
                     
 
Врз основа на член 19 став 1 алинеја 6 од Статутот на Стопанската 

комора на Македонија, согласно член 11 од Правилникот на Постојаниот 
избран суд (Арбитража) при Стопанската комора на Македонија, Управниот 
одбор на Стопанската комора на Македонија, на седницата одржана на 
19.02.2009 година, донесе 
 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за изменување и дополнување на  

Одлуката за утврдување на Листата на арбитри на 
Постојаниот избран суд (Арбитража) при 

Стопанската комора на Македонија 
 

Член 1 
 
Во членот I, се бришат точките: 18,27, 30, 33 и 36. 
 

Член 2 
Во членот I, во точките 4, 25 и 37, и во членот II точките 3,20,22 и 26 
зборовите "Европски универзитет- Скопје", се заменуваат со зборовите 
"Универзитет ФОН"- Скопје. 

 
Член 3 

Во членот I, во точката 11,  и членот II, точка 10, зборовите "Т-мобилеМК"- 
Скопје, се заменуваат со зборовите: "Траст Консалтинг"- Скопје 
 
Во членот I, во точката 16 и членот II, точка 15, зборовите “АД Поштенска 
банка” се заменуваат со зборовите “Еуростандард Банка АД” 

 
Член 4 

 
Во членот II, точките 16 и 21 се бришат. 
 

Член 5 
 
Во член I како последна точка се додава: Никола Костов, Фудбалска 
федерација на Македонија и во член II како последни 2 точки се додаваат: 
Никола Костов, Фудбалска федерација на Македонија и Горан Рафајловски, 
Рафајловски-консалтинг, Скопје. 
 

Член 6 
 

 По членот II, се додава нов член III кој гласи: 



 

Арбитрите утврдени во Листата на арбитри се должни во Постојаниот 
избран суд (Арбитража) да ги пријават сите промени, заради ажурирање на 
податоците во Листата на арбитри. Доколку арбитерот извршил промена на 
работното место, промената веднаш се ажурира од страна на Стручната 
служба на Стопанската комора на Македонија, освен ако работно место не 
е кај работодавач со седиште во РМ. За сите други промени одлучува 
Управниот одбор на Комората. 
 
Членовите III и IV стануваат членови IV и V, а со бришењето на точките од 
членовите, соодветно се менува редоследот на броевите на точките. 

 
Член 7 

 
Мандатот на новоизбраните членови истекува на денот на истекот на 
мандатот на именуваните членови со Одлуката за утврдување на Листата 
на арбитри на Постојаниот избран суд (Арбитража) при Стопанската комора 
на Македонија бр. 08-3721/10 од 15.12.2006 година. 
 

Член 8 
 
Се задолжува Стручната служба на Стопанската комора на Македонија да 
изготви пречистен текст на Одлуката за утврдување на Листата на арбитри 
на Постојаниот избран суд (Арбитража) при Стопанската комора на 
Македонија. 
 

Член 9 
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето на веб-порталот на 
Комората. 

   
 
 
 
 
 Бр. 08-371/7                   
19.02.2009 год.  

    С к о п ј е                                                                                          
 
 
 
 Претседател,  

          Бранко Азески 
 
 
 


