ДО
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РГС 1

БАРАЊЕ
за издавање на податоци од Регистар на годишни сметки
Подносител на барањето_____________________________________________
(подносителот, освен документот под реден број 1 кој може да го добие само за
себе, може да добие податоци за било кој друг субјект)
Податоците се бараат за :
(Назив на правниот субјект)____________________________________________
Идентификационен (матичен) број _____________________________________
Според годишна-и сметка-и за ______________________година-и
Телефон и лице за контакт____________________________________________
НАПОМЕНА: Податоците во сите издадени документи се однесуваат на
две години. Исклучок, документ под р.бр. 1 – каде се опфатени три години
и под р.бр. 10 – каде е опфатена една година. Податоците во сите
издадени документи, освен р.бр. 1, за трговец поединец (ТП) се
однесуваат на една година.
Изберете документ со заокружување

1. Извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех
Документ потребен за јавни набавки - стар бонитет (чл.150 од Закон за
јавни набавки Сл.в. на РМ бр.136 од 12.11.2007 година) - нумеричка форма
2. Информација за економско финансиската состојба на субјектот
Документ потребен по други основи (кредит, лизинг, работна дозвола,
виза, информација за деловен партнер и др.) - текстуална форма
3. Листинг од обработена годишна сметка (бил. на состојба и бил. на успех)
4. Листинг од обработена годишна сметка (бил. на состојба и бил. на успех)
и готовински текови
5. Листинг од обработена годишна сметка (бил. на состојба и бил. на успех)
и готовински текови на англиски јазик – само за стопанство (вид на
работа 450)
6. Скратен исказ од годишни сметки
7. Скратен исказ од годишни сметки со оценка за работењето на субјектот
8. Анализа на паричен тек и промени на капиталот
9. Оценка на ликвидност
10. Информација за структура на приходи по дејност - СПД
11. Друго (Информација за доставени г.с., Извештај за сеопфатна добивка и
друго) ___________________________________________________________
Место и датум
__________________

Потпис на овластено
лице и печат

ДЕЛ ОД ТАРИФНИК
за издадени податоци (документи) од Регистар на годишни сметки
наведени во Барањето РГС 1

Р.
бр

1.
2.
3.

Документ

Цена

Извештај за билансот на состојба и податоци од
билансот на успех
Информација за економско финансиската состојба на
субјектот

1750.00
1750.00

Листинг од обработена годишна сметка

699.00

5.

Листинг од обработена годишна сметка и готовински
текови
Листинг од обработена годишна сметка и готовински
текови на англиски јазик

1049.00

6.

Скратен исказ од годишни сметки

254.00

7.

Скратен исказ од годишни сметки со оценка за
работењето на субјектот

350.00

8.

Анализа на паричен тек и промени на капиталот

489.00

9.

Оценка на ликвидност со мислење

349.00

10.

Информација за структура на приходи по дејности СПД

509.00

11.

Друго

505.00

4.

875.00

Особено нагласуваме, покрај точниот назив на документот-во полето
за цел на дознака, при уплатата да се внесуваат точните износи наведени во
ценовникот. Доколку заокружите повеќе од еден документ, Ви укажуваме дека
за секој документ ќе треба посебна уплатница на поединечниот износ.
Уплатите може да се вршат во наведениве банки на следниве сметки:
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РМ, ЕДБ 4030001425480, ЕМБС 5549850
СТОПАНСКА БАНКА СКОПЈЕ
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА СКОПЈЕ
ТТК БАНКА СКОПЈЕ
ШПАРКАСЕ БАНКА СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА
УНИ БАНКА СКОПЈЕ
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

200000810380672
210055498500119
290100000070565
250001000400008
500000000564373
240010001589325
320100002836960

Напоменуваме, за издавање на документот потребен за учество на
тендер (јавни набавки) - Извештај за билансот на состојба и податоци од
билансот на успех, до Централниот регистар на Република Македонија
потребно е да доставите Барање, пополнето, потпишано од овластено лице
и заверено со печат, пропратено со доказ за уплата на соодветниот износуплатница.

