
 

 

  

 

Information  

requests Барана информација 

Vendor Supplier Self-Declaration  

/ Изјава од  Добавувачот 

Company Name incl. Legal form 
Име на компанијата вкл. 
Правна форма  

Street Улица  

Address Адреса  

PO box No. Поштенски фах  

Zip Code Поштенски код  

Town/city Место / град  

Country Земја  

Web page Web страна  

Contact E-mail Контакт E-mail  

Contact phone No. Контакт телефон  

Contact fax No. Контакт факс  
Is your company listed in the 
commercial register based on its 
legal form? 

Дали вашата компанија е 
регистрирана во Централен 
регистар како правен субјект?  

Commercial register No. 
ЕМБС (Единствен Матичен број 
на субјектот)  

Unique tax identification No. 
ЕДБ  
(Единствен даночен број)  

Organizational form  
(LLC / LTD / INC …) 

Организациски облик (ДООЕЛ 
/ДОО /АД ...)  

Town/city  
(commercial registry entry) Место / град на регистрација  

Country  
(Commercial register entry) Земја на регистрација  

Shareholder (Names and 
shares) e.g. share >= 10% 

Акционер (Име и акции)  
на пример, удел> = 10%  

Chief Official  
(Names and title) 

Управител  
(Име и титула)  

Is the company an entity which 

is owned / controlled by public 

office? 

Дали компанија е ентитет кој е 

во сопственост / контролира од 

страна на Јавна институција?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

  

 
Banking  
information 

Банкарски информации 

Bank code Банкарски код  

Bank name Име на банката  

Bank country 

Земја на регистрација на 

банката  

Account Number Број на сметка  

IBAN/SWIFT code  
(BIC code) 

IBAN/SWIFT код  
(BIC код)  

Name of account holder 
Име на сопственикот на 
сметката  

Business data Деловни податоци  

Number of FTE Број на вработени  
Revenue last year  
[ in OPCO currency / suppliers 
currency] 

Приход од минатата година  
[во локална валута /  
валута на добавувачот ]  

Compliance  
Questions 

Прашаља  
за Усогласеност  

We embrace, support and enact, 
within our sphere of influence, a 
set of core values in the areas of 

human rights, labour standards, 
the environment and anti-
corruption. 

Се залагаме, поддржуваме и 
промовираме, во рамките на 

нашата сфера на влијание, 
група на основни вредности во 
областите на човековите 

права, работни стандарди, 
животната средина и борба 
против корупцијата.  

We actively engage against 
corruption in all its forms and 
ensure that our subcontractors 
adhere to the equivalent 
standards. 

Активно се вклучуваме во 
борба против корупцијата во 
сите нејзини форми и 
гарантираме дека нашите 
подизведувачи се 
придржуваат кон еднакви 
стандарди.  

Has the company or its current 
management ever been charged 

with or convicted of any financial 
crime, corruption or fraud? 

Дали компанијата или 

актуелната Управа некогаш 
биле обвинети или осудени за 
каков било финансиски 

криминал, корупција или 
измама?  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

  

 
References 

 
Препораки 

Customer Name: Име на клиент: 

 
Name of service / solution / 
project: 

Име на услугата / решение / 
проект: 

 
Content: Содржина: 

   

 
Customer Name: Име на клиент: 

 
Name of service / solution / 

project: 

Име на услугата / решение / 

проект: 
 

Content: Содржина: 

   

 
Customer Name: Име на клиент: 

 
Name of service / solution / 
project: 

Име на услугата / решение / 
проект: 

 
Content: Содржина: 

 

   
Date  
 

Дата  
 

 
Signature  
(of Supplier’s  
official representative) 

Потпис  
(овластен претставник  
на Добавувачот)  

 
 

 
Company stamp 

 
 

 
Печат од компанијата 

 

 
Ве молиме доставете копија од извод од Централен Регистар не постар од 3 месеци, како пропратен 
документ на Изјавата на Добавувачот. 

Please provide copy of the legal form of the commercial registration not older than 3 months, as support 
document to Vendor Self-declaration. 

 
За официјална промена на која било информација Добавувачот е должен да достави писмено известување. 
For official change of any of information stated above Vendor is obliged to send written notification. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

 


