
ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНО ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 
 
Склучен на ден ______________  год. помеѓу 
 

1. АСУЦ „Боро Петрушевски“  на град Скопје, ул.„Едвард Кардељ“  бр.26 б, со ЕДБ 4030974108993 застапуван од 
директор Соња Ристовска и 

2. Самостоен синдикат за образование наука и култура на РМ (СОНК)  со седиште на бул. „Кочо Рацин“ бр. 72г, со 
ЕДБ 4030994240332, застапуван од Јаким Неделков (3165-129, 075/493-701), во својство на претседател на 
синдикатот.   

ЧЛЕН   1 
Давателот на услуги, како предмет на овој договор се обврзува за членовите на СОНК и нивното потесно семејство да важи 
понудата која е составен дел на овој договор со цени и услуги наведени во истата, односно да: 
- Врши технички преглед и регистрација на моторни возила за членовите на СОНК. 
- Овозможува плаќањето на услугите во Станицата за технички преглед и Автошколата да биде на 6 (шест) рати со 

административна забрана преку плата врз основа на заверено барање на членовите на СОНК издадено од СО на СОНК. 
- Врши бесплатен превентивен преглед по барање на корисниците на услуги. 
- Овозможува користење нa услугите од работилница со доставување на потврда заверена од СО на СОНК 
- Ги извршува услугите од понудата до СОНК. 

 
ЧЛЕН   2 

АСУЦ „Боро Петрушевски“ на Град Скопје се обврзува врз основа на заверена и потпишана Изјава од членот на СОНК и 
Административна забрана од работодавецот да изврши услуга на барателот наведена во чл.1 од овој Договор. 
АСУЦ „Боро Петрушевски“на Град Скопје се обврзува за вредноста на извршената услуга да ги достави до работодавецот 
административните забрани и фактурите до 15-ти во месецот. 
 

ЧЛЕН 3 
Работодавецот се обврзува врз основа на доставените фактури (со вкупниот износ на сите рати, нивниот број и рокови) да ја 
организира исплатата на побарувањето во рати, со тоа што при исплата на платата, работодавецот ќе ја запира ратата и ќе ја 
уплаќа на жиро сметка на давателот на услуги на трезорска сметка 100000000063095 сметка на буџетски корисник 7850104049 
787 17 депонент на Народна банка на Р.М., приходна шифра 723119 програма N2. Работодавецот е должен при плаќањето 
на фактурата задолжително да се повика на бројот на фактурата. 
 

ЧЛЕН 4 
СОНК е должен да достави список на АСУЦ од сите свои синдикални организации со назив, адреса и контакт информации на 
работодавците, заради признавање на издадените потврди на вработените. 
СОНК е должен да достави примерок од потпишаниот договор, понудата и рекламен материјал до сите синдикални организации 
на СОНК. 
Синдикалната организација на СОНК се обврзува да организира издавање на потребните документи дека барателот е член на 
СОНК и дека е во редовен работен однос, како и до кој износ е солвентен да плаќа за услугите од член 1. 
Доколку барателот на услуги е вработен на определено време, работодавецот му издава административна забрана каде го 
наведува датумот до кога важи договорот и врз основа на тоа го одредува бројот на рати. 

 
ЧЛЕН 5 

Во случај на престанок на работниот однос на вработениот, водење дисциплинска постапка која може да резултира со 
престанок на работниот однос или преместување кај друг работодавец, работодавецот ќе го извести давателот на услуги, со 
цел АСУЦ да пристапи кон организирање на потполна наплата на направениот долг од страна на барателот на услуги кој е 
задолжен да го подмири истиот. 

 
ЧЛЕН 6 

Договорот се склучува на неопределено време и стапува на сила со денот на неговото потпишување од двете страни. Доколку  
една од договорните страни побара негово раскинување, истата е должна тоа да го направи по писмен пат со наведување на 
причините за раскинување на договорот со отказен рок од 30 дена. Измени и дополнувања на договорот се вршат по писмен 
пат на предлог на една од договорните страни со склучување на анекс договор кон основниот договор. 

 
ЧЛЕН 7 

Евентуалниот спор договорните странки ќе го решаваат спогодбено во духот на добрите деловни односи, а во спротивно – 
решава надлежниот Основен суд во Скопје. 
 

ЧЛЕН 8 
Договорот е составен во 4 (четири) еднакви примероци од кои по 2 (два) за секоја договорна страна. 
 
 АСУЦ „Боро Петрушевски“ Скопје Самостоен синдикат за образование наука и култура                       
 Директор,  Претседател,                       
 Соња Ристовска Јаким Неделков 
 _____________________________ _____________________________ 


