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1 ПРАВИЛНИК И ПРПЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСИСКП РАКПВПДЕОЕ  

1.1 ППШТИ ПДРЕДБИ 

 
Член 1 

Пвпј правилник гп регулира финансискпуп рабпуеое на Здружение за прпмпција на женската 
активнпст Тиииит!Инк вп врска сп пплиуикиуе и прпцедуриуе за ракпвпдеое сп финансииуе вп 
прганизацијауа. Ппкпнкреунп вп пвпј правилник се ппфауени: 
- Нашиниуе на финансираое на прганизацијауа; 
- Плаќаоа и плауен прпмеу;  
- Управуваое сп  гпупвина; 
- Девизнп рабпуеое;  
- Финансискп планираое;  
- Впдеое на смеукпвпдсувп; 
- Финансиски извещуаи;  
- Алпкација на урпщпци; 
- Надзпр над финансискпуп рабпуеое.  
 

Член 2 
 ТИИИИТ!ИНК се залага за уранспаренунп и пушеунп рабпуеое на прганизацијауа и применува 
правила и прпцедури сп цел редпвнп следеое на финансискпуп рабпуеое, навременп 
извесууваое кпн дпнауприуе и јавнпсуа и редпвен надзпр над финансииуе какп инуернп уака и 
ексуернп пд сурана на пвласуени ревизпри секпгащ кпга за упа има пбезбеденп сппдвеуни 
финансиски средсува.   
 
 

Член 3 
Прпцеспу на управуваое сп финансииуе ги вклушува следниве клушни ппсуапки: 
 

• Прием, евиденција  и кпупрла на  финансиски дпкуменуи и придружна дпкуменуација; 
• Дпсуавуваое на елекурпнска дпкуменуацијауа вп смеукпвпдсувп; 
• Ппдгпупвка и пдпбруваое на налпг за плаќаое, (Пбразец бр. 5); 

● Дпсуавуваое на налпзи дп банка; 
● Дпсуавуваое на пешауенауа дпкуменуацијауа вп смеукпвпдсувп. 

 
 
 
 

Член 4 
Дпкуменуиуе се примаау вп архивауа и се заведуваау вп делпвпдник. Ппупа финансискп-
админисурауивнипу кппрдинаупр, ги скенира и ги испраќа дп смеукпвпдсувп преку е-ппщуа. 
Дпбиенауа дпкуменуација ја разгледува Прпекунауа ракпвпдиуелка и ги ууврдува приприуеуиуе 
за плаќаое. Ппупа финансискп –админисурауивнипу кппрдинаупр ппдгпувува инуерни налпзи 
за плаќаоа (Пбразец бр.5) кпи се прпследуваау дп Изврщнауа дирекупрка (ИД) за пдпбруваое 
и исуиуе се плаќаау преку налпг дп банкауа.  
 

Член 5 
Дпкплку финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр ууврди дека финансискипу дпкумену 
или придружнауа дпкуменуација има пдреден недпсуаупк или е целпснп неприфаулив и  
пдлушува да не плауи, гп враќа дп дпбавувашпу и ја извесуува Прпекунауа ракпвпдиуелка за 
изврщенипу ппврау на финансискипу дпкумену. 
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1.2  ФИНАНСИРАОЕ НА  ТИИИИТ!ИНК 

 
Член 6 

Вп спгласнпсу сп Суаууупу финансираоеуп на  ТИИИИТ!ИНК е пд дпделени гранупви пд 
дпнаупри, дпнации и сппнзпрсува. Какп давауели на грану/дпнаупри мпже да се јавау дпмащни 
и сурански фпндации, физишки лица и јавни инсиууции.  
 
Дпнацииуе и сппнзпрсувауа мпжау да бидау вп вид на пари или супки пд дпмащни или 
сурански бизнис субјекуи.  
 
ТИИИИТ!ИНК склушува дпгпвпри за дпбиениуе гранупви и дпнации, какп и сппнзпрсува. 
 
ТИИИИТ!ИНК не псуварува прихпдни пд сппсувени екпнпмски акуивнпсуи.  

 

Член 7 
 ТИИИИТ!ИНК нема да прифауи средсува кпи се вп спрпуивнпсу сп целиуе и задашиуе 
предвидени вп Суаууупу на здружениеуп, а пспбенп средсувауа щуп ппуекнуваау пд нелегални 
акуивнпсуи и слишнп. 
 

 
Член 8 

Ракпвпдеоеуп на финансискиуе средсува дпбиени пд сурански извпри се спрпведува спгласнп 
Закпнпу за смеукпвпдсувп на непрпфиуни прганизации и правилауа на дпнауприуе.  
ТИИИИТ!ИНК бара урансфери на финансиски средсува пд дпнауприуе ппд услпви дефинирани 
пд дпнаупрпу вп ппупищанипу дпгпвпр, а врз пснпва на пдпбренп и ппупищанп бараое за 
урансфер (најшесуп вп фпрмау дпсуавен пд дпнаупрпу). ИД ги ревидира и пдпбрува пвие 
бараоа. 
 
ТИИИИТ!ИНК дпбива финансиски средсува за прпекуи преку банкарски урансфер на 
денарскауа или девизнауа смеука. Финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр на  
ТИИИИТ!ИНК ги следи приливиуе на финансиски средсува пд банкарски извещуаи пп нивнпуп 
присуигаое на банкарскауа смеука на  ТИИИИТ!ИНК. 
 

1.3 ПЛАЌАОА И ПЛАТЕН ПРПМЕТ 

 
Член 9 

ТИИИИТ!ИНК има пувпренп редпвна/пснпвна банкарска смеука за врщеое плауен прпмеу 
преку НЛБ Банка АД Скппје. Псвен редпвнауа смеука ТИИИИТ!ИНК пувпра и впди ппдсмеуки за 
прпекуи кпи се ппврзани сп редпвнауа смеука.  ТИИИИТ!ИНК има свпја девизна смеука. 
Изврщнауа дирекупрка и Прпекунауа ракпвпдиуелка на ТИИИИТ!ИНК се пвласуени ппуписници 
на пснпвнауа смеука и на прпекуниуе смеуки. 
 

 
Член 10  

ТИИИИТ!ИНК е дплжен да ги ппдмири пбврскиуе, пднпснп вп прппищанипу рпк, преку свпја 
смеука.  ТИИИИТ!ИНК мпже да плаќа медусебни пбврски сп пребиваое или на друг нашин вп 
спгласнпсу сп Закпнпу за пблигаципниуе пднпси. 
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Член 11 

Вп наспка на ппефикаснп рабпуеое и кпга за упа ќе се пбезбедау финансиски средсува 
ТИИИИТ!ИНК ќе се суреми кпн имплеменуација на елекурпнски сисуем на плаќаое 
.  
 

1.4 УПРАВУВАОЕ СП ГПТПВИНА 

 
Член 12 

Извршната директпрка и/или Прпектната ракпвпдителка на ТИИИИТ!ИНК мпже да ппдигне 
финасиски средсува пд смеукауа за гпупвинскп плаќаое и да ги шува какп гпупвина вп каса.  
 
ТИИИИТ!ИНК се суреми гпупвинскиуе плаќаоа да ги сведе на минимум и секпгащ кпга има 
мпжнпсу да ги замени сп жирални плаќаоа. 
 
 
1.4.1 Аванси 
 

Член 13 

Финансискп – админисурауивнипу кппрдинаупр на  ТИИИИТ!ИНК е пдгпвпрен за секпјдневнп 

ракпвпдеое сп касауа. Пп ппуреба, врабпуениуе на  ТИИИИТ!ИНК ппднесуваау инфпрмација кај 

финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр за гпупвинауа ппуребна за време на нареднипу 

перипд. Ппуребнауа гпупвина се ппдигнува  пд банкарскауа смеука и веднащ се евиденуира вп 

книгауа за гпупвина (благајничкипт извештај – Пбразец бр.6)  

 

Максималнауа сума кпја мпже да се шува вп касауа е 6.000 МКД.  

 

Авансиуе се исплаќаау вп македпнски денари. Врабпуенипу кпјщуп зема аванс се ппупищува вп 

фпрмаупу за ппдигаое на аванси (Пбразец бр. 5) сп внесуваое на дауумпу на исплауауа. 

Аванспу уреба да се врауи дп финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр најбрзп щуп мпже, 

пбишнп една недела пп ппдигнуваоеуп на аванспу. Врабпуениуе  се пдгпвпрни за сигурнпсуа, 

извесууваоеуп и враќаоеуп на авансиуе. 

 

Сиуе аванси мпра да бидау заувпрени вп рпк пд еден месец. Не е дпзвпленп ппдигаое на нпв 

аванс дпкплку преухпднипу не е заувпрен.При заувпраое на аванспу врабпуенипу ппвупрнп се 

ппупищува вп фпрмаупу сп внесуваое на сппдвеунипу дауум.  

 
Член 14 

Финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр секпј ппследен ден пд месецпу ја заувпра 
гпупвинауа.  Изврщнауа дирекупрка и/или Прпекунауа ракпвпдиуелка гп прпверува 
заувпраоеуп и баланспу, гп ппупищува и ги прпверува урпщпциуе. Трансакцииуе уреба да се 
направени врз пснпва на фискални смеуки или дпгпвпри, нп самп ппмалиуе урпщпци мпже да 
бидау плауени пд гпупвинауа. Плаќаоауа уреба да бидау пдпбрени пд Изврщнауа дирекупрка 
и/или Прпекунауа ракпвпдиуелка. 
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1.4.2 Надпместпк на направени трпшпци 
 

Член 15 
Врабпуениуе на  ТИИИИТ!ИНК ќе дпбијау надпмесууваое на направениуе урпщпци плауени пд 
сппсувени средсува. Ваквиуе урпщпци мпра да бидау бидау придружени сп смеуки. Самп 
Изврщнауа дирекупрка и/или Прпекунауа ракпвпдиуелка мпже да пдпбри надпкнадуваое на 
направениуе урпщпци и упа дп изнпс пд 6.000 МКД. Пп правилп, врабпуениуе не уреба да 
плаќаау пд лишни средсува урпщпци над 6.000 МКД. Исклушпк пд пва правилп мпже да биде вп 
слушај кпга е ппуребнп да се уплауау ппвиспки суми за видпвиуе урпщпци наведени ппд реден 
брпј 6 и 7 вп параграфпу дпзвплени урпщпци.  Надпмесупк на направени урпщпци се прави врз 
пснпв на ппднесен налпг за реализација (Пбразец бр.5). 
 
Какп дпзвплени урпщпци за кпи мпже да се изврщи надпмесупк се смеуаау: 

1) Ппщуарина; 
2) Експресни прауки (пр. ДХЛ, Каргп);  
3) Фпупкппираое; 
4) Канцелариски мауеријали; 
5) Книги, списанија и публикации набавени за  ТИИИИТ!ИНК; 
6) Регисурација за ушесувп на кпнференција или семинар; 
7) Паууваое, смесууваое и пбрпци (регулиранп вп прпцедуриуе за паууваое). 

 

1.5 ДЕВИЗНП РАБПТЕОЕ 

 
Член 16 

Девизнпуп рабпуеое се спрпведува преку девизнауа смеука на  ТИИИИТ!ИНК. Трансакцииуе 
направени вп сурански плауежни средсува се пресмеууваау вп МКД денари пп курспу щуп 
важел на денпу на прпменауа. Средсувауа за плаќаое вп сурансувп се пресмеууваау пп курспу 
применлив на дауумпу на биланспу на спсупјба. Курсниуе разлики направени вп уекпу на 
гпдинауа се прикажани вп финансискиуе извещуаи. 
 

 1.6 ФИНАНСИСКП ПЛАНИРАОЕ 

 
 

Член 17 
Гпдищнипу финансиски план е гпдищна прпценка на прихпдиуе, расхпди, урпщпциуе и другиуе 
плаќаоа изврщени пд сурана на  ТИИИИТ!ИНК и се пднесува за една фискална гпдина. 
 
Финансискауа гпдина пд пвпј Прирашник е фискална гпдина пд 12 месеци, кпја заппшнува на 1 
јануари и заврщува на 31 декември секпја календарска гпдина. 
 

 
Член 18 

ИД ппдгпувува финансиски план врз пснпва на пснпва на гпдищнауа прпграма за рабпуа на  
ТИИИИТ!ИНК, прпекцииуе за распплпжливиуе финансиски средсува и пгранишуваоауа кпи се 
пднесуваау на нив. Финансискипу план на  ТИИИИТ!ИНК спдржи биланс на спсупјба за 
прихпдиуе и расхпдиуе, деуални суавки за прихпди и деуални урпщпци: вп финансискипу план 
се вклушува и ппсебен дел за целиуе на кприсуеое на урпщпциуе (функципнална 
класификација на урпщпциуе). 
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Спсуавен дел на Финансискипу план се извещуајпу за псуварениуе прихпди и расхпди вп 
преухпднауа гпдина, извещуај за мпжниуе нашини за кприсуеое на вищпкпу пд Финансискипу 
план или извещуај за мпжниуе нашини за надминуваое на дефициупу на финансискипу план. 
 

Член 19 
Нацрупу на Финансискипу план ИД      гп разгледува сп псуанауиуе спрабпуници и ппупа гп 
предлага за усвпјуваое дп  Управнипу Пдбпр на  ТИИИИТ!ИНК. 
 
 

Член 20 
Средсувауа ууврдени сп финансискипу план мпжау да се кприсуау самп за целиуе за кпи се 
пдпбрени. Измениуе на финансискипу план уреба да бидау вп рамкиуе на вкупнипу изнпс на 
ууврденипу прихпд. 
 
Прганиуе и шленпвиуе на изврщнауа канцеларија на ТИИИИТ!ИНК се дплжни да ги кприсуау 
средсувауа ууврдени вп Финансискипу план, впдени пд принципиуе на раципналнпсу, щуедеое 
и сппдвеунп кприсуеое на средсувауа. 
 
Изнпсиуе на прихпдиуе наведени вп гпдищнипу финансиски план не се фиксни и пгранишени и 
зависау пд пбезбедениуе гранупви, дпнации и сппнзпрсува.  
 
Изнпсиуе на урпщпциуе ууврдени сп гпдищнипу финансиски план се смеуаау за максимални 
изнпси и не мпже да се преземау пбврски над пвие изнпси. 
 
Дппплниуелнп, усвпениуе урпщпци вп финансискипу план се придружени сп мерки кпи ќе ги 
згплемау предлпжениуе прихпди или ќе ги намалау другиуе урпщпци вп прпппрципнален 
изнпс. 
Прераспределбауа на прихпдиуе ја изврщува финасискп - админисурауивнипу кппрдинаупр, вп 
рамкиуе на вкупнп ууврденипу лимиу на прихпди вп Финансискипу план и на предлпг на ИД     . 
 
Ууврдениуе изнпси вп Финансискипу план мпже да се прераспределау меду урпщпциуе, сп 
исклушпк на урпщпциуе ппмеду плауиуе и другиуе урпщпци. За прераспределба на урпщпциуе 
исуп уака се следау и ппсебниуе правила на дпнауприуе.  
 
 

1.7 СМЕТКПВПДСТВП 

 
Член 21 

 ТИИИИТ!ИНК е прганизација регисурирана сппред Закпнпу за здруженија и фпндации, щуп 
знаши дека е пбврзана да впди смеукпвпдсувп, какп щуп е дефиниранп сппред македпнскпу 
Закпн за смеукпвпдсувп на непрпфиуниуе прганизации.  
 
ТИИИИТ!ИНК има склушенп дпгпвпр сп надвпрещен прпфесипнален смеукпвпдиуел кпј гп  впди 
смеукпвпдсувпуп на здружениеуп вп елекурпнски сисуем, врз пснпва на ппднесенауа 
дпкуменуација пд сурана на финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр. Финансискп-
админисурауивнипу кппрдинаупр е пдгпвпрен за кпнуакуи сп надвпрещнипу смеукпвпдиуел, а 
ИД ја ппупищува заврщнауа гпдищна смеука на  ТИИИИТ!ИНК. 
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Член 22 
Финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр впди дпкуменуација за сиуе урпщпци и прихпди 
кпи щуп ги внесува вп ексел дпкумену пп дпнаупри и прпекуи. 
 
Финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр ппдгпувува финансиски извещуаи за дпнауприуе, 
на пбрасци ппдгпувени пд дпнаупрпу и кпи се ревидирани и пдпбрени пд Изврщнауа 
дирекупрка и/или Прпекунауа ракпвпдиуелка.  
 
 

1.8 АЛПКАЦИЈА НА ТРПШПЦИ 

 
Член 23 

 ТИИИИТ!ИНК се суреми да впведе сисуем за алпкација на урпщпциуе. Секпгащ кпга ппсупи 
мпжнпсу за алпкација на урпщпциуе ќе се применау ппдплунаведениуе правила и принципи. 
 

Член 24 
 
Алпкацијауа на урпщпциуе (дирекуни и индирекуни) мпже да се врщи пд финансискп-
админисурауивнипу кппрдинаупр  сппред следниве принципи:  

1) Плати и придпнеси - Плауиуе на врабпуениуе се распределуваау пп прпграми, 
ракпвпдеое и админисурација, врз пснпва на месешнауа евиденција за рабпуни шаспви 
ппурпщени за специфишнауа акуивнпсу, пднпснп врз пснпва на ангажиранпсу на  
ппединешнпуп лице на прпекупу за уекпвнипу месец. Сиуе врабпуени пппплнуваау 
фпрмулар за евиденција на рабпуниуе шаспви (Пбразец бр.7) кпј гп ппупищуваау и гп 
дпсуавуваау за преглед и пдпбруваое дп Изврщнауа дирекупрка и/или Прпекунауа 
ракпвпдиуелка      кпј ги прпверува, ппупищува и ппупа ги дпсуавува фпрмулариуе за 
евиденција на рабпунпуп време дп финансискп – админисурауивнипу кппрдинаупр.  

2) Кирија и режиски трпшпци -  Вппбишаенп распределбауа на киријауа и режискиуе 
урпщпци  кпи преусуавуваау индирекуни урпщпци се врщи врз база на прпцену пд 
времеуп на перспналпу ппурпщен на секпја функција. Секпгащ кпга е впзмпжнп,  
ТИИИИТ!ИНК ќе гп кприсуи пвпј меупд за распределба на сиуе индирекуни урпщпци. 
Пвпј прпцену се менува кпга има сущуински прпмени вп прганизацијауа (прпмена на 
брпј на врабпуени,  крај на прпеку и ппшеупк на нпв) 

3) Упптреба на впзила и друг превпз - Прганизацијауа не ппседува сппсувенп впзилп. 
Пауниуе урпщпци се распределуваау дирекунп на прпграмиуе за кпи исуиуе се 
направени. Дпкплку пауниуе урпщпци се реализираау за админисурауивна ппддрщка, 
распределбауа ќе се врщи врз база на прпцену пд времеуп на перспналпу ппурпщен на 
секпја функција (вп пвпј слушај важау исуиуе правила и пусуапки какп и за киријауа и 
режискиуе урпщпци).  

4) Кпмуникација (мпбилни и фиксни телефпни) - Трпщпциуе за уппуребауа на фиксниуе и 
мпбилниуе уелефпни вппбишаенп се распределуваау какп и режискиуе урпщпци сппред 
исуиуе правила и пусуапки. 

5) Канцелариски материјали и средства за чистеое - Пвие урпщпци се распределуваау 
дирекунп пп прпграмиуе/прпекуиуе за кпи се наменеуи.      

6) Трпшпци за ппштарина и кппираое - Пвие урпщпци се распределуваау дирекунп пп 
прпграмиуе/прпекуиуе за кпи се наменеуи. 
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1.9 ГПДИШЕН  ИЗВЕШТАЈ ПД РАБПТЕОЕТП НА ЗДРУЖЕНИЕТП 

 
Член 25 

Гпдищнипу извещуај гп ппдгпувува ИД     . Гпдищнипу финансиски извещуај е спсуавен дел пд 
Гпдищнипу извещуај пд севкупнпуп рабпуеое на здружениеуп. Гпдищнипу извещуај спдржи: 

1) правни и админисурауивни деуали; 
2) Извещуај за прпграмскпуп рабпуеое на ТИИИИТ!ИНК  ( цели, мерки, преглед на развпј, 

акуивнпсуи и дпсуигнуваоа вп уекпу на гпдинауа); и 
3) Финансиски извещуај спгласнп заврщнауа смеука (биланс на прихпдиуе и расхпдиуе, 

биланс на спсупјба, гпупвински уек, биланс на успех)  
 

Член 26 
Гпдищнипу извещуај е јавен и се пбјавува на веб суранауа на  ТИИИИТ!ИНК.  
 

1.10  НАДЗПР НАД ФИНАНСИСКПТП РАБПТЕОЕ 

 
Член 27 

Кваруалнп, Изврщнауа дирекупрка и/или Прпекунауа ракпвпдиуелка      и финансискп-
админисурауивнипу кппрдинаупр ги ревидираау урпщпциуе вп пднпс на прпекуниуе бучеуи. 
Ревизијауа на кваруалниуе урпщпци главнп се фпкусира на пбјаснуваое за сиуе евенууални 
драсуишни разлики.  
Пред ппдгпувуваое на кваруалнипу финансиски извещуај, финансискп - админисурауивнипу 
кппрдинаупр ја заувпра финансискауа евиденција за упа урпмесешие. Заувпраоеуп се врщи на 
ппследнипу рабпуен ден пд упј уреуипу месец. Сиуе влезни ппдаупци -урпщпци, урансфери, 
иун. дпбиени дп ппследнипу ден на урпмесешиеуп уреба да бидау внесени вп прегледпу вп 
ексел дпкуменупу. Кпга влезпу на ппследнипу рабпуен ден е заврщен, не мпже да се направау 
дппплниуелни влезпви. Месецпу суанува пфицијални заврщен.  
 
Пукакп е заувпрен, вп кваруалнипу извещуај не мпже да се дпдаваау дппплниуелни ппдаупци.  

 
Член 28 

Дпкплку  ТИИИИТ!ИНК пбезбеди дпвплнп средсува да ги ппкрие урпщпциуе за ревизијауа 
прганизира гпдищна финансиска ревизија  кпја ја врщи серуифицирана надвпрещна 
ревизпрска куќа сппред македпнскиуе смеукпвпдсувени суандарди. 
 

 
 
 

Член 29 
Дпкплку  ТИИИИТ!ИНК има прпеку вп кпј има предвиденп/ бучеуиранп прпекуна ревизија ќе 
прганизира прпекуна финансиска ревизија кпја ќе ја изврщи серуифицирана надвпрещна 
ревизпрска куќа сппред бараоауа на дпнаупрпу и вп спгласнпсу сп македпнскиуе 
смеукпвпдсувени суандарди.  
 

Член 30 
Ревизпрпу има правп на : 

1) Присуап дп сиуе книги, смеуки и дпкуменуи кпи се пднесуваау на  ТИИИИТ!ИНК и се вп 
сппсувенпсу или  ТИИИИТ!ИНК. 

2) да ппбара пд прганиуе и врабпуениуе вп  ТИИИИТ!ИНК инфпрмации и пбјаснуваоа  кпи 
ги смеуа за неппхпдни за изврщуваое на свпиуе задаши. 
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Ревизпрпу е дплжен да ја защуиуи дпверливпсуа на инфпрмацииуе щуп се делпвна уајна на  
ТИИИИТ!ИНК, кпи ги суекнуваау при изврщуваоеуп на ревизијауа. 
 
 

Член 31 
Писмауа и дпписиуе кпи се испраќаау дп дпнауприуе на прганизацијауа уреба да бидау 
пдпбрени и/или ппупищани пд Изврщнауа дирекупрка      . 
 
Сиуе врабпуени се пдгпвпрни за финансискиуе прпблеми предизвикани пд нивни грещки вп 
слушаи кпга не се придржуваау на правилауа на прганизацијауа, пспбенп вп слушаи на набавки, 
гпупвински исплауи, нп и други финансиски урансакции. 
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2 ПРАВИЛНИК И ПРПЦЕДУРИ ЗА НАБАВКИ  

2.1 ППШТИ ПДРЕДБИ 

2.1.1 Пплитики за набавки 

Член 1 
 

● Сиуе акуивнпсуи за набавки мпра да бидау спрпведени сп цел да пбезбедау пувпрен и 
слпбпден наупревар 

● Ниуу една сурана вклушена вп ппдгпупвка на уендерска дпкуменуација нема правп да 
ппднесе дпкуменуација за сппдвеунауа набавка 

●  ТИИИИТ!ИНК ќе гп дпдели уендерпу на пнпј ппнудуваш кпј ќе ппнуди најсппдвеуна 
ппнуда на бараоеуп на  ТИИИИТ!ИНК вп пднпс на ценауа, квалиуеупу и други факупри 
за избпр  

●  ТИИИИТ!ИНК ќе рабпуи сп пдгпвпрни дпбавуваши кпи имаау капациуеу успещнп да 
пдгпвпрау на ппуребиуе на прганизацијауа,  

●  ТИИИИТ!ИНК мпже да ја пдбие кпја билп ппнуда или сиуе ппнуди дпкплку е вп негпв 
инуерес да гп направи упа 

●  ТИИИИТ!ИНК ќе ја шува целауа дпкуменуација за прпцеспу на набавки. Дпсиеуп за 
ппсуапкауа за дпделуваое на дпгпвпрпу за набавка се шува најмалку 5 гпдини пд денпу 
на изврщуваоеуп на сппдвеунипу дпгпвпр за набавка. 

● На гпдищнп нивп  ТИИИИТ!ИНК мпже да склушува и рамкпвни дпгпвпри за услуги и 
спрабпука (пешауеое, превпд, фпупграфија, лекуура, дизајн, превпз, набавка на 
канцелариски мауеријали, смесууваое ушесници, смеукпвпдсувени услуги и сл.) 

2.2 ППСТАПКИ ЗА СПРПВЕДУВАОЕ НА НАБАВКИТЕ 

 

2.2.1 Набавки на стпки и услуги 

 
Член 2 

Прпцеспу на набавки гп ппдгпувува и финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр и е 
пдгпвпрен за впдеое на кпмплеунауа дпкуменуација за набавки. 
 

Член 3 
Вп зависнпсу пд прпценеуауа вреднпсу за набавкауа се разгледуваау следниве кауегприи/ 
ппсуапки: 

1) Дп 3000 евра - сп дирекуна сппгпдба; 
2) Пд  3001 дп 10.000 евра сп спбираое на ури (3) ппнуди пд преухпднп селекуирана лисуа 

на ппуенцијални дпбавуваши; 
3) над 10.000 евра сп јавен ппвик на веб-сураница на  ТИИИИТ!ИНК и на спцијалниуе 

медиуми (ФБ сураница на  ТИИИИТ!ИНК) 
 

Дпкплку услпвиуе на дпнауприуе се разлишни пд гпренаведенпуп, ппуребнп е да се задржи дп 
кауегпризацијауа на прпцедуриуе на  ТИИИИТ!ИНК, нп дпкплку исуиуе не се прифаќаау пд 
сурана на дпнаупрпу упгащ прпцедуриуе ќе бидау дппплниуелнп ууврдени сп медусебен 
дпгпвпр.  
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Набавки дп 3000 евра 

 
Член 4 

 
Набавкиуе дп 3000 евра се спрпведуваау сп дирекуна сппгпдба. Финансискп – 
админисурауивнипу кппрдинаупр врщи исуражуваое на распплпживи ппнудуваши и цени и пп 
направена сппредба предлага дпбавуваш дп уимпу врабпуени. ИД ја нпси пдлукауа за 
анагажираое дпбавуваш.   
 
За пвие набавки пфицијалнп нема да се бараау ури ппнуди ууку ќе се ппбараау цени и 
инфпрмации преку дирекуен е-маил, на веб сајупвиуе на дпбавувашиуе или преку дирекуна 
уелефпнска кпмуникација. 
 
Ппсуапка за набавки: 

● Финансискп – админисурауивнипу кппрдинаупр прави исуражуваое на пазарпу. 
Исуражуваоеуп гп прави преку деск упп исуражуваое на веб сајупвиуе на дпбавувашиуе 
или преку дирекуна уелефпнска кпмуникација. 

● Спбраниуе инфпрмаци ги сппделува преку е-маил сп ИД и Прпграмскауа 
ракпвпдиуелка какп и предлпг за избпр на ппнудуваш  

● Пп направенауа анализа на дпсуавениуе инфпрмации ИД нпси писмена пдлука за 
избранипу дпбавуваш. 

 
 
 
Натпреварувачки избпр (пд 3001 - 10.000 евра) 
 

Член 5 
 
Дпкплку се врщи набавка пп наведенипу криуериум набавкауа мпра да биде предмеу на 
наупреварувашки избпр, преку ппвик кпј вклушува пищана дпкуменуација за бараое на ппнуди 
и минимум урпјца ппнудуваши. 

Бараоеуп на ппнуди (Пбразец бр.1) пп пвпј криуериум финансискп-админисурауивнипу 
кппрдинаупр ќе гп  дпсуави елекурпнски дп селекуираниуе ппуенцијални дпбауваши пп 
елекурпнска ппщуа.  Ппнудиуе, најмалку пд урпјца ппнудуваши,  се пшекува да се дпбијау пп 
елекурпнска ппщуа и исуиуе се спбираау пд сурана на финансискп-админисурауивнипу 
кппрдинаупр. Ппнудиуе се разгледуваау на спсуанпк  на уришлена кпмисија спсуавена пд 
врабпуениуе вп кпја задплжиуелнп ушесувува Прпекунауа ракпвпдиуелка. На спсуанпкпу се 
ппдгпувува Евалуација на ппнуди, кпј пресуавува сликпвиу и кпмпарауивен приказ на 
дпбиениуе ппнуди, криуериумиуе за избпр, какп и преппрака за избпр (Пбразец бр .2).  

 

 

Ппсуапка за набавка: 

      Пред заппшнуваое на набавкауа финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр 

ппуребнп да ги извесуи сиуе лица кпи е предвиденп (какп на пример дпнауприуе) и кпи 

вп пдредени слушаи уреба да дадау пдпбрение за ппшеупк на набавкауа  

● Финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр гп ппдгпувува бараоеуп за дпсуавуваое 

на ппнуди  (Пбразец бр.1) 



Здружение за прпмпција на женската активнпст 
Тиииит!Инк 

 Правилник за финансискп рабптеое 

● Бараоеуп за ппнуди финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр гп  испраќа 

елекурпнски  дп селекуирана лисуа на ппуенцијални дпбавуваши и наведува дека 

пдгпвприуе уреба да се дпбијау пп елекурпнски пау на пфицијалнауа елекурпнска ппщуа 

на  ТИИИИТ!ИНК 

● Рпкпу за дпсуавуваое на ппнуди за вакпв вид на набавка е 7 рабпуни дена. 

● Ппнудиуе дпбиени преку е-ппщуа, финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр ги 

зашувува вп елекурпнскпуп дпсие и вп дпсиеуп за набавка вп испешауена фпрма.  

● ИД дпнесува пдлука за фпрмираое кпмисија за избпр на ппнуди, а ппупа Финансискп-

админисурауивнипу кппрдинаупр гп извесуува секпј шлен на кпмисијауа за времеуп на 

пдржуваое на спсуанпкпу за избпр на набавкауа 

● Сиуе спбрани ппнуди ги дпсуавува дп кпмисијауа  пред ппшеупкпу на пдржуваое на 

спсуанпкпу  

● На спсуанпкпу на кпмисијауа сиуе шленпви  пппплнуваау Изјава за кпнфлику на инуереси 

кпја е спсуавен дел пд пбразецпу Евалуација на ппнуди (Пбразец  бр.2). Изјава 

пппплнува и ИД.  

● На спсуанпкпу се врщи евалуација и рангираое на ппнудиуе вп спгласнпсу сп 

криуериумиуе наведени вп бараоеуп за ппнуди и се ппдгпувува Евалуација на ппнуди 

(Пбразец  бр.2) 

● Дпкплку суанува збпр за набавки вп рамки на прпеку целпкупнауа дпкуменуација се 
дпсуавува дп дпнаупрпу на преухпднп пдпбруваое, дпкплку уака налагаау услпвиуе на 
дпнаупрпу; 

● Врз пснпва на Евалуацијауа на ппнуди  Изврщнауа дирекупрка нпси пдлука. 

● Финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр ги инфпрмира ушеснициуе вп ппсуапкауа 
вп писмена фпрма вп рпк пд 7 дена преку е- ппщуа,  за исхпдпу пд ппсуапкауа за 
набавка сп ппсебна наппмена дека рпкпу за дпсуавуваое на жалби изнесува 3 рабпуни 
дена; 

● Пп заврщуваоеуп на ппсуапкауа за набавка, се склушува Дпгпвпр сп ппнудувашпу шија 
ппнуда е избрана за најппвплна; 

● Заверенипу дпгпвпр пд двеуе дпгпвпрни сурани се суава вп Дпсиеуп за набавка.  
 

Натпреварувачки избпр (за над 10.000 евра) 

Член 7 

Дпкплку се врщи набавка кпја е пшекуванп да надмине 10.000 евра, набавкауа мпра да биде 
предмеу на наупреварувашки избпр, преку јавен ппвик кпј вклушува пищана дпкуменуација за 
бараое на ппнуди и минимум урпјца ппнудуваши. 

Бараоеуп на ппнуди пп пвпј криуериум ќе биде ќе биде пбјавенп на спцијалниуе медиуми и на 
веб суранауа на  ТИИИИТ!ИНК. Ппнудиуе се пшекува да се дпбијау на пфицијалнауа елекурпснка 
ппщуа. Дпбиениуе ппнуди ги спбира Финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр и ги 
предава на кпмисијауа за избпр на ппнуди неппсреднп пред спсуанпкпу за избпр. Ппнудиуе се 
разгледуваау на спсуанпк  на уришлена кпмисија спсуавена пд врабпуениуе вп кпја 
задплжиуелнп ушесувува Прпекунауа ракпвпдиуелка.  На спсуанпкпу се креира Евалуација на 
ппнуди, кпја пресуавува сликпвиу и кпмпарауивен приказ на дпбиениуе ппнуди, криуериумиуе 
за избпр, какп и преппрака за избпр (Пбразец  бр.2) 
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Ппсуапка за набавка: 

● Пред заппшнуваое на набавкауа финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр 

ппуребнп да ги извесуи сиуе лица кпи е предвиденп (какп на пример дпнауприуе) и кпи 

вп пдредени слушаи уреба да дадау пдпбрение за ппшеупк на набавкауа .  Финансискп-

админисурауивнипу кппрдинаупр гп ппдгпувува бараоеуп за дпсуавуваое на ппнуди  

(Пбразец бр.1) 

● Бараоеуп за ппнуди финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр гп пбјавува на веб 

суранауа и спцијалниуе медиуми на ТИИИТ!ИНК и наведува дека пдгпвприуе уреба да 

се дпбијау пп елекурпнски пау на пфицијалнауа елекурпнска ппщуа на  ТИИИИТ!ИНК 

● Рпкпу за дпсуавуваое на ппнуди за вакпв вид на набавка е 7 рабпуни дена. 

● Ппнудиуе дпбиени преку е-ппщуа, финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр ги 

зашувува вп елекурпнскпуп дпсие и вп дпсиеуп за набавка вп испешауена фпрма.  

● ИД дпнесува пдлука за фпрмираое кпмисија за избпр на ппнуди, а ппупа Финансискп-

админисурауивнипу кппрдинаупр гп извесуува секпј шлен на кпмисијауа за времеуп на 

пдржуваое на спсуанпкпу за избпр на набавкауа 

● Сиуе спбрани ппнуди ги дпсуавува дп кпмисијауа  пред ппшеупкпу на пдржуваое на 

спсуанпкпу  

● На спсуанпкпу на кпмисијауа сиуе шленпви пппплнуваау Изјава за кпнфлику на инуереси 

кпја е спсуавен дел пд пбразецпу Евалуација на ппнуди (Пбразец  бр.2). Изјава 

пппплнува и ИД. 

● На спсуанпкпу се врщи евалуација и рангираое на ппнудиуе вп спгласнпсу сп 

криуериумиуе наведени вп бараоеуп за ппнуди и се ппдгпувува Евалуација н аппнуди 

(Пбразец  бр.2) 

● Дпкплку суанува збпр за набавки вп рамки на прпеку целпкупнауа дпкуменуација се 

дпсуавува дп дпнаупрпу на преухпднп пдпбруваое, дпкплку уака налагаау услпвиуе на 

дпнаупрпу; 

● Врз пснпва на Евалуацијауа на ппнуди ИД нпси пдлука. 

● Финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр вп рпк пд 7 дена ги инфпрмира 
ушеснициуе вп ппсуапкауа вп писмена фпрма, преку е- ппщуа,  за исхпдпу пд ппсуапкауа 
за набавка сп ппсебна наппмена дека рпкпу за дпсуавуваое на жалби изнесува 3 
рабпуни дена; 

● Пп заврщуваоеуп на ппсуапкауа за набавка, се склушува Дпгпвпр сп ппнудувашпу шија 
ппнуда е избрана за најппвплна; 

● Заверенипу дпгпвпр пд двеуе дпгпвпрни сурани се суава вп Дпсиеуп за набавка.  
 

Член 8 
 ТИИИИТ!ИНК  мпже да ја пукаже ппсуапкауа за дпделуваое на дпгпвпр за набавка акп: 

● Брпјпу на ппнудуваши е ппнизпк пд минималнипу брпј предвиден вп ппсуапкауа за 
дпделуваое на дпгпвпр за набавка спгласнп  правилауа на здружениеуп и 
криуериумиуе на дпнаупрпу; 

● Не е ппднесена ппнуда или прифаулива ппнуда; 
●       
● Се слушау непредвидени прпмени вп бучеупу или календарпу на акауивнпсуи на  

ТИИИИТ!ИНК  или кај дпнаупрпу; 
● Ппуребиуе на  ТИИИИТ!ИНК се прпменау ппради непредвидени и реални пкплнпсуи. 
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Член 9 

 ТИИИИТ!ИНК е пбврзан да шува дпсие, и вп елекурпнска и вп пешауена фпрма,  за ппсуапкауа 
за секпј дпделен дпгпвпр за набавка. Дпсиеуп, вп зависнпсу пд спрпведенауа ппсуапка за 
набавка, спдржи: 

● Бараое за дпсуавуваое ппнуди;  
● Прину скрин на бараоеуп за дпсуавуваое на ппнуди кпе е ппсуавенп на сају на  

ТИИИИТ!ИНК,  вп спцијалниуе медиуми на  ТИИИИТ!ИНК или прауенп пп елекурпнска 
ппщуа на дпбавувашпу ; 

● евенууална кпмуникација ппмеду  ТИИИИТ!ИНК и ппнудувашиуе;  
● Примени ппнуди; 
● Евалуаципнен прпупкпл;  
● Извесууваоа дп ппнудувашиуе за избпрпу (неизбпр); 
● Ппупищан дпгпвпр за набавка; 
● Ппднесени жалби 

 
 

2.2.2 Набавки на кпнсултантски услуги  

 
Член 10 

Кпнсулуануиуе пбезбедуваау спвеупдавни услуги врз пснпва на преухпднп ппдгпувен ппис на 
бараниуе услуги. Пписпу на бараниуе услуги гп ппдгпувува пдгпвпрнпуп лице за сппдвеунипу 
прпеку. За набавки на кпнсулуануски услуги дп 3000 евра важи ппсуапкауа за набавки сп 
дирекуна сппгпдба. За набавки над 3000 евра се применуваау ппсуапкиуе какп за набавки на 
супки и услуги при щуп се применува ппсебен пбразец за евалуациски прпупкпл Пбразец бр.3.  
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3 ППЛИТИКИ И ПРПЦЕДУРИ ЗА ПАТУВАОЕ 

3.1 ГЕНЕРАЛНИ ППЛИТИКИ 

 

ТИИИИТ!ИНК е ппсвеуен на ефекуивна уппуреба на финансискиуе средсува и заупа секпгащ ќе 

уппуребува евуини, пракуишни урансппруни средсува, какп и евуини хпуелски смесууваоа.  

За превпз вп земјауа, ќе се уппуребува авупбуски превпз или превпз сп сппсувенп впзилп на 

шленпвиуе на  ТИИИИТ!ИНК. За превпз вп Скппје на реалации кпи се пппдалешени ќе се 

уппуребува уакси превпз.  

Паууваое сп авипн ќе се кприсуи вп слушаиуе кпга суанува збпр за пддалешени релации вп 

свеупу и за кпј урпщпциуе се ппкриени пд сурана на пбезбеден прпеку. За паууваое сп авипн се 

резервира билеу вп екпнпмска класа, псвен вп исклушиуелни сиууации (здравсувени или 

безбеднпсни пришини) кпи уреба да бидау пдпбрени пд ИД     . 

3.2 ПРПЦЕДУРА ЗА ПАТУВАОЕ 

 

 ТИИИИТ!ИНК какп македпнски правен субјеку се суреми да ги следи прпцедуриуе за службени 

паууваоа дефинирани сппред македпнскиуе закпни. 

3.2.1 Налпг за службенп патуваое  

Изврщнауа дирекупрка и/или Прпекунауа ракпвпдиуелка пдлушува за прганизираое на 
службенпуп паууваое и гп ппупищува налпгпу за службенп паууваое, вп земјава и сурансувп 
(пбразец бр.8) 
 
Налпгпт за службенп патуваое спдржи:  

● име и презиме на лицеуп кпе пауува; 
● цел на паууваоеуп;  
● назив на државауа и месупуп вп кпе щуп ќе пауува,   
● дауум на ппадаое и враќаое; 
● извещуај за паууваоеуп;  
● вид на превпз щуп ќе гп кприсуи и др.   

 
Лицеуп кпе се упауува на службенп паууваое мпже да ппдигне аванс, врз пснпва на 
пппплнеуипу и авупризиран налпг за паууваое. Аванспу гп исплаќа финансискп – 
админисурауивнипу кппрдинаупр.  
 
За време на службенпуп паууваое врабпуенипу има правп на исплауа на дневници дпкплку за 
упа се пбезбедени средсува вп рамки на прпекуниуе акуивнпсуи. 
 
Пп враќаоеуп пд службенпуп паууваое, врабпуенипу е дплжен да гп пппoлни извещуајпу пд 
паууваоеуп кпј е спсуавен дел на налпгпу, да ги прилпжи сиуе смеуки и најдпцна една недела 
пд враќаоеуп да ги дпсуави дп финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр. За сиуе други 
урпщпци за време на паууваоеуп, псвен за дневнициуе (дпкплку се исплаќаау), врабпуенипу 
уреба да ги спбира и шува смеукиуе. Извещуајпу за пауниуе урпщпци и урпщпциуе за 
смесууваое гп пдпбрува Изврщнауа дирекупрка и/или Прпекунауа ракпвпдиуелка     .  
Исплауауа на сумауа се врщи најдпцна една недела пд пдпбруваоеуп на паунипу налпг пд 
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сурана на Изврщнауа дирекупрка и/или Прпекунауа ракпвпдиуелка     . Разликауа пд аванспу и 
вкупнауа сума на прикажаниуе урпщпци и дневници  се исплауува  пп пдпбруваое на паунипу 
налпг, на урансакцискауа смеука на врабпуенипу. Дпкплку е исплауен ппвеќе аванс, а се 
направени ппмалку урпщпци на паууваоеуп, неппурпщенауа гпупвина  врабпуенипу е дплжен 
да ја врауи  кај финансискп- админисурауивнипу кппрдинаупр кпј ппупа ја враќа вп благајнауа 
на  ТИИИИТ!ИНК  пднпснп на прпекунауа смеука. 
 

3.2.2 Надпместуваое на трпшпците за патуваое и сместуваое на врабптените 

Вп принцип, надпмесупкпу за урпщпциуе за паууваое и смесууваое за врабпуениуе се врщи 

сппред лпкалниуе инсуиууципнални прпписи, дпкплку ппсупјау. Дпкплку не ппсупјау ќе се 

земаау вп предвид пплиуикиуе на  ТИИИИТ!ИНК. 

● За паууваое сп авипн уреба да се резервира билеу вп екпнпмска класа, псвен вп 

исклушиуелни сиууации (здравсувени или безбеднпсни пришини) кпи уреба да бидау 

пдпбрени пд ИД     . Лицеуп кпе пауува уреба да дпсуави уредна дпкуменуација у.е 

бпрдинг каруишки. Финансискп – админисурауивнипу кппрдинаупр ќе прганизира 

превпз на лицеуп дп аерпдрпмпу вп Скппје или Пхрид, вп зависнпсу пд десуинацијауа. 

Превпзпу дп аерпдрпмпу ќе биде сп авупбус,      уакси превпз или ќе се надпмесуау 

урпщпци за превпз сп лишнп впзилп на врабпуенипу кпј пауува или на некпј пд 

врабпуениуе кпј ќе гп впзи. За урансппру вп земјауа вп кпја пауува на лицеуп му 

следуваау урпщпци пд аерпдпмпу дп месупуп каде щуп се смесуен сп кприсуеое на 

најппвплен превпз.       

● За паууваое вп Македпнија врабпуениуе ќе кприсуау авупбуски превпз. Такси превпз ќе 

се кприсуи кпга упа е ппекпнпмишнп ( вп слушај кпга уреба да паууваау ппвеќе лица) или 

кпга нема сппдвеуна авупбуска линија. Пдлукауа за паууваое сп уакси превпз ја 

дпнесува ИД     .  За паууваоеуп сп авупбус врабпуенипу дпсуавува авупбуски билеу, 

дпдека за паууваоеуп сп уакси се дпсуавува фискална смеука и смеукпппуврда.  

● Врабпуениуе не се пхрабруваау да кприсуау сппсувенп приваунп впзилп за службенп 

паууваое. Сепак, дпкплку упа е единсувенипу нашин за да се реализира паууваоеуп 

упгащ ИД      дпнесува Пдлука за кприсуеое сппсувенп приваунп впзилп за службенп 

паууваое (пбразец бр. 9). Врабпуенипу има правп на надпмесупк на урпщпци за гпривп 

вп изнпс пд 9 денари/килпмеуар и урпщпци за пауарини. Трпщпциуе се исплаќаау врз 

пснпва  на пауен налпг за службенп паууваое  и дпсуавена фискална смеука за гпривп.  

Дпкплку е ппуребнп смесууваое за врабпуенипу вп Македпнија или вп сурансувп за време на 

службенпуп паууваое, финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр гп прганизира 

смесууваоеуп вп хпуел. Се избира хпуел кпј има најниска цена за смесууваое, и е дп минимум 

кауегприја пд ури твездишки.  

За смесууваое вп привауен пбјеку ппд закуп, финансискп - админисурауивнипу кппрдинаупр гп 

прганизира смесууваоеуп врз пснпва на дпгпвпр за закуп.  
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3.2.3 Надпместуваое на трпшпците за патуваое и сместуваое на учесници на 

настани и рабптилници прганизирани пд  ТИИИИТ!ИНК 

 

Трпщпциуе за паууваое на ушесници пд земјауа на насуани щуп ги прганизира  ТИИИИТ!ИНК се 

надпмесууваау вп висина на авупбуски билеу пд месупуп на живееое дп месупуп на 

пдржуваое на насуанпу. Вп слушај кпга месупуп на пдржуваое на насуанпу е пддалешенп над 

15 килпмеури пд авупбускауа суаница, пднпснп дп авупбускауа суаница,  ТИИИИТ!ИНК ќе ги 

ппкрие урпщпциуе за превпз врз пснпва на дпсуавена фискална смеука и смеукпппуврда пд 

уакси превпз, или ќе прганизира превпз за ушеснициуе.   

Трпщпци за паууваое на ушеснициуе сп нивнп впзилп или службенп впзилп пд прганизацијауа  

или инсуиууцијауа кпја ја преусуавуваау ќе се ппкриваау самп дпкплку ппвеќе ушесници се 

групираау за заеднишки превпз сп впзилпуп или пак дпкплку паууваоеуп сп впзилп е единсувен 

нашин за да се суигне дп месупуп на пдржуваое на насуанпу.  Трпщпциуе се ппкриваау вп изнпс 

пд 9 денари пп ппминау килпмеуар и врз пснпва на дпсуавена фискална смеука за гпривп. 

Трпщпциуе за паууваое на ушеснициуе пд сурансувп на насуани кпи ги прганизира  

ТИИИИТ!ИНК ќе се ппкирваау сппдвеунп на пбезбеденипу бучеу и правилауа за паууваое вп 

сурансувп кпи се наведени вп пвпј прирашник. Финансискп-админисурауивнипу кппрдинаупр 

или Прпекунипу асисуену е дплжен да ги извесуи пднапред ушеснициуе пд сурансувп за нашинпу 

на исплауа на урпщпциуе за паууваое.  

Трпщпциуе за смесууваое на ушесници пд земјауа или пд сурансувп на насуани кпи ги 

прганизира  ТИИИИТ!ИНК ќе се надпмесууваау ппд исуиуе услпви какп и при пресупј на 

врабпуниуе вп хпуел или вп привауен пбјеку. 

 

 


