
 

 

 

Друштво за трговија и производство МОНА ДООЕЛ Скопје. Ул.Кеј 13-ти Ноември бр.ГТЦ бр.2/Локал 34, ск – 5, Приземје, Скопје-

Центар, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА , тел: 0038923231905  , ЕМБС: 5641667  , ЕДБ: 4030002443938, трансакциона сметка: 

210-0564166701-09_, банка NLB ;  e- mail :monamk@monaonline.com 

 

РЕКЛАМАЦИОНЕН ЛИСТ Е – ПРОДАВНИЦА 

Потврда за прием на рекламација број ________________ датум _______________ 

 

Број на сметка: ___________________ 

Датум на купување: _______________ 

Датум на купување: _______________ 

Датум на прием на производот: _______________ 

Број на денови на користење: _________________ 

 

Име и Презиме на купувачот Телефонски број 

Адреса на купувачот 

Електронска адреса на Купувачот 

Шифра на прозивод:                                                  Количина: 

 

Опис на рекламацијата 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Со потпишување на рекламациониот лист потврдувате дека сте согласни потврдата за прием на рекламациониот 

лист и одлуката по поднесената рекламација да Ви бидат доставени по електронски пат на горенаведената 

електронска пошта. 

 

Согласен со внесените податоци –    Потпис на лицето овластено за  

Потпис на купувачот      прием и печат 

 

___________________      ____________________ 



 

 

 

Друштво за трговија и производство МОНА ДООЕЛ Скопје. Ул.Кеј 13-ти Ноември бр.ГТЦ бр.2/Локал 34, ск – 5, Приземје, Скопје-

Центар, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА , тел: 0038923231905  , ЕМБС: 5641667  , ЕДБ: 4030002443938, трансакциона 

сметка:_______________, банка ____________________ ;  e- mail :monamk@monaonline.com 

 

ОДЛУКА НА КОМИСИЈА ЗА РЕКЛАМАЦИИ 

Одлука број ___________________ датум _______________ 

 Комисија 

 1. __________________ 

 2. __________________ 

 3. __________________ 

 

Одлука 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

НАПОМЕНА 

Производот мора да бидe неоштетен и чист, спакуван во неговото оригинално пакување со етикета 

и фактура/сметка. 

Рекламациониот лист мора да биде пополнет во 4 (четири) идентични примероци, еден за купувачот, 

еден за продавачот а останатите се испраќаат со производот. 

 

Во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата, продавачот ќе го извести потрошувачот во писмена 

форма или по електронски пат за одлуката (прифатен или одбиен приговор на потрошувачот во врска 

со сообразноста на ставката), како и можниот начин на решавање на жалбата во согласност со 

Законот за заштита на потрошувачите (враќање на средства, соодветно намалување на цената, замена 

или поправка на статијата). 

 

Потпис 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 


