
Политика за достава на производот FORMI 216 

 

Политиката за достава се однесува на доставата на производите нарачани преку интернет 

продавницата www.formi.mk 

1. Доставата на сите производи на целата територија на Република Македонија изнесува 150 -200 

денари. 

2. Со цел вашите нарачки да стигнат безбедно и навремено, formi.mk соработува со повеќе 

лиценцирани компании за испорака на пратки на територијата на целата држава. 

3. При плаќање со кредитна/ дебитна картичка, доставата на производите во градот Скопје* за 

нарачки извршени до 14:00 часот преку НЛБ банка доставата ке се изврши истиот ден, додека во 

случај на плаќање преку банкарски трансфер, се извршува во рок од  2 работни дена по добиена 

потврда од банката за извршено успешно плаќање.  

4. Испораката на производите до останатите градови во Р.М. се извршува во рок од најмногу 2 до 

3 работни дена по добиена потврда од банката за извршено успешно плаќање.  

5. Во роковите не се засметуваат: неделите, празници или други неработни денови, времето на 

доцнење поради неточна или непотполна адреса и времето на доцнење поради виша сила или 

околности за кои formi.mk не одговара.          

6. Производите ќе бидат доставени на адресата на лицето кое Вие сте го навеле како примач, а 

потврда за наплатата и фактура за купените производи ќе добиете по електронски пат на e-mail 

адресата на купувачот која вие сте ја навеле. 

7. Доколку претставникот за достава не успее да го најде примачот на наведената адреса за 

достава, на наведената адреса за достава ќе биде оставена писмена информација за направениот 

обид со контакт информации од доставувачот и ќе биде направен повторен обид примачот или 

купувачот да бидат контактирани со употреба на податоците кои се оставени при правењето на 

нарачката. 

8. Ќе ги направиме сите напори за направената нарачка да биде доставена во посочените 

временски интервали во оваа политика за достава, но нема да одговараме за било каква загуба 

која може да ја претрпите како резултат на задоцнета достава поради ваша вина, односно ако 

доставувачот не го пронајде на адресата лицето кое вие сте го навеле како примач.  

*Со цел избегнување на недоразбирања, под "град Скопје” се подразбираат општините кои 

влегуваат во територијалната организација на Град Скопје, а тоа се: Аеродром, Бутел, Гази Баба, 

Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари,  во границите утврдени 

со Законот за Градот Скопје. 


