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Анекс 3 - Договор за корисник на трета страна 

 

ТАБЕЛА НА СОДРЖИНАТА 

 

1. Опис на проектот 

2. Времетраење на Договорот 

3. Одговорности на страните 

4. Подобни активности и трошоци 

5. Известувања 

6. Финансиски аспекти и аранжмани за плаќања 

7. Заштита на лични податоци 

 

Овој ДОГОВОР ЗА КОРИСНИК НА ТРЕТА СТРАНА е изготвен врз основа на насоките за COSME 

Програмата за доделување на финансиска поддршка на трети страни за повикот бр. COS-TOURCOOP-

2019-3-01 GRO/SME/19/C/077, на XXXX XXh [дата] 2021 година, во натамошниот текст „датум на 

влегување во сила на Договорот“ 

 
ПОМЕЃУ: 

 

ПАРТНЕР, основан во [Адреса, град, земја], со единствен даночen број – ЕМБД: [ххххххх] застапуван за 

целите на потпишување на овојДоговор од ------------------ [Име и Презиме] [Улога / позиција] ; 

 

и 

 

КОМПАНИЈА, основана во [Адреса, град, земја], со единствен даночen број – ЕМБД: ххххххх] застапуван 

за целите на потпишување на овојДоговор од ------------------ [Име и Презиме] [Улога / позиција] ; 

 

 

Кружна економија во туризмот, или накратко CEnTOUR 

во натамошниот текст „Проект“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COSME CenTOUR project – COS-TOURCOOP-2019-3-01 

 

1. Опис на проектот 

 

Проектот има за цел да ја поддржи имплементацијата на градење на капацитетите на малите и срдени 

претпријатија - МСП-а во туристичкиот сектор, што ќе ги наведе компаниите да достигнат различни нивоа 

на иновации во циркуларната економија. Тој нуди можност да се следи програма на обуки и да да се добие 

финансиска поддршка за одредена селектирана група на МСП-а. 

 

Шемата на CEnTOUR има намера да ги поддржи МСП-а во развојот и спроведувањето на циркуларни 

бизниси (во смисла на трансфер на знаење, вештини, иновации, сертификати) и да ги реализира во рамките 

на интегрираниот систем за локален развој. 

 

Поддржаните МСП-а ќе бидат вклучени во: 

 

● Програма за градење на капацитети преку специфичен тренинг обука составена од онлајн и „лице-в-

лице“ сесии за секој од учесниците; 

 

● Транснационална програма за трансфер на знаење помеѓу компаниите кои заостануваат во однос на 

циркуларната економија - ЦЕ и компаниите кои веќе имаат развиено понапреден пристап кон ЦЕ од 

слични иницијативи, студиски посети и меѓународни саеми 

 

● Акцелераторска програма насочена кон развој на специфична стратегија за иновации за спроведување 

на кружни решенија (вклучувајќи ј аи шемата за сертифицирање - ECOLABEL / EMAS - за избраните 

МСП-а учеснички во проектот). 

 

Шемата за поддршка ќе ги поттикне МСП-а да ги интегрираат принципите на циркуларна економија во 

нивното работење, истовремено фокусирајќи се на следниве 5 теми: 

 

1) Обнова и повторна употреба на отпадот од храна; 

2) Решенија кои ја исфрлуваат пластиката и осмислување на пакувањето; 

3) Колаборативна потрошувачка како комунален начин да се најдат алтернативни и ефикасни 

деловни модели, и истовремено да се зголеми пристапот на туризмот предводен од заедницата. 

4) Подобрување на конкурентноста на традиционалните пазари на т.н. зрел туризам ,и 

подобрување на атрактивноста на дестинациите; 

5) Подобрување на видливоста на земјите / регионите преку пронаоѓање на нови и иновативни 

пазари во ЦЕ. 

 

 

2. Времетраење на договорот 

 

Овој Договор влегува во сила на ефективниот ден од потпишувањето, односно датумот на влегување во 

сила, и ќе трае се до 15 Ноември 2023 година (крајот на  проектот е на 15 Септември 2023 година, плус 2 

месеци период на подготовка на извештаи и репортирање). 

 

3. Декларации и обврски на корисникот 

 

Со потпишување на овој Договор, компанијата - корисник изјавува дека ги исполнува условите утврдени 

во повикот (став 6). 
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4. Квалификувани активности и трошоци (став 4 и 5 на повикот) 

 

Двете страни признаваат дека активностите подобни за финансирање се однесуваат на следниве 

трошоци: 

 

- Одржливи и зелени инвестиции 

- Трошоци за патување, регистрација и трошоци за сместување 

 

и ова ќе ги вклучува: 

 

1) Одржливи и зелени инвестиции: поддржаните МСП-а ќе учествуваат на следниве активности, во 

текот на траењето на шемата за  поддршка,: 

 

● персонализирана проценка на потребите за секоје МСП – учесничесник спроведена од експерти 

на проектот што треба да резултира со персонализирана стратегија за иновации за секое МСП 

● акцелерација и развој на стратегија, ко-дизајнирани од проектот и во согласност со компанијата. 

● имплементација на иновации преку фази на тестирање, како што е наведено во стратегијата за 

иновации што ќе ја развиваат проектот и компанијата. Имплементација 

 

Прифатливи трошоци поврзани со горенаведените активности се / може да вклучуваат: 

сертификација на усогласеност на физибилити студија (Ecolabel, EMAS, ..) или физибилити и 

спроведување на шема за сертификација, дефиниција на синџирот на снабдување и договори, 

адаптација на процесите и производите, други активности кои можат да бидат дефинирани како 

резултат на градењето на капацитетите и периодот на акцелерација. 

 

● прилагодувања за усогласеност / документација / собирање податоци итн. во поглед на шемите 

за сертификација; трошоци за сертификација / стандардизација во зависност од изводливоста (со 

исклучок на добрата за консумирање и на широка потрошувачка). 

● активности поврзани со синџирот на снабдување и прилагодување на процесите и производите 

(пр. подобрување на користењето на алтернативни извори за енергетска одржливост и договори 

за енергија, заштеда на вода и повторна употреба на отпадни води за кружно управување со 

системте за вода; шеми за транспорт, информации / материјали за маркетинг, материјали за 

специјализирани услуги за гости. Инвестициите во физичка инфраструктура не се сметаат за 

подобни) и трошоците за советодавни услуги и подобрување на вештините (на пример: во 

мапирање на специфични потреби поврзани со одржливост, кои треба да ги адресира 

индивидуалното МСП; при мерење на влијанието врз животната средина и социјалата на 

работењето на МСП-а, во управувањето со работењето на поеколошки начин итн.). 

 

Во рамките на оваа категорија, трошоците што може да се сметаат за прифатливи се оние што се 

поврзани, на пример, со: стекнување на податоци / анализа, материјал и услуги поврзани со тестови 

/ прототипови, набавка на  алатки / инструменти за управување со синџири на снабдување, трошоци 

за дизајн и печатење / дигитализација на одржливи комуникациски материјали за одржливост и 

дигитални уреди / апликација за одржлив маркетинг (на пр. информативни картички и етикети што 

треба да се ставаат во просториите и во лобито за да ги информираат клиентите за услугите на јавниот 

превоз или да предложат одржливо однесување - политика за промена на крпи, намалување на 

загубата на храна и сл.).
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2) Трошоци за патување, регистрација и сместување, поврзани со учеството во програмите за градење 

капацитет и трансфер на знаење, кои вклучуваат: 

 

● 22 часа обука преку интернет со сопствено темпо (не се предвидени патни трошоци, регистрација 

и сместување); 

● 4 ½ дневни сесии лице-в-лице за обука во земјата на активност и меѓусебна индивидуална работа 

(предвидени се  патни трошоци и дневни надоместоци); 

● Можно учество на студиска посета + саем на ниво на ЕУ 

● Локална 1 ½ дневна работилница лице во лице, во земјата на активност, за поттикнување т.н. бури 

на идеи, и идеи за иновативни решенија кои имаат за цел да станат што е можно поциркуларни 

(предвидени се патни трошоци и дневни додатоци); 

● 3 онлајн интернет-вебинари, поврзани со темите на тематските области во фокусот, како  и 4 

онлајн конференции со меѓународни инспиративни / водечки чинители во индустријата (не се 

предвидени патни трошоци, регистрација и сместување); 

● активно учество во интернет Заедницата за практики (не се предвидени патни трошоци, 

регистрација и сместување). 
 

Прифатливи трошоци поврзани со горенаведените активности се: 

 

● патни трошоци (авион, воз, автобус, автомобил,…) што овозможуваат активно учество на еден 

избран член на персоналот од МСП-а во активности за поддршка на лице во лице организирани од 

конзорциумот на проектот; 

●  дневен надоместок кој овозможува активно учество на МСП-а од туризмот, во активностите за 

поддршка на лице-в-лице организирани од страна на конзорциумот на проектот; 

● трошоци за регистрација и сместување што овозможуваат активно учество во настан организиран 

однадвор од конзорциумот (1 студиска посета + саем) за избраните МСП-а. 
 

Максималниот износ за патните трошоци, регистрација и сместување е до 40% од максималниот износ на 

грантот, доколку компанијата учествува во студиската посета + саем, во спротивно тој изнесува 20% од 

вкупниот износ.  

 

Доколку надворешните-непредвидливи услови бидат ограничени исклучиво на онлајн - настани преку 

Интернет (студиски посети, саеми, ...), ресурсите кои нема даможат да се потрошат за патувања, 

регистрација и сместување, ќе треба да се пренасочат кон Одржливи и Зелени Инвестиции. 

 

5. Известувања и репортирање 

 

Компанијата се согласува со следнава шема за известувања и репортирање (како што е наведено во став 13 

од Повикот): 

 

● Компанијата, со поддршка од партнерите од проектот, ќе достави 2 технички и финансиски 

извештаи: првиот во Август 2022 година и вториот до максимални 30 календарски дена од крајот на 

активностите утврдени од Конзорциумот, нагласувајќи ги: 

а ) техничкиот напредок, 

б ) трошоци направени во извештајниот период, 

в ) фактури / сметки и придружни документи за пријавените и релано направените трошоци. 
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● Компанијата се согласува да соработува со партнерите од преоектот за проценката и техничкото 

известување кое што треба да се изврши на крајот на проектот, обезбедувајќи во текот на целиот 

период на учество податоци, информации и одговори на инструментите за проценка (прашалници, 

анкети, интервјуа ..). 

 

Урнеците за извештаите ќе бидат обезбедени од страна на конзорциумот на проектот и ќе треба да се 

пополнат според индикациите дадени  на МСП. 

 

Подобните трошоци треба да се пријават и документираат на следниов начин: 

 

● Стоки и услуги. Овие трошоци се пријавуваат со документи како што се: договори или налози 

за набавка, фактури / потврди и докази за плаќања. 

● Трошоци за патување и сместување за активностите лице-в-лице. Овие трошоци, како што е 

опишано во Членот 4 од овој Анекс, се пријавуваат со следниве документи: резервации на 

сместување, потврди или други документи (докази за присуство, како што се записници од 

состаноци и извештаи) и докази за плаќања и направени трансакции. 

 

За конкретни детали, погледнете во став 13 од Повикот. 

 

Во случај извештаите да бидат нецелосни во кој било дел или имаат непотполна документација, 

конзорциумот може да побара дополнителни информации или докази, на кој учесниците имаат рок 

од 10 календарски дена од формалното барање да ги достават на увид, во спротивно извештајот ќе 

биде одбиен и грантот ќе биде поништен. 

 

 

6. Финансиски аспекти и аранжмани за плаќања 

 

Компанијата ќе добие максимален износ од: 

 

● (за компании од) Грција: 4.100,00 € 

● Италија: 5.500,00 € 

● Република Молдавија: 4.100,00 €  

● Северна Македонија: 3.000,00 €  

● Шпанија: 5.500,00 € 

 

Во рамките на максималните износи утврдени погоре, МСП ќе бидат обврзани да учествуваат во 

активностите наведени во тековниот договор. Придонесите ќе се пресметаат едниствено: 

 

- како паушал еднаков на максималниот износ, доколку реалните трошоци се поголеми од максималниот 

износ;  

 

ИЛИ 

 

- како реални трошоци во висина од 100% доколку се пониски од максималниот износ. 
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За да ги добие финанансиите, компанијата мора да го испрати извештајот на истата адреса за е-пошта (е-

mail) или официјалната адреса за е-пошта наведена од конзорциумот. Извештајот мора да биде соодветно 

пополнета и потпишан / печатиран од правниот застапник на компанијата. 

 

Компанијата мора да учествувала во најмалку 90% од активностите вклучени во договорот.  

 

Грантовите ќе бидат доставени до МСП во 3 транши, како што е дефинирано во следната табела. 

 

Процент Време 
Потребни 

документи 

Датум на испраќање  

на документи 

20% од максималниот 
износ 

во рок од 30 календарски дена 
од потпишувањето на 
Договорот (Анекс 4) 

Потпишан договор 
(Анекс 4) 

10 календарски дена по 

приемот 

30% од максималниот 
износ (вклучувајќи ги и 
направените трошоци) 

Септември 2022 година 

Поднесување на 
извештајот со 

документирани 
докази за 

трошоците 

Август 2022 година 

Конечно порамнување 
на максималниот износ 

(вклучувајќи ги и 
направените трошоци) 

Во рок од 60 календарски дена 
по доставувањето на 

финалниот извештај со 
документирани докази за 

трошоците 

Поднесување на 
извештајот со 

документирани 
докази за 

трошоците 

Во рок од 30 

календарски дена од 

крајот на активностите 

утврдени од 

Конзорциумот 

 

КАКО АЛТЕРНАТИВА (во зависност од изборот од МСП, доколку има 1 или 3 транши и треба да избере 

пред да го потпише договорот за корисник) 

 

Грантот ќе се испорача во една транша, како што е опишано во следната табела 

 

% сметка кога потребни документи 
датум на испраќање 

документи 

конечно 
порамнување на 

максималниот 
износ  

(вклучувајќи ги и 
направените 

трошоци) 

во рок од 60 календарски 
дена по доставувањето на 

финалниот извештај со 
документирани докази за 

трошоците 

доставување на 
извештајот со 

документирани 
докази за трошоците 

во рок од 30 

календарски дена од 

крајот на активностите 

утврдени од 

Конзорциумот 
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Во прилог на процесот на известување опишан во став 5 од Договорот, за да бидат подобни за финансии, 

трошоците мора да ги следат овие правила: 

 

Сите фактури, официјални трошоци и сметководствени документи мора да бидат на име на компанијата-

апликант. 

  

Сите трошоци што треба да се бидат надоместени мора: 

 

● да се реално направени (да можат да се следат, плаќањето во готовина не е дозволено). 

● да се спроведе акцијата што е предмет на грантот. 

● да бидат разумни и оправдани и да бидат во согласност со барањата на здравото финансиско 

управување, особено во во поглед на економичноста и ефикасноста. 

● Да биле направени за време на акцијата, чиј краен рок е 15 септември 2023 година. 

● да не бидат покриени со друг грант на ЕУ. 

● да бидат препознатливи, проверливи и особено, запишани во сметководствената евиденција на 

корисникот / поврзаната трета страна, и утврдени во согласност со важечките сметководствени 

стандарди на земјата каде што компанијата е основана, во согласност со нејзините вообичаени 

практики за сметководство на трошоците. 

● да се усогласат со барањата на важечките национални закони за даноци, придонесите за труд и 

социјално осигурување. 

● да бидат поддржани од соодветна евиденција и друга документација за докажување на 

декларираните трошоци, како што се договори, поддоговори, фактури и сметководствени записи. 

Покрај тоа, вообичаените сметководствени практики на трошоците на корисниците и процедурите 

за внатрешна контрола мора да овозможат директно усогласување помеѓу наведените износи, 

износите запишани во нивните сметки и износите наведени во придружната документација. 
 

Трошоците направени во друга валута мора да се претворат во Евра по среден просек на дневните курсеви 

објавени во С-серијата на Службениот весник на ЕУ, утврдени во соодветниот период за известување. 

Доколку не е објавен дневен курс на Еврото во Службениот весник на ЕУ за предметната валута, 

употребената стапка мора да биде просекот на месечните курсеви за сметководство, утврдени од 

Комисијата и објавени на нејзината веб-страница. 

 

Патувањата, трошоците за сместување како и другите трошоци и надокнади мора да бидат во согласност 

со вообичаените практики на МСП-а, или да го почитуваат секој максимален износ за патни и хотелски 

трошоци утврдени на национално ниво, кое и да преовладува од двете. 

 

Аранжманите за патување мора да стават приоритет на употребата на јавни и колективни начини на 

транспорт. Треба да се користат најефикасните можни превозни средства. 

 

Ниту еден бизнис билет или билет од прва-класа за авионски превоз нема да бидат земени в предвид. 

Билети за бизнис или прва класа за воз се дозволени, само ако може да се докаже дека тие се / биле 

најекономична опција за патување при резервација на билетот (на пр. преку слики од екранот „screenshot“ 

или резервација преку веб-страници)
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Дневните цени за хотелите се сметаат за адекватни на трошоците, доколку не се регулираат на национално 

или меѓународно ниво, кога се под износите споменати во „Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) 

2016/1611“ од Јули 2016 година. 

 

Повисоките дневни стапки се сметаат за исклучителни и мора да бидат соодветно оправдани. Дневните 

надоместоци мора да бидат во согласност со националните и внатрешните правила на корисникот.  

 

Доколку не се регулирани на национално или меѓународно ниво, како и во случај на меѓународни 

организации, максималните подобни дневни надоместоци се оние што се дефинирани на официјалната 

листа која се наоѓа на:     

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN 

 

Сите трошоци мора да бидат јасно поврзани со проектните активности. 

 

 

7. Заштита на лични податоци 

 

Било какви лични податоци според Повикот и „Договорот за корисник на трета страна“ ќе бидат обработени 

од секој партнер на      Конзорциумот, во согласност со Членот 13 од Регулативата на ЕУ 2016/679. 

 

Корисниците мора да обработуваат лични податоци согласно Договорот во согласност со важечкото 
законодавство на ЕУ и националното за заштита на податоците (вклучувајќи овластувања или барања за 
известување). Корисниците можат да му дадат пристап на својот персонал само до податоците што се строго 

потребни за  спроведување, управување и следење на Договорот. 
 

Корисниците мора да го информираат персоналот чии лични податоци ги собира и обработува Конзорциумот. 

За таа цел, тие мора да им достават изјава/и за приватност на Конзорциумот (види Договор за корисник), пред 

да ги пренесат нивните податоци до Конзорциумот. 

 

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НАЦИОНАЛНИ ДЕТАЛИ  

ГРЦИЈА 

Одговорно лице за заштита на личните податоци на Стопанската комора на Ксанти е Стилианос Мораитис. 
ИТАЛИЈА  

CCIAAM 

Апликантите се информираат дека личните и деловните податоци доставени до Стопанската комора на Марке 

ќе бидат обработени, со рачни и компјутерски методи, исклучиво за целите на овој оглас, со цел да се исполнат 

сите законски обврски, национални регулативи и европски регулативи , како и со одредбите дадени од 

легитимирани власти. 

 

Личните податоци ќе бидат обработени од Стопанската комора на Марке за спроведување на горенаведените 

цели на законски и правилен начин, во согласност со Уредбата на 30 јуни 2003 година, бр. 196 „Кодекс во 

врска со заштитата на личните податоци“, на D.Lgs. 101/2018, од Регулаторот БДПР. (ЕУ) 2016/679 и 

последователните измени и дополнувања, исто така со помош на електронски и автоматски средства. 
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Контролор на податоците е Стопанската комора на Марке, Ларго XXIV Маџо 1, 60123 Анкона, во лицето на 

нејзиниот законски застапник, кој може да се контактира преку е-пошта на адресата: 

cciaa@pec.marche.camcom.it. 

 

Службеникот за заштита на личните податоци (ОЈО - службеник за заштита на податоците) може да се 

контактира на е-адресата: cciaa@pec.marche.camcom.it. 

 

На заинтересираната страна и се дадени правата предвидени со членовите од 15 до 22 од регулативата на ЕУ, 

кои можат да се остварат со пишување на е-пошта: cciaa@pec.marche.camcom.it.  

 

UNIVPM 

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 per il trattamento dei 

dati personali degli interessati effettuato nell'ambito della navigazione dei portali web dell'Ateneo   

Il Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), prevede la tutela 

delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni. 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) - Indirizzo: P.zza Roma, 

n.22, 60121 ANCONA - tel. 071.2201 - pec.: protocollo@pec.univpm.it 

 

МОЛДАВИЈА 

 

Во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци, Организацијата за развој на секторот 

на МСП обработува лични податоци врз основа на Политиката за безбедност на личните податоци на ODIMM 

и Регулативата за системот на докажување на личните податоци. Известувањето на ODIMM бр. 1596787314585 

- Национален центар за заштита на лични податоци. 

 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Внатрешните правила произлегуваат од националниот закон: ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 

ПОДАТОЦИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА и органот за надзор: Агенција за заштита на личните податоци 

на Северна Македонија. 

 

Одговорен за БИЦ за овој дел е Мартир Дика. 

 

 

ШПАНИЈА 

 

Регулативата за заштита на личните податоци е составена од следниве правила: 

 

- Регулатива (УЕ) 2016/679 на Европскиот парламент и Советот на УЕ, од 27 април 2016 година, за заштита на 

поединците во врска со обработката на лични податоци и за слободно движење на такви податоци и  
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одбивање на директивата 95 / 46 / СЕ (Општа регулатива за заштита на податоците) што стапи во сила во 

Шпанија на 25- ти мај 2018 година. 

 

- Органски закон 3/2018, на 5-ти декември, за заштита на индивидуалните податоци и гарантирање на 

дигиталните права. БОЕ број 294 од 6 декември 2018 година, регулатива што има за цел усогласување на 

шпанското законодавство со RGPD на УЕ и регулирање на основното право на заштита на личните податоци, 

содржано во членот 18 од СЕ. 

 

Ова прави регулативата за заштита на податоците во Шпанија да потекнува од целосното транспонирање на 

Регулативата 2016/679 на Европскиот парламент и Европскиот совет и, во посебните карактеристики на 

внатрешното право, преку ЛО 3/2018 од 5 декември со кој се воведува регулирањето на дигиталното право на 

граѓаните. 

 

Покрај регулирањето на согласноста, индивидуата мора да ја дадат на третман на лични податоци, во врска со 

малолетни лица, утврдена е и можност за давање согласност од 14 години. Кога Комората бара лични податоци 

во име на компаниите, таа секогаш експресно ќе ве замоли да ги доставувате на доброволна основа. 

Информациите собрани од формуларите на веб-страницата или на кој било друг начин ќе бидат вклучени во 

компјутерска датотека што содржи лични податоци, за што е одговорна Стопанската Kомора. Овој субјект ќе 

се занимава со доверливост на податоците и единствено за управување со активностите на Комората според 

безбедноста наметната со органскиот закон 15/1999 од 13 декември и законот за заштита на личните податоци 

34/2002 од 11 Jули. 

 

Стопанската комора се обврзува да не отстапува, продава или споделува какви било лични информации со 

трети лица кои не се поврзани со оваа страница без нивно експресно одобрување. Комората ги проверува 

засегнатите податоци и, доколку е потребно, ја исправи или избрише ставката без одлагање во согласност со 

органскиот закон 15/1999 од 13 Dекември. 

 

Лицето задолжено за заштита на личните податоци на Стопанската комора на Кантабриа е Хесус Тортоса. 

 

 

Потпис за правен застапник на партнерот  

[* Место и датум] 

 

 

 

Потпис на правен застапник на компанијата  

[* Место и датум] 

 

 

 

 

(*Дигитален или ракописен потпис во согласност со правилата на партнерите за трети корисници) 


