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Назив на фирмата /на Англиски/..............................................................................
Скратен назив на фирмата ....................................................................................
ЕМБС ..............................

ЕДБ ......................................................

/ Број на деловен субјект /

Претежна дејност

/ Единствен даночен број /

/шифра/............................

Вид на упис во Централен
Регистар на РМакедонија
JNU

ТП

ДОО

АД

ПСС

ЈНУ

ЈП

Друго

ДООЕЛ

Сопственост:

Приватна

Општествена

Капитал:

Домашен

Странски

Мешовит

Големина:

Мала

Средна

Голема

Државна

Мешовита

Жиро сметка ...........................................................
Банка депонент..............................................................................................
Адреса ..........................................................................................................
Град/Н.место ...................................
Тел: .....................

Факс: ..........................

Е-адреса: .......................................
Број на бар-кодови: 10

Општина .......................

100

ПБ: .............

Мобилен: ........................

WEB страна: .........................................
1,000

10,000

100,000

ПРИСТАПНИЦА
за членување во Асоцијацијата за GS1 стандарди GS1 Македонија

Со потпишување на оваа Пристапница го прифаќаме Статутот и Договорот за членство
во GS1 Македонија и се обврзуваме дека:


годишната членарина и надоместокот за користење на GS1 бројот ќе ги подмируваме
по добиеното задолжение од GS1 Македонија;



ќе се придржуваме на нашите обврски од Статутот, Договорот и оваа Пристапница;



GS1 системот ќе го користиме според утврдените GS1 правила и технички стандарди;



преземаме одговорност за секоја наша евентуална повреда на правото на
интелектуална сопственост, злоупотреба на GS1 системот или неизвршување на
нашите обврски кон GS1 Македонија;



ќе го подмириме барањето за надоместок на штета за неовластено користење на GS1
системот и GS1 стандардите, во износ од 100.000 денари;



доделеното право за баркодирање, ниту дел ниту во целина, нема да го отстапиме,
пренесеме или препродадеме на трето лице;



во рок од 15 дена ќе ја известиме GS1 Македонија за секоја организациона промена
(промена на адреса, на овластеното лице, други контакт информации и сл.);
по евентуалниот престанок на нашето членство во GS1 Македонија, ќе го вратиме
Решението за доделениот Матичен GS1 број и ќе престанеме истиот да го користиме.



Дата ______________

М.П.

Директор

_____________________________
(име и презиме со печатни букви)

____________________
(потпис)

