ПРИСТАПНИЦА
ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ГРАНСКИТЕ СТОПАНСКИ КОМОРИ
Со пополнување и испраќање на оваа пристапница, Вие се согласувате да членувате во една
од гранските стопански комори. Сите грански стопански комори се здружени во Сојузот на
стопански комори на Македонија.
Изберете една постоечка гранска стопанска комора:
 Трговска комора;
 ИКТ комора2;

 Индустриска комора;

 ТУК комора;

 Услужна комора;

 Комора на сметководители;

 Агро-бизнис комора1;
 Градежна комора

Основни информации за претпријатието
Полн назив
на претпријатието:
Скратен назив на претпријатието:
Адреса / Место:
Телефон / Факс:
E-mail:
Интернет адреса:
Регистарски број:
Матичен број:
Опис на дејноста:

1
2

Земјоделско-сточарско-прехрамбено-преработувачка Комора
Стопанска комора за информатичко-комуникациска технологија и услуги
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Приближен број на вработени:









СOХO (еден - двајца вработени)
Микро претпријатие (до 10 вработени)
Мало (од 11 до 49 вработени)
Средно претпријатие (од 50 до 199 вработени)
Големо претпријатие (од 200 до 500 вработени)
Големо (над 500 вработени)
Екстра големо (над 1000 вработени)
екстра екстра големо (над 2000 вработени)

Информации за лицата во претпријатието
Име и презиме

Работно
место
Управител

Е-маил

Телефон/
мобилен телефон

Примарен
контакт

Со пополнување на горенаведените податоци се согласуваме да стапиме во
членство на наведената гранска комора и се обрзуваме редовно да ја плаќаме
членарината.
Членството во гранските стопански комори започнува во моментот на пополнување
на апликацијата, односно уплатата на членарината.

Уписната членарина изнесува 1.500 денари.
Квартална членарина3 според
категорија (во денари)
SOHO (еден - двајца вработени)
Микро претпријатие (до 10
вработени)
Мало (од 11 до 49 вработени)
Средно претпријатие (од 50 до 199
вработени)
Големо претпријатие (од 200 до 500
вработени)

1
квартал
900,00

2
квартал
900,00

3
квартал
900,00

4
квартал
900,00

1.850,00
3.700,00

1.850,00
3.700,00

1.850,00
3.700,00

1.850,00
3.700,00

7.400,00

7.400,00

7.400,00

7.400,00

15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00

3

Еден квартал е составен од три месеци и тоа: (јан-мар, апр-јун, јул-сеп, окт-дек). Ако фирмата се зачлени во средината на
кварталот, наместо целосна квартална членарина, кварталната членарина само за тој квартал се пресметува според бројот на
месеци во кварталот во кој се пристапува.
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Големо (над 500 вработени)
Екстра големо претпријатие (над 1000
вработени)
Екстра екстра големо (над 2000
вработени)

Датум
__________________

24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00
46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00
86.100,00 86.100,00 86.100,00 86.100,00

Потпис
___________________
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