
Образец СОНК - 6      

                                                        
         САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,  

 НАУКА И КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

          СИНДИКАЛЕН ФОНД НА СОНК                                                                 
                                 П.Ф. 450, 1001 СКОПЈЕ, тел. 02/3115-011  
 

Д  О  Г  О  В  О  Р 

за кредит, склучен на ден _________ година помеѓу 

 
1.Управниот одбор на Собранието на Синдикалниот фонд на СОНК, претставуван од Јаким 

Неделков, Претседател на СОНК и 

 2. _____________________________ од _________________ со стан на ул. __________________ 

_____________________________________ вработен (а) во _____________________________________ 

од _____________________ член на СОНК (во понатамошниот текст: корисник). 

 

Член 1 

 Предмет на овој Договор се правата и обврските за користење на бескаматен кредит. 

 Кредитот од став 1 се доделува врз основа на Правилникот на Синдикалниот фонд и Одлуката 

број ________________ за доделување кредит број _______________ од _______________ година. 

 

Член 2 

 Управниот одбор на Собранието на Синдикалниот фонд на СОНК му доделува кредит на 

корисникот од _______________ денари, со букви_______________________________________ денари 

под условите предвидени со овој Договор. 

Член 3 

 Корисникот стекнува право на добивање на паричниот износ на доделениот кредит веднаш по 

потпишување на овој Договор. 

Член 4 

 Рок на отплатување на кредитот е ______ месеци, а истиот почнува да тече во наредниот месец, 

по исплатата на паричниот износ на доделениот кредит и тоа во износ од една рата од _______ денари. 

 

Член 5 

 Корисникот на кредит се обврзува да ги уплатува достасаните ануитети на кредитот на жиро-

сметка 270000002026993, Синдикален фонд на СОНК,  депонент ХАЛК банка-Скопје. 

 

Член 6 

 За обезбедување на враќањето на кредитот, корисникот доставува меница потпишана од 

корисникот како издавач на меницата, односно главен должник и од двајца жиранти и тоа: 

 

 1._________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

                                             (име и презиме, адреса, број на л.к., матичен број) 

 

 2._________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

                        (име и презиме, адреса, број на л.к., матичен број) 

(овие податоци ги пополнуваат лично жирантите) 



Член 7 

 Се овластува Претседателот на СОНК да ја пополни меницата во износ на достасаните, а 

неисплатени обврски од Договорот за кредит и да ја употреби за наплата на достасаните обврски без 

претходен протест во рок што ќе го одреди СОНК. 

 

Член 8 

 Овој Договор е составен во 2(два) истоветни примероци, од кои по еден за секоја од 

договорените страни. 

 

 

ДОГОВОРЕНИ СТРАНИ: 

 

 
             Корисник на кредитот,         Претседател на СОНК 

________________________________         ЈАКИМ НЕДЕЛКОВ 

               (полно име и презиме) 

________________________________                                                                                                                                                                           

                        (број на л.к.)                                                                                                                                    

      _________________ 202_____ година 

      ________________________________ 

                                (место) 

                                                        


