
ДОГОВОР ЗА ОГРАНИЗИРАЊЕ НА АВИОНСКИ ПРЕВОЗ 
 

Склучен на ден _____________година во _____________помеѓу: 
 
1. Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, бул. 
„Илинден“ бр.2, Скопје со ЕМБ 4064674 и даночен број 4030990253430, застапуван 
од  д-р Драги Рашковски, Генералниот секретар на Владата на Република 
Северна Македонија (во натамошниот текст давател на услугата), и 
 
2.Име и презиме ____________________________________________  

од ___________________________________________________,  

со адреса ул.___________________________________________ 

со ЕМБГ______________________________ 

број на пасош_______________________________,  

(доколку лицето е малолетно) 

Застапник ____________________________________________________________  

од ____________________________________________________,  

со адреса ул.___________________________________________ 

 со ЕМБГ______________________________ 

број на пасош_______________________________,  

законски застапник во својство на __________________________________ 

(во натамошниот текст корисник на услугата). 

 
Член 1 

Предмет на овој договор е организирање на авионски превоз до Република 
Северна Македонија на корисникот на услугата, заради спроведување на 
Одлуката за спроведување на задолжителен државен карантин и Уредба со 
законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни 
болести за време на вонредната состојба, согласно Уредбата со законска сила за 
организирање на авионски превоз на македонски граѓани со моментален престој 
во странство на територијата на Република Северна Македонија за време на 
вонредна состојба. 

 
Член 2 

Давателот  на услугата се обврзува: 
- да организира авионски превоз од Минхен, С.Р. Германија, до Меѓународниот 

аеродром Скопје – Скопје/Република Северна Македонија со компанијата WizzAir.  
 



 
Член 3 

 Корисникот на услугата се обврзува: 
- во рок од 15 дена од денот на пристигнувањето во Република Северна 

Македонија да извршат уплата на средствата во висина на цената за 
авиобилетот на сметка на давателот  на услугата, на следниот начин: 

- уплата  на средствата во висина на цената на авиобилетот да го 
изврши на образец ПП-50 на следниов начин: 
Назив на примач: Буџет на Република Северна Македонија 
Транс.сметка 100 000000063095 
Сметка на корисник   630010001963019 
Приходно конто   725939  00 
Во цел на дознака:  Враќање средства на сметка 040010007863713, 
расходно конто 420220 потпрограма 10 

 
Вкупната цена на чартер летот изнесува 32.000 евра во денарска 

противредност, а поединечната цена која секој од патниците ќе треба да ја плати 
согласно став 1 од овој член се определува на начин што вкупната цена на чартер 
летот се дели со бројот на патници сместен во авионот. 
 

Член 4 
Договорните страни се согласни овој договор да има извршна клаузула, 

односно да има својство на извршна исправа врз основа на која во случај не 
неисполнување на обврските од договорот на една од договорните страни, 
другата договорна страна може да побара непосредно извршување на договорот, 
во својство на доверител, согласно Законот за извршување. 

 
Член 5 

Овој договор се смета за склучен и стапува на сила во моментот на 
потпишување од страна на двете договорни страни.  

 
Член 7 

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применува Законот за 
облигациони односи. 

 
Член 8 

Евентуалните спорови во врска со реализацијата на овој договор договорните 
страни ќе ги решаваат меѓусебно спогодбено и по мирен пат. Доколку договорните 
страни не постигнат спогодбено решение за настанатиот спор, согласни се истите 
да ги решаваат пред надлежен суд. 

 
 

ДОГОВОРНИ СТРАНИ 
 

 
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА         корисник / застапникот  
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА        име и презиме и потпис 
 д-р Драги Рашковски      
 
       
 



 
 
Врз основа на член 3 од Уредбата за со законска сила за организирање на 
авионски превоз на македонски граѓани со моментален престој во странство на 
територија на Република Северна Македонија за време на вонредна состојба, ја 
давам следната 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

Јас _______________________________________________, со адреса 

_______________________________________________________ со ЕМБГ 

___________________________ ИЗЈАВУВАМ дека сум запознаен дека во рок од 

15 дена од денот на пристигнување во Република Северна Македонија сум 

должен да ги исплатам средствата во висина на цената за авиобилетот на сметка 

на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за 

организирање на авиопревозот од _______________________________ до 

Меѓународниот аеродром Скопје-Скопје. 

Исто така ИЗЈАВУВУВАМ дека сум согласен/а дека по пристигнувањето во 

Република Северна Македонија ќе бидам сместен/а во државен карантин најмалку 

14 дена. 

 

Датум 

                ИЗЈАВУВА 

     Име и презиме и потпис 

 


