
                                  
          
                                                                                                                   

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ
за издавање потврда за единствен производител

1. Процедурите  за  издавање  на  потврдите  за  единствен 
производител  се  применуваат  во  регионалните  канцеларии: 
Битола, Прилеп, Кичево, и Кочани.

2. Наведените регионални канцеларии ги издаваат потврдите само 
за барателите  кои припаѓаат на соодветните Регионални комори. 

3. Се  доставува барање од фирмата кое задолжително се заверува 
во архивата на соодветната Регионална канцеларија.

4. Доколку фирмата се јавува првпат со барањето се доставува и : 
- Фотокопија со целосна регистрација на друштвото
- Фотокопија на картон со депонирани потписи
- Изјава  од  одговорно  лице  дека  тие  производи  што  се 

наведени во барањето се произведени во друштвото. 
- На увид се приложува оригинална регистрација

2. Доколку фирмата се јавува вторпат се доставува само барање и 
изјава  од одговорно лице дека тие производи што се наведени во 
барањето се произведени во друштвото. 

3. Целосната  документација  ја  прима  Регионалната  канцеларија  и 
веднаш истиот ден по факс ги проследува барањето и изјавата до 
соодветната служба на здружението/асоцијации во чија дејност се 
наоѓа дејноста на барателот.

4. Службата на соодветното здружение/асоцијации при Стопанската 
комора на Македонија по приемот на барањето и изјавата должна 
е да ги провери наводите  и да издаде писмено  мислење и по 
факс во рок од 2 дена со потпис да го достави до соодветната 
Регионална  канцеларија  доколку  нема  потреба  од  пошироко 
усогласување на ниво на здружението.

5. Лицето од Регионаланата канцеларија врз основа на писменото 
мислење  што  ќе  го  добие  од  соодветната  служба  веднаш 
изготвува потврда за единствен производител.

6. По изготвување на потврдата лицето од соодветната Регионална 
канцеларија се јавува кај барателот и го известува дека потврдата 
му  е  изготвена  и  го  повикува  да  дојде  во  Регионалната 
канцеларија и истата да ја подигне со извршена уплата преку жиро 
сметка  300000000718709 на Стопанската комора на Македонија, 
согласно  Тарифникот.

7. Доколку, согласно писменото мислење од соодветната служба на 
здруженијата при Стопанската комора на Македонија,  барателот 
не е единствен производител, истиот телефонски се известува од 
лицето во Регионалната канцеларија и доколку е согласен му се 
подготвува потврда за производител и се применува истата ставка 
од тарифникот.



8. Целокупната  документациј,  Регионалната  канцеларија  ја  чува 
согласно Правилникот за архивско работење.

9. Барањето со документ може да се достави и по електронски пат 
на :
regiobt@ic.mchamber.org.mk;
regiopr@ic.mchamber.org.mk;
regiokicevo@ic.mchamber.org.mk
regiokc@ic.mchamber.org.mk;
а оригиналните документи се доставуваат при подигнувањето на 
документот (Потврда за единствен производител).

13.  Непостапувањето   согласно  оваа  процедура  од  сите  лица 
повлекува         одговорност согласно актите на Комората.

Дирекција за деловни и општи услуги     
                        Директор,
                М-р. Ацо Спасовски
Дирекција за промовирање и информирање на членките
                       Директор,
                   Љубица Нури
Дирекција за претставување и застапување 
        на интересите на членките
                       Директор,
                 Стојмирка Тасевска

Скопје 06.03.2008 г.
                                                                           ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР,

                                                                                  М-р. Јелисавета 
Георгиева
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