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PPPRRRIIISSSTTTAAAPPPNNNIIICCCAAA   

Основни податоци за фирмата 
АД  

ДООЕЛ  

ДОО  
Назив на фирмата:       Форма на 

организација: 
друго:        

Адреса:       

Поштенски број:           Место:       Општина       

Телефон:       Телефакс:       

E-mail:      @      WEB адреса: www.      

Домашен  Приватна  
Странски  Државна  Вид на капитал: 
Мешовит  

Сопственост: 
Мешовита  

Број на вработени:       Просечна бруто плата по вработен(*:       
*)Податокот за бруто плата Комора се обврзува дека ќе го користи само за свои потреби 
 

Деловни информации 
ЕДБ                           
Матичен број               

 

Банка депонент       

Шифра на доминантна дејност       Назив на 
дејноста       

Жиро сметка                        
Име и презиме (овластено лице)       
Функција       
Здружение/групација во Комора        
 

 Со оваа пристапница изјавувам дека пристапувам во членството на Стопанската комора 
на Македонија и како член се обврзувам да ги почитувам одредбите на Статутот и другите 
акти на Стопанската комора на Македонија. 
 
    Датa____________                           М.П.                      Потпис________________ 
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PPPRRRIIISSSTTTAAAPPPNNNIIICCCAAA   

Врз  основа  на  член 10  од  Законот  за  Стопанската  комора  на Македонија  ("Службен 
весник на РМ" бр.  89/04)  и член  15  од Статутот на  Стопанската комора на Македонија, 
Собранието на Комората, на седницата  одржана на 10.03.2005 година, донесе  
    
 

О Д Л У К А 
за утврдување на основицата за пресметување и стапката 

на придонесот (членарината) за Стопанската комора на Македонија 
   

 
Член 1 

   
Основица  за  пресметување  на  придонесот  (членарината)  што  ја плаќа  секој  

член  на  Стопанската  комора  на  Македонија  преставува  вкупниот  износ  на  
исплатената  бруто  плата  на  вработените  во  правното  лице - член на Стопанската 
комора на Македонија.  
  

 
Член 2 

   
Стапката за пресметување на придонесот (членарината) за Комората  изнесува 

0,12%.  
   

Износот  на  придонесот  (членарината)  за  Стопанската  комора  на Македонија 
пресметан  според оваа  одлука не  учествува во формирањето  на  бруто  основицата  за  
пресметување  на  придонесите  и  даноците  од  платите.  
   

Износот  на  пресметаниот  придонес  (членарина)  се  уплатува  при секоја исплата 
на платите од страна на правното лице - член на Комората, на  жиро  сметката  
Стопанска  комора  на  Македонија 300000000719194 - депонент Комерцијална банка А.Д. 
- Скопје.  
  

 
Член 3 

   
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во  гласилото и на ВЕБ 

страницата на Стопанската комора на Македонија.  
    
 

Бр. 07-1018/7                               Претседавач,  
10.3.2005 год.                                                                     Савка Димитрова с.р.  
Скопје     


