот настанат на фирмите кои ги има најавено согласно договорот за цесија во рок од 
60 дена од денот на прием на фактурата. 
4.5 Во случај на задоцнето плаќање од договорените 60 дена, договорните страни се 
согласни Продавачот да пресметува законска казнена камата. 
 
5.ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ 

Член 5 
5.1 Продавачот го задржува правото да бара во секое време од Купувачот во писмена 
форма да ги признае своите долгови, а Купувачот е согласен и ја прифаќа обврската да 
одговори во писмена форма во рок од 30 календарски денови од прием на барањето на 
Продавачот. 
5.2 По истек на гореспоменатиот рок, доколку Купувачот не достави писмен одговор, 
истиот е согласен дека тоа претставува молчешкум признавање на износот на долгот, 
утврден од страна на Продавачот. 
 

Член 6 
6.1 Овој предлог-договор стапува во сила со денот на неговото потпишување од страна на 
овластени претставници на договорените страни.    
 

Член 7 
7.1 Измени и дополнувања на овој предлог-договор ќе се вршат со заедничка согласност 
на двете договорни страни исклучиво во писмена форма. 
7.2 Овој предлог-договор може да се изменува и дополнува со анекси потпишани од 
овластени претставници на договорените страни.   
 
8.ВРЕМЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ДОГОВОРОТ 

Член 8 
8.1 Овој предлог-договор се склучува на определено време за период од 3 години од 
денот на склучување на овој предлог-договор. 
 
9. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ  

Член 9 
9.1 Во случај на спор двете страни ќе се обидат да го решат спогодбено, а доколку не 
успеат во тоа надлежен ќе биде Основниот суд Куманово во Куманово. 
 

Член 10 
10.1 Овој предлог-договор е составен во два еднакви примероци, од кои по еден за секоја 
договорна страна. 
 
ДОГОВОРНИ СТРАНИ 
      
                  ПРОДАВАЧ                                                                    КУПУВАЧ   
         Детоил ДОО Куманово                                    ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО 
 
______________________________                          ______________________________ 


