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                                                            ПРИСТАПНИЦА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО МАТТО 

 
 
Назив на Фирма :_______________________________________________________________    Датум : ________________ 
 
Вид на членство : _______________________________________________________________ 
 
Титула на претставникот : ________________________________________________________________ 
 
Тел : ___________________  Факс : ____________________ Е-маил : _______________________ 
 
УСЛОВИ ЗА ЧЛЕНСТВО : 
 

1. Сите фирми кои се регистрирани и обавуваат дејност во Република Македонија согласно 
позитивните законски норми во Република Македонија имаат право за членство во 
Стопанската комора на Македонија-Турција МАТТО. Процедурата за прием во Стопанската 
комора на Македонија-Турција МАТТО е предвидена во Законот за стопански комори на 
Република Македонија и тоа членовите 4, 5, 14 и 29 како и Статутот на Комората и тоа членовите 28, 29, 30, 31, 
32 и 33 од истиот. 

 
2. По разгледувањето на секоја апликацијата Управниот Одбор, одлучува за прифаќањето на членството. 

 
3. Фирмите членки имаат право за промена на претставник меѓутоа за истата треба да известат по писмен пат. 

Доколку има прекин на работа од двете страни, фирмата е одговорна за избор и пријава на нов претставник по 
ист пат. (Секоја фирма и претставникот, за секоја направена промена се одговорни за известувањето во Управата 
во рок од 15 дена. Доколку нема ново известување од страна на фирмата, податоците на Управата се сметаат за 
валидни). 

 
4. Секоја ПРИСТАПНИЦА ЗА ЧЛЕНСТВО се заверува со печат и се потпишува од страна на одговорни лица. 

Оригиналите се основни, доколку е аплицирано по пат на факс или е-маил, истите се заменуваат со оригиналите. 

(На пријавата треба да се залепат две фотографии на претставникот и да се додадат две други или да се пратат 
по маил од 300 dpi). На пријавата во прилог се додаваат и договорот од Централен Регистар за Трговија и 
циркулар на потписи заверен во нотар. 

 
5. Фирмата која поднесува барање е обврзан во рок од 30 дена да ја уплати сумата за членство одредена според 

статутот на МАТТО. 
 
ИЗЈАВА НА ФИРМАТА ЧЛЕНКА: 
 
Изјавуваме дека : 
 

1. ќе работиме за користта на земјата и МАТТО 
 

2. ќе пристапиме според законите на земјава 
 

3. ќе управуваме според правилата на МАТТО 
 

4. ќе управуваме според објавените етички правила на МАТТО. 
 

5. ќе ја поддржуваме управата на МАТТО 
 

6. ќе ги поддржуваме активностите на работните сектори на кои сме членки 
 

7. ќе ги уплатиме годишните членства одредени според членот 29. од Статутот на Стопанската Комора на 
Македонија – Турција МАТТО. Доколку не уплатиме договорот ќе биде раскинат.  

 
 

Ве молиме за ваше одобрение на оваа пријава и изјавуваме, покрај податоците дадени на ПРИЈАВАТА ЗА ЧЛЕНСТВО 
дека се точни исто така и дека во пресрет на недоразбирања во спроведување на овој договор надлежни се 
Правосудството на Скопје и Извршните органи. 
 
СОПСТВЕНИК НА ФИРМА КОЈ АПЛИЦИРА 

  
 (Печат на фирмата и потпис на одговорното лице) 
Молбата за членство на фирмата, на ден __/__/20__, е одобрен / одбиен од страна на Управниот Одбор на МАТТО. 

 
 

Фото 
(Претставник) 
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                                                                    ПРИСТАПНИЦА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО МАТТО     

 
                                                             
 
ПРОФИЛ НА ФИРМА: 
 
Назив  на фирмата:     ________________________________________________________________________________ 
 
Седиште на фирмата:  ________________________________________________________________________________ 
                       

                                   ________________________________________________________________________________ 
 
 
Населба: ___________________      Поштенски код: ________________              Град: _________________________ 
 
 
Тел:    ___________________                   __________________________                    __________________________ 
 
 
Факс: ___________________                   ___________________________                     _________________________ 
      
 
Е-маил адреса: _____________________________________  Адреса на Веб сајт: _________________________________ 
 
Година на формирање: _________________________________    Број на вработени:     ____________________________ 
 
 
 
 
2. УПРАВА 
  Титула      Име Презиме 
 
   
Претседател на Управен Одбор:                                    _____________________________________________________ 
   
Потпретседател на Управен Одбор.:                    _____________________________________________________ 
 
Генерален Директор:                                                    _____________________________________________________ 
 
________________________                                         _____________________________________________________ 
 
________________________                                         _____________________________________________________ 
 
 
 
 
3. ГРУПНИ ВРСКИ 
Доколку сте во група со некоја друга фирма ве молиме наведете ги нивните називи и (подоле дадени кодови) вашите 
врски со истите  
 
A) Основно здружение                   Б)  Учество                         В) Братски               Г) Друго _________________________ 
 
 
                  Фирма                                                        Врска                                                Дејност 
 

________________________________            _____________            _________________________________ 
 
________________________________            _____________            _________________________________ 
 
________________________________            ______________           _________________________________ 
 
_______________________________              ______________          __________________________________ 
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                                                                         ПРИСТАПНИЦА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО МАТТО 

 
 
 

4. ДЕЈНОСТ ИЛИ АКТИВНОСТИ – ПРОИЗВОД 
Ве молиме поднесете детаљи за вашата дејност 
                                     
Рударство                                  Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Енергија                                    Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Градежништво и превземање     Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Прехрана                                   Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Земјоделие                                Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Текстил                                     Детали: ___________________________________________________________________ 

 
Нафта и Нафтени производи      Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Машинство                                Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Хемикалии                                Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Железо и челик                         Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Компјутери и Електроника         Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Автомобили                               Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Мебел                                       Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Транспорт                                 Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Информатичка технологија        Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Банкарство и Финанции             Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Конзултантство                          Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Туризам и хотелство                  Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Увоз и Извоз                              Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Здравство                                  Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Сектор на услуги                       Детали: ___________________________________________________________________ 
 
Друго...(Поднесете)                   Детали: ___________________________________________________________________  
 
5. ОДНОСИ СО СТРАНСТВО (доколку имате врски) 
Ве молиме да ги користите кратенките во полињата „Вид на работа“  
 
A) Увоз                              Б) Извоз                В) Партнерска инвестиција                         Г) Друго 
 
                                 ДОСТАПЕН   НАМЕНЕТ 
  
        Земја            Вид на работа           Предмет                         Земја                 Вид на работа              Предмет 
 
 
 
____________      ___________     ____________              ____________      ______________     _____________ 
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                                                                          ПРИСТАПНИЦА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО МАТТО                                                                       
 
 
6. ДАТУМ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
7. ПРЕПОРАКИ 
Фирмите кои сакаат да бидат членови во МАТТО, за комплетирањето на процедурата за членство, треба да имаат најмалку 
три препораки од други фирми без оглед на тоа дали тие се фирми од основно здружение, во учество или фирма брат. 
После одобрување на членството препораките може да бидат и само две. 
 
                Фирма                     Член на МАТТО                  Овластено лице                                                Телефон 
 
____________________                   _______________________________________            _______________________ 

 
________________________               ___________________________________             _______________________ 
 
_________________________             _______________________________________            _______________________ 

 
 
 
8. Поднесете ги компонентите кои ве поттикнаа за членство во МАТТО? Означете. 
 
 
   Активности на МАТТО                                                 Веб сајтот на МАТТО 
                                                           
  Други членки фирми на МАТТО                                   Вести  на медиумите во врска со МАТТО 

 
  Публикација на МАТТО                                              Друго...(Наведете)___________________________ 
 
 
 
9. Поднесете го името на вработениот од МАТТО при вашата прва средба. 
 
    ______________________________________________________________ 
 
 
10. ЗДРУЖЕНИЈА, КОМОРИ И ФОНДАЦИИ НА КОИ СЕ ЧЛЕН ФИРМИТЕ ИЛИ НИВНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 
 
 
   Стопанска Комора на Македонија                                  Сојуз на Стопански Комори во Македонија       

                 
   Друго _____________________________                 Друго _________________________________ 
 
 
 
11. ДРУГИ ФИРМИ КОИ БИ ГИ ПРЕПОРАЧАЛЕ НА МАТТО 
  
                Фирма    Овластено лице                          Телефон 

 
____________________                 ____________________________             _____________________________ 
 
____________________                 ____________________________             _____________________________ 
 
____________________                 ____________________________             _____________________________ 
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