"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

1234.

Понеделник, 11 август 2003
Скопје
Број 53
Год. LIX

У К А З БР. 73

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армијата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 62/2002)
Се унапредува
во чин генерал
Генерал потполковник Стамболиски Јован Методи,
ЕМБГ: 1004947780815 сега: Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.
Овој указ да се изврши веднаш
Бр. 07-987
Претседател
11 август 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Борис Трајковски, с.р.
___________

1235.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА
I
Г-дин Владо Блажевски, се отповикува од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина, со седиште во Киев.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
Указ број 11
Претседател
10 август 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Борис Трајковски, с.р.
___________

1236.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА
I
Д-р Мартин Гулески, се поставува за извонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во
Украина, со седиште во Киев.
II

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 130
денари. Жиро сметка 300000000188798

Министерството за надворешни работи ќе го изврши овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
Указ број 12
Претседател
10 август 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Борис Трајковски, с.р.
___________

1237.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО
КРАЛСТВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА
ИРСКА
I
Г-дин Стево Црвенковски, се отповикува од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетото Кралство Велика
Британија и Северна Ирска, со седиште во Лондон.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
Указ број 13
Претседател
10 август 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Борис Трајковски, с.р.
___________

1238.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКА
БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА
I
Д-р Ѓорѓи Спасов, се поставува за извонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во
Обединетото Кралство Велика Британија и Северна
Ирска, со седиште во Лондон.
II
Министерството за надворешни работи ќе го изврши овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
Указ број 14
Претседател
10 август 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Борис Трајковски, с.р.

1239.
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Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95,
43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и
45/02) и членовите 28, 29 и 30 од Законот за данокот на
додадена вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 11.08.2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит.
до 14,377
до 15,648
до 15,810

б) Дизел гориво
-Д-1
-Д-2

ден/лит.
до 14,788
до 14,364

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 14,027

г) Мазут

до 12,045 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и
вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни
нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит.
до 50,00
до 51,50
до 48,50

б) Дизел гориво
-Д-1
-Д-2

ден/лит.
до 36,00
до 35,50

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 24,50

г) Масло за горење (мазут)

до 14,803 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б"
и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.
Во малопродажните цени содржан е данокот на
додадена вредност согласно Законот.
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците
согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95
б) Дизел гориво

ден/лит.
24,396
24,396
21,692
ден/лит.
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-Д-1
-Д-2

12,120
12,121

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)
г) Масло за горење (мазут)

ден/лит.
3,136
0,100 ден/кг.

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на
оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит.
до 3,20
до 3,20
до 3,20

б) Дизел гориво
-Д-1
-Д-2

ден/лит.
до 3,20
до 3,20

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 3,20

г) Масло за горење (мазут)

до 0,4 ден/кг.

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на
оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за
пензиско-инвалидско осигурување.
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на
12.08.2003 година.
Бр. 23-3681/1
Претседател на Владата
11 август 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1240.

Врз основа на член 16 од Законот за стоковни резерви („Сл. весник на СРМ“ бр. 47/87 и „Сл. весник на
РМ“ бр. 13/93) и член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.
59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 21.07.2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ
Член 1
Бирото за стоковни резерви да изврши продажба на
5.269 тони нафтени деривати, преземени во стоковните
резерви од ОКТА АД Скопје, врз основа на Заклучокот
на Владата на Република Македонија бр. 23-49/1 од
28.05.2003 година, и тоа:
МБ-98
БМБ-95
Мазут

511 тони
1.147 тони
3.611 тони

Член 2
Продажбата на нафтените деривати да се врши по
важечките цени на денот на продажбата, утврдени со
одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.
Член 3

11 август 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За продажба на дериватите од оваа одлука Министерството за финансии - Бирото за стоковни резерви
да распише тендер.
Член 4
Се задолжува Министерството за финансии - Биро
за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 23-3435/1
Претседател на Владата
21 јули 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
_______________________________________________

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на
сопственост на стан на бул. „Јане Сандански“ бр. 30,
вл. 3. ст. 5 - Скопје, по тужба на тужителот Илиевски
Бранко од Скопје, против тужената Милојевиќ Добрила од Скопје, сега со непозната адреса во странство.
Се повикува тужената Добрила Милојевиќ од Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се
јави во овој суд или во истиот рок да достави точна сегашна адреса на живеење.
Доколку тужената не постапи по налогот на овој
суд ќе и се постави привремен старател-адвокатот Фидовски Тахир, ул. „Цветан Димов“ бр. 74, Скопје, кој
ќе ги застапува нејзините интереси до правосилното
окончување на постапката.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V. П. бр.
700/03.
(21370)
_______________________________________________
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1904/03 од 20.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051441?-8-09-000, го запиша во
трговскиот регистар основањето на Друштвото за
превоз на патници, трговија и услуги ОГУЌАНКА
ДООЕЛ експорт-импорт ул. “Моша Пијаде“ бр. 60,
Крива Паланка.
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2,
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54,
51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74,
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40,
55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1,
45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40,
65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2,
74.20/3, 74.40, 74.83, 80.42, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60,
93.02, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, 22.14, 71.40, 92.31/2,
92.32, 74.81, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки
и услуги, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Р.
Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот
сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во
странство.
Неограничени овластувања, целосна одговорност.
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Лице овластено за застапување е Спасовски Љупчо,
управител без ограничувања. Единствен содружник е
Спасовски Љупчо.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1904/2003.
(14715)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1782/03 од 29.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051319?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговецот поединец ТП
Авто такси СИЛВЕ КОМЕРЦ ТП Тони Ѓуро Јовчевски
ул. “Палмиро Тољати“ бр. 12-б, Скопје.
Дејности: 60.22 - такси превоз, 60.21 - превоз на
патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.23 превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.
Основач и управител е Тони Јовчевски од Скопје,
ул. “Палиро Тољати“ бр. 126.
Во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со
целокупниот свој имот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1782/2003.
(14716)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1381/03 од 09.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050918?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Авто такси ЗАФИРОВ Т.П. Зафиров Алфред Оливер ул. “Киро Димишков“ бр. 22-б, Скопје.
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.
Трговецот - поединец во правниот промет со трети
лица настапува во свое име и за своја сметка. Трговецот - поединец во правниот промет одговара со лично
со целиот свој имот. Оливер Зафиров - управител без
ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1381/2003.
(14717)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1872/03 од 27.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051409?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговецот-поединец на ТП за
угостителство Кебапчилница ЕВРОПА-МП Поцева Ристо Марија ул. “Бранд Петрушев“ бб, Богданци.
Дејности: 55.30/1, 55.30/2.
Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот. Поцева Марија- управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1872/2003.
(14718)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2074/03 од 15.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051611?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Трговското друштво за градежништво, трговија и услуги МИЉАНОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ - Скопје, ул. “Таки Даскалот“ бр. 6-б, Скопје.
Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33,
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.12, 51.22, 51.23,
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57,
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,
52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2,
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52.73, 52.74, 52.50, 52.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1,
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82,
74.83, 74.84, 6.40, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со непрехранбени
производи, меѓународна шпедиција, консигнација, реекспорт, посредување и застапување во надворешно
трговскиот промет.
Управител е Стево Миљановски.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2074/2003.
(14719)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2148/2003 од 29.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051685?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕНИЈА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кондово с.Кондово.
Основање на друштво со ограничена одговорност
основано од едно лице - ДООЕЛ.
Друштвото за производство, трговија и услуги СЕНИЈА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кондово го основа единствениот содружник Сенија Рамани од с.Кондово.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува со неограничени овластувања.
За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото има целосна одговорност.
Лице овластено за застапување на друштвото во
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Сенија
Рамани од с.Кондово.
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4,
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21,
01.22, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/3,
01.42, 02.01, 02.02, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20,
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12,
36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22,
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41,
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30,
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2,
50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15,
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55,
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66,
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1,
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1,
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11,
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.10, 72.20,
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на стоки и услуги, посредување и застапување на странски фирми, реекспорт,
консигнациона и комисиона продажба, меѓународен
транспорт на стоки во друмскиот, водниот и воздушниот сообраќај, меѓународен транспорт и шпедиција,
малограничен промет со соседните земји.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2148/2003.
(14720)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1662/2003 од 22.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051199?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за издавачка и прометна дејност Музичка куќа ОРИЕНТ-АУДИО ДООЕЛ Скопје ул. “Боро Менков“ бр. 1/4-10
Скопје.
Основач е Ваљон Круезиу од Скопје, ул. “Боро
Менков“ бр. 1/4-10.
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Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.31,
22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11,
51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31,
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39,
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54,
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65,
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11,
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,
63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 92.31/1, 92.31/2, 92.32,
93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени
производи, посредување и застапување во надворешно
трговскиот промет, консигнација, меѓународен транспорт и шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт,
комисиони работи, реекспорт, малограничен промет со
Република Грција, Република Бугарија, Република Албанија и СР Југославија.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сиот свој имот.
Во внатрешно и надворешнотрговскиот промет како управител без ограничување е именуван Ваљон
Круезиу.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1662/2003.
(14721)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1896/03 од 30.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051433?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство трговија услуги и превоз на големо и мало
ОПЕЛ ТОМЧЕ А ДООЕЛ ул. “Радишанска“ бб Скопје.
Основач е Стојковски Ангелче од Скопје со стан на
ул. “Душко Поповиќ“ бр. 6/1-1.
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4,
01.12, 01.12/1, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.30, 01.41/2,
01.50, 02.0, 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.33, 15.52,
15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2,
15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.1, 21.25, 22.1, 22.11,
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.22, 22.23, 22.24,
22.25, 22.3, 22.31, 22.32, 22.33, 28.75, 31.30, 33.40,
36.40, 45.31, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1,
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50,
51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 51.17, 51.18,
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53,
51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66,
51.70, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23,
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.7, 52.71,
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.1, 55.11, 55.12,
55.2, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 01.24,
01.25, 01.42, 17.71, 17.22, 17.23, 17.24, 17.3, 17.30, 17.4,
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1,
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24,
18.30, 19.30, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1,
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32,
45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.5,
45.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23,
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3,
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.32,
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50,
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82,
74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.31/1, 92.61,
92.62, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија
со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување, консигнација.
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Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.
Друштвото за обврските сторени во правниот промет одговара со сиот имот со кој располага.
За управител без ограничувања се именува Стојковски Ангелче.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1896/03.
(14722)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2304/2003 од 28.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051841?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на
Друштвото за трговија и услуги Б.М.Г ДООЕЛ Скопје
ул. “Владимир Комаров“ бр. 18а1/33 Скопје.
Назив: Друштво за трговија и услуги Б.М.Г ДООЕЛ
Скопје.
Седиште: ул. “В.Комаров“ бр. 18а1/33 Скопје.
Основач е Ѓорѓи Давидовски.
Управител е Ѓорѓи Давидовски.
Дејности: 20.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47,
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70,
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2,
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63,
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.40, 74.12, 74.84, 92.34,
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени
производи, посредување и застапување, консигнација,
комисиона продажба, реекспорт, малограничен промет
со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој имот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2304/2003.
(14723)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.
бр. 1741/03 од 27.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051278?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги РОЛО-МАК ДООЕЛ експорт-импорт, ул.
“Македонска преродба“ бр. 79-1/7, Скопје.
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1,
50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1,
20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12,
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 80.42, 74.84, 92.34,
65.21, 72.60, 93.02, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, 22.14, 71.40,
92.31/2, 92.32, 74.81, 25.23, 20.30, 45.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со
непрехранбени производи, застапување, посредување во
промет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Р.Албанија, Р.Бугарија и Р.Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во
странство.
Неограничени овластувања.
Целосна одговорност.
Лице овластено за застапување е Валентина Анчевска - управител без ограничувања.
Единствен содружник е Валентина Анчевска.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1741/03.
(14724)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2226/03 од 30.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051763?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство промет и услуги ВИВА-ВЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ул. “Бул.Јане Сандански“ бр. 78/1-15, Скопје.
Основање на Друштво за производство промет и услуги ВИВА-ВЕ ДООЕЛ увоз-извоз со Изјава за основање од 19.05.2003 година со следните податоци:
Фирмата на друштвото гласи: Друштво за производство промет и услуги ВИВА-ВЕ ДООЕЛ увоз-извоз
со седиште на ул. “Бул.Јане Сандански“ бр. 78/1-15 во
Скопје.
Скратен назив на друштвото е: ВИВА-ВЕ ДООЕЛ.
Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе
истапува под латиничниот назив: VIVA-VE DOOEL.
Дејности: 01.12/1, 01.41/2, 02.01, 02.02, 15.32, 15.81/1,
15.81/2, 15.84, 15.89, 15.98, 17.40, 17.54, 21.12, 21.25,
22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.25, 24.52, 25.22, 25.24, 26.24,
26.40, 26.61, 26.62, 27.10, 27.21, 27.22, 27.51, 27.52, 28.11,
28.12, 28.74, 29.12, 29.23, 29.40, 29.56, 31.10, 31.30, 31.62,
32.20, 36.12, 36.14, 36.63, 37.10, 40.30, 41.00, 45.21, 45.31,
45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.30, 50.50, 51.22, 51.31, 51.32,
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.65,
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
52.72, 52.74, 55.11, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30,
63.40, 64.12, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.40, 72.50,
74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 90.00,
92.71, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, застапување и
посредување во областа на прометот со стоки и услуги,
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, агенциски услуги на транспорт, малограничен
промет со соседни држави.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.
Овластено лице за застапување во внатрешниот и
надворешно трговскиот промет е Маја Глушчевиќ управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2226/03.
(14850)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2278/2003 од 30.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051815?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво проектирање производство инжињеринг и
трговија ЕНТЕКСТ ДООЕЛ Скопје ул. “Даме Груев“
бр. 7/4-12 Скопје.
Дејности: 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2,
28.12, 45.21, 45.22, 45.11, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41,
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.13, 51.31, 51.32,
51.43, 51.61, 51.62, 52.46, 60.24, 60.30, 63.40, 70.11,
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.32, 74.20, 74.20/2, 74.20/3,
74.40, 74.70, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, застапување на
странски фирми, туристички услуги, реекспорт, консигнација, лизинг, шпедиција, меѓународен транспорт
на стоки и патници во друмскиот сообраќај.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2278/2003.
(14851)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1511/03 од 09.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051048?-8-01-000, го запиша во тргов-
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скиот регистар основањето на Друштвото за трговија и
услуги ПРО ОПТИК ТН ДООЕЛ Кавадарци ул. “Страшо Пинџур“ бр. 71 ц/20.
Георгиева Наташа од Кавадарци ул. “Страшо Пинџур“ бр. 71 ц/20 со основачки влог од 158.100,00 денари или 2592 евра.
Дејности: 33.10/2, 33.40, 51.43, 51.47, 51.55, 51.61,
51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.45, 52.48, 52.61, 52.72,
52.74, 52.32, надворешно трговски промет со прехранбени производи, надворешно трговски промет со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
Во правниот промет со трети лица друштвото за
своите обврски одговара со сите свои средства.
Георгиева Наташа - управител без ограничување во
внатрешниот и надворешно трговскиот промет.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1511/03.
(14852)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1937/03 од 27.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051474?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИКТОР-ПЛИН ДОО увозизвоз ул. “Радован Ковачевиќ“ бр. 63 Скопје.
Основачи: Милошевски Атанас и Ѓоргиева-Милошевска Розетка од Скопје, ул. “Радован Ковачевиќ“ бр. 67.
Дејности: 01.25, 05.02, 15.20, 17.40/2, 17.54/2, 18.10,
18.21, 18.22, 18.24, 19.20, 19.30, 25.12, 25.13, 25.22, 25.24,
26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 28.75, 36.40, 36.63, 25, 50.10,
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2,
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.16, 51.17, 51.18,
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54,
51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74,
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 71.40, 74.12, 74.83, 74.84, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, консигнациона продажба, реекспорт, застапување на странски
фирми, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, малограничен промет со соседните
држави: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Ѓоргиева-Милошевска Розетка, управител без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1937/03.
(14853)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1887/2003 од 30.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051424?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИ-ФИ ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт, Гостивар, ул. “Борис Кидрич“ бр. 158.
Основач е Илија Илиевски од Гостивар, ул. “Борис
Кидрич“ бр. 158.
Управител е Илија Илиевски, без ограничувања.
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33,
15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2,
15.91, 15.93, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40,
17.54, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20,
19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52,
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21.21, 21.25, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.24, 26.30,
26.40, 26.61, 26.64, 26.65, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51,
28.52, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,
36.63, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25,
45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43,
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2,
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50,
51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47,
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3,
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1,
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1,
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11,
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 72.50,
74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84,
92.33, 92.34, 93.02, 93.05, 02.02, 22.11, 22.12, 22.13,
22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31,
22.32, 22.33, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16,
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40,
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1,
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23,
18.24, 18.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, консигнација, комисиона продажба, реекспорт, малограничен промет со
Бугарија, Грција, Албанија и Југославија, меѓународен
превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај.
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка,
а одговара со сите свои средства.
Друштвото во надворешниот промет го застапува
Илија Илиевски, управител без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1887/2003.
(14854)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1843/2003 од 30.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051380?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство трговија и услуги КРИЈОТО ДООЕЛ експортимпорт Куманово, ул. “ЈНА“ бр. 4а.
Фирма: Друштво за производство трговија и услуги
КРИЈОТО ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул.
“ЈНА“ бр. 4а.
Основач е Величковски Ненад од Куманово, ул.
“ЈНА“ бр. 4а.
Дејности: 15.50, 15.51, 15.52, 15.60, 15.61, 15.62,
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 50.10,
50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22,
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70,
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2,
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63,
55.11, 52.48, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.22/2, 55.22, 55.23,
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22,
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 82.50, 72.60,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со Бугарија, Австрија и Италија, консигнациона продажба, меѓународен транспорт.
Лице овластено за застапување е Величковски Ненад, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1843/2003.
(14855)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1251/03 од 27.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050788?-3-03-000, го запиша во тргов-
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скиот регистар основањето на Трговското друштво за
производство, трговија, услуги, превоз на патници и
шпедиција СЕТ-КОМ 2003 ДОО увоз-извоз с.Матка
Општина Сарај Скопје, с.Матка, Сарај Скопје.
Содружници: Слоботка Петровска, со стан во
с.Долна Матка - Скопје, Светлана Петровска, со стан
во с.Матка - Скопје и Димче Петровски, со стан во
с.Матка - Скопје.
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 20.10, 20.10/1,
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.22, 24.30,
26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64,
26.65, 26.66, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22,
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41,
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30,
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3,
50.40/4, 50.50, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22,
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2,
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54,
51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1,
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21,
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2,
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11,
63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32,
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20,
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.82,
74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени
производи, реекспорт, консигнациона продажба, посредување и застапување во меѓународниот промет, малограничен промет со соседните земји Албанија, Грција,
СР Југославија и Бугарија, меѓународен транспорт на
стоки и услуги, посредување во областа на туризмот
(угостителство), меѓународна шпедиција и транспорт
на патници и стока, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, превоз на стоки и патници во
меѓународниот патен сообраќај, комисиона продажба.
Во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица одговара со целокупниот свој имот.
Лице овластено за застапување е Слоботка Петровска, управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1251/03.
(14856)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2306/03 од 30.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051843?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за превоз, трговија и услуги САНТИЈАГО ТУРС ДООЕЛ експортимпорт Скопје ул. “Јанко Мишиќ“ бр. 40 Скопје.
Основач на друштвото ќе биде Коле Ѓоргиевски од
Скопје, со стан на ул. “Јанко Мишик“ бр. 40.
Назив на фирмата ќе биде: Друштво за превоз, трговија и услуги САНТИЈАГО ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.
Седиштето ќе биде на ул. “Јанко Мишик“ бр. 40
Скопје.
Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55,
51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,
50.40/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1,
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 71.33, 72.30, 72.40,
72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија
со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, услуги на меѓуна-
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роден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички работи со странство, малограничен
промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со целиот свој имот.
Коле Горгиевски - управител - со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2306/03.
(14857)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2244/2003 од 28.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051781?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на
Друштвото за производство, транспорт, промет, услуги
ИДО-МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз с.Крушопек, Сарај.
Основач е Идриз Сефери од с.Крушопек, Сарај.
Фирма: Друштво за производство, транспорт, промет и услуги ИДО-МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Сарај.
Седиште: с.Крушопек, Сарај.
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50,
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.57,
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33,
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3,
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 15.11, 15.12,
15.13, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 52.62, 52.63,
52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21,
60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3,
74.82, 74.84, 71.10, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40,
72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 93.01, 45.11, 45.21/1,
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41,
45.42, 45.43, 45.44, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени
производи, застапување и посредување во прометот со
стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациска продажба, меѓународен транспорт на стоки
и патници и меѓународна шпедиција.
Целосна одговорност.
За управител на друштвото се одредува лицето
Идриз Сефери од с.Крушопек, Сарај.
Друштвото во правниот промет истапува во свое
име и за своја сметка.
Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со
сите свои средства.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2244/2003.
(14859)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1930/2003 од 22.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051467?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство трговија и услуги ЕНЕЛИС ДООЕЛ с.Глумово,
Сарај, с.Глумово, Сарај.
Основање на ДООЕЛ.
Фирма: Друштво за угостителство трговија и услуги ЕНЕЛИС ДООЕЛ с.Глумово, Сарај.
Седиште: с.Глумово, Сарај.
Основач е Енес Кофрц од с.Глумово, Сарај.
Друштвото се основа на неопределено време.
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1,
15.98/2, 45.11, 45.32, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1,
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4,
50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.70, 52.11,
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,
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52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2,
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62,
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22,
60.23, 60.24, 65.12/3, 71.33, надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки.
За управител со неограничени овластувања, односно лице овластено за застапување во вршење работи на
надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања, се именува Енис Кофрц од с.Глумово, Сарај.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1930/2003.
(14860)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1052/2003 од 02.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050589?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за посредување, застапување, консалтинг и деловни услуги
МЛАДИНЕЦ-КМ ДОО експорт-импорт, ул. “Пролет“
бр. 25, Скопје.
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1,
50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1,
20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12,
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 80.42, 92.34, 65.21,
72.60, 93.02, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, 22.14, 71.40,
92.31/2, 92.32, 74.81, 70.31, 74.13, надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во промет на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет
со СРЈ, Р.Албанија, Р.Бугарија и Р.Грција, консигнација,
меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот
сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна
шпедиција, изведување на градежни работи во странство.
Неограничени овластувања.
Целосна одговорност.
Лице овластено за застапување е Митевски Киро управител без ограничувања.
Содружници се Митевски Киро, Радосављевиќ Снежана и Славица Наумова.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1052/2003.
(15124)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1991/03 од 27.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051528?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, промет и услуги МАРТИНЕЗ ДООЕЛ увоз-извоз ул. “Дринска“ бр. 2 Скопје.
Основач е Жаклина Абазовска од Скопје, ул. “Гутенбергова“ бр. 5.
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16,
51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31,
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39,
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51,
51.53, 51.54, 51.61, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,
52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.82, 74.83,
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, туристичко агенциски услуги,
меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји.
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Управител без ограничување е Жаклина Абазовска.
Друштвото во правниот промет истапува во свое
име и за своја сметка.
Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со
сите свои средства.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1991/03.
(15125)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1875/2003 од 22.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051412?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, трговија и услуги Г Г КОМПАНИ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје ул. “Октомвриска револуција“ бр.
8/1-19.
Основач е Гордана Војновиќ од Скопје, ул. “Октомвриска револуција“ бр. 8/1-19.
Дејности: 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42,
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40,
55.52, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување на странски лица, консигнациона и
комисиона програма, меѓународен превоз на стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет
со соседните земји.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските во прометот со трети лица друштвото
одговара со целокупниот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот промет е Славица Стевановиќ - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1875/2003.
(15126)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2159/2003 од 21.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051696?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП ДЕНИМОН - колонијал Сузе Славчо Павловска ул. “8-Октомври“ бр.
107 Крива Паланка.
ТП ДЕНИМОН - колонијал е основано со пријава
бр. 1 од 14.05.2003 година.
Основач на ТП ДЕНИМОН - колонијал е Сузе
Славчо Павловска од Крива Паланка ул. “8-Октомври“
бр. 107.
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.27.
Во правниот промет со трети лица, трговец поединец настапува во свое име и за своја сметка.
Во правниот промет со трети лица за преземените
обврски трговец поединец одговара лично со целиот
свој имот.
Во внатрешниот промет се запишува Павловска Сузе - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2159/2003.
(15127)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2233/2003 од 30.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051770?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво
за производство, трговија, угостителство и услуги
ВЕСТ-МД ДООЕЛ увоз-извоз Тетово ул. “Благоја Тоска“ бр. 41/7 Тетово.
Основач е Добревски Митко од Тетово.

11 август 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Управител е Добревски Митко, без ограничување.
Дејности: 15.18/1, 20.40, 22.22, 36.12, 36.63, 45.21,
45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55,
51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45,
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1,
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на
увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, посредување во надворешно трговски
промет, меѓународен транспорт на стоки.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2233/2003.
(15128)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2138/2003 од 03.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051675?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги КИПО-КОМЕРЦ ДООЕЛ
ул. “40“ бр. 9 с.Карпош, Куманово.
Се основа Друштво за производство, трговија и услуги КИПО-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Карпош, Куманово, со
скратен назив КИПО-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Карпош, Куманово.
Седиште на ул. “40“ бр. 9 с.Карпош, Куманово.
Основач на друштвото е Стошевски Круне од Куманово.
Дејности: 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22,
22.23, 22.24, 22.25, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23,
25.24, 26.61, 26.62, 26.70, 28.12, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62,
28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14,
36.15, 37.10, 37.20, 45.11, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41,
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.17, 51.21, 51.23,
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70,
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1,
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11,
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 67.13, 70.20, 70.31, 71.10,
74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, реекспорт и посредување,
меѓународна шпедиција, меѓународен друмски превоз на
стоки и патници, сообраќајно агенциски работи, туристички работи со странство, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските во правниот промет со трети лица
друштвото одговара со сите средства со кои располага.
Стошевски Круне - управител со неограничено овластување во внатрешниот и надворешниот промет.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2138/2003.
(15129)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2139/2003 од 21.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051676?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на
Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт ЗОНЕ-КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово ул. “III МУБ“ бр. 144.
Се основа Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт ЗОНЕ-КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово,
со скратен назив ЗОНЕ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово.
Седиште на ул. “III - МУБ“ бр. 144 Куманово.
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Основач на друштвото е Димитријевиќ Стојанка од
Куманово.
Дејности: 28.12, 28.51, 28.52, 28.61, 28.73, 28.74,
37.10, 37.20, 45.11, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,
50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16,
51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.51,
51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12,
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1,
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12,
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.82, 74.83, 74.84,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, реекспорт и посредување, меѓународна шпедиција, меѓународен друмски превоз на
стоки и патници, сообраќајно агенциски работи, туристички работи со странство, малограничен промет со
Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските во правниот промет со трети лица
друштвото одговара со сите средства со кои располага.
Димитријевиќ Стојанка - управител со неограничено
овластување во внатрешниот и надворешниот промет.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2139/2003.
(15130)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2294/2003 од 22.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051831?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство трговија и услуги ЛАМА-Т ДООЕЛ
увоз-извоз ул. “Адолф Цубуровски“ бр. 36 Скопје.
Назив: Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАМА-Т ДООЕЛ увоз-извоз.
Седиште: ул. “Адолф Цубуровски“ бр. 36 Скопје.
Основач е Слободан Спировски од Скопје, ул. “Бела Краина“ бр. 6-А.
Влог: 2.600 евра или 161.200,00 денари.
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51,
15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.83, 15.85, 15.89, 15.98/1,
15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1,
24.16, 25.11, 25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11,
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41,
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,
50.20, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2,
55.30/3, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30,
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20,
72.30, 72.40, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.83,
74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 92.34, надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со целиот свој имот.
Слободан Спировски, управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2294/2003.
(15131)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 3593/2002 од 06.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047537?-8-09-000, го запиша во тр-
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говскиот регистар основањето на Друштвото за такси
превоз, трговија и услуги ЦАЛЕ КОМПАНИ ДООЕЛ
експорт-импорт, ул. “Сава Михајлов-12“ бр. 6а Скопје.
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2,
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54,
51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74,
50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40,
55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1,
45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40,
65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2,
74.20/3, 74.40, 74.83, 80.42, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60,
93.02, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, надворешна трговија
со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во
промет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен
промет со СРЈ, Р.Албанија, Р.Бугарија и Р.Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници
во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни
работи во странство.
Неограничени овластувања.
Целосна одговорност.
Лице овластено за застапување е Ристов Славчо управител без ограничувања.
Единствен содружник е Ристов Славчо.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
3593/2002.
(15132)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2156/03 од 30.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051693?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЗН-АН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. “Беласица“ бб.
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.89, 50.20,
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.31,
51.33, 51.37, 51.39, 51.53, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63,
52.50, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40,
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 65.12/3, 74.84,
55.23, надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.
За управител на друштвото е именувано лицето Фикрет Жиље од Скопје, ул. “Стојна Стефкова“ бр. 167 и
за застапување во надворешно трговскиот промет,
управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2156/03.
(15133)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2154/2003 од 21.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051691?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на
Друштвото за трговија, угостителски услуги и туризам
ЦИАО МОДА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје ГТЦ Анекс 3
Локал 6 Скопје.
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1,
50.40/2, 50.50, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43,
51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62,
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 52.33, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.11,
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70.12, 70.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.13, 74.14, 74.40,
74.83, 74.84, 63.30, 92.33, 92.34, надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени кон трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.
Единствен содружник на друштвото е Глигор Пандиловски од Скопје.
Управител на друштвото е Илчо Наумовски - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2154/2003.
(15134)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2027/03 од 29.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051564?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, градежништво и трговија РАФАЈЛОВСКИ ЕНТЕРИЕРИ ДОО
експорт-импорт Скопје, ул. “Перо Наков“ бб.
Назив и седиште на друштвото: Друштво за производство, градежништво и трговија РАФАЈЛОВСКИ
ЕНТЕРИЕРИ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. “Перо
Наков“ бб.
Скратен назив на фирмата: РАФАЈЛОВСКИ ЕНТЕРИЕРИ ДОО експорт-импорт.
Основачи на друштвото: Јасмина Рафајловска од
Скопје, ул. “Вич“ бр. 2/15, Горан Рафајловски од Скопје, ул. “Вич“ бр. 2/15.
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40,
20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.62, 36.63,
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24,
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43,
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2,
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50,
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18,
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32,
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62,
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63,
74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3,
74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт,
малограничен промет со соседните земји, консигнациона продажба на странски стоки, комисиони работи, изведување на инвестициони работи во странство.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сиот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешнотрговскиот промет е Горан Рафајловски управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2027/03.
(15135)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2126/2003 од 30.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051663?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на
Друштвото за трговија и услуги АВИКОМ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје с.Волково, ул. “100“ бр. 18-в.
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1,
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
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52.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1,
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15,
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45,
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57,
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 93.05,
65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2,
55.40, 70.31, 63.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22,
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41,
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 74.14, 74.20/3, 20.10/1,
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, компензациони
работи, реекспорт, туристички услуги, изведување на
инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.
Содружник е Елена Димишковска.
Лице овластено за застапување и претставува на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е
Елена Димишковска - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2126/2003.
(15136)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1570/2003 од 28.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051107?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за превоз,
производство, трговија и услуги ТТ-К ДОО увоз-извоз,
ул. “Полог“ бр. 37 Скопје.
Основачи: Трпе Крстевски и Томислав Крстевски
од Скопје, ул. “Полог“ бр. 37.
Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52,
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.91, 15.93,
15.94, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.16, 17.17, 17.21,
17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.60,
17.71, 17.72, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51,
36.50, 36.62, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22,
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44,
45.45, 44.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15,
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39,
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51,
51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66,
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3,
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62,
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22,
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.32,
71.33, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 74.12, 74.83,
74.84, 80.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи,
комисиона продажба, консигнациона продажба, реекспорт, застапување на странски фирми, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна
шпедиција, консалтинг услуги, угостителски и туристички услуги, изведување на инвестициони работи, малограничен промет со соседните држави: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.
Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со сите свои средства.
Трпе Крстевски, управител без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1570/2003.
(15137)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 1929/2003 од 12.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051466?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО согласно ЗТД
на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИН
ПЕТФУД ДОО увоз-извоз, Скопје ул. “Бојмија“ бр. 6/1.
Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ВИН ПЕТФУД ДОО увоз-извоз, Скопје.
Седиште: ул. “Бојмија“ бр. 6/1.
Содружници во друштвото се: Владимир Кузмановски од Скопје, ул. “Франц Прешерн“ бр. 61 и Никола
Чокревски од Скопје, ул. “Салвадор Аљенде“ бр. 8.
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4,
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21,
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41,
01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 05.02,
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42,
15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81,
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84,
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94,
15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12,
17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24,
17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53,
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21,
18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10,
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11,
21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.31, 22.32, 22.33,
24.20, 24.30, 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 50.10, 50.20, 50.30,
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3,
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16,
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31,
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1,
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2,
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52,
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40,
64.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10,
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30,
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1,
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82,
74.83, 74.84, 75.13, надворешна трговија со прехранбени
производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен
транспорт на патници, реекспорт, консигнација, застапување на странски фирми, посредување во надворешно
трговскиот промет, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, консалтинг услуги,
шпедиција.
Друштвото во правниот промет истапува во свое
име и за своја сметка.
Друштвото за обврските настанати во правниот
промет со трети лица одговара со целиот свој имот.
Работите на внатрешниот и надворешниот трговски
промет со друштвото ќе ги врши управителот, а за
управител на друштвото се именува лицето Владимир
Кузмановски, управител со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
1929/2003.
(15138)
__________
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2238/2003 од 23.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051775?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец на
Ресторан ПИНИ ТП Стојковски Миле Венко Граничен
премин “Деве Баир“ Крива Паланка.
55.30 - угостителски објекти за исхрана, 55.30/1 ресторани и гостилници (без соби за сместување),
55.30/2 - услуги на други угостителски објекти.
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Во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица одговара со целокупниот свој имот.
Лице овластено за застапување е Стојковски Миле
Венко - управител без ограничувања.
Содружник е Стојковски Миле Венко.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2238/2003.
(15139)
___________
Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег.
бр. 84/2002, во регистарската влошка бр. 03009652?-3-01000, го запиша во трговскиот регистар уписот на намеруваното намалување на основната главница на Друштвото
за производство, трговија и услуги „ИЛИНДЕН“ 99 ДОО - Виница, со стан на ул. „Пионерска“ бр. 2.
Упис на намеруваното намалување на основната
главница на друштвото за износ од 649.619 евра или
39.626.759,00 денари со што основната главница на
друштвото наместо досегашните 656.419 евра ќе изнесува 6.800 евра.
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.
84/2002.
(18646)
___________
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.
Трег. бр. 989/2003 од 08.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 001516, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Акционерското друштво за производство на расветни тела ПРОЛУКС - Прилеп, ул. “Крушевско џаде“ бб.
Промена на лице овластено за застапување на Акционерското друштво за производство на расветни тела
ПРОЛУКС - Прилеп.
Лице овластено за застапување е Митрев Блаже - претседател и Стевананџија Методија - член на Управен одбор.
Се брише Хаџи Попоски Звонко.
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр.
989/2003.
(20039)
___________
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.
Трег. бр. 1003/03 од 08.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 015889, ја запиша во трговскиот регистар
промената на содружник на Производното, трговско и
услужно друштво ФЛОРА 2001 увоз-извоз Битола
ДОО, Битола ул. “Минела Бануковски“ бр. 12/1/17.
Од друштвото истапува содружникот Благој Гочев
од Битола, ул. “7-ма Бригада“ бр. 20, а на негово место
пристапува содружникот Александра Гочева од Битола, ул. “7-ма Бригада“ бр. 20.
Содружникот Благој Гочев го пренесува неговиот
удел поради истапување од друштвото, а содружникот
Александра Гочева што пристапува го презема уделот.
Преносот на уделот е без надоместок.
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр.
1003/03.
(20041)
___________
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.
Трег. бр. 998/03 од 04.07.2003 година, во регистарската
влошка бр. 012400, го запиша во трговскиот регистар
зголемувањето на главница на Стопанска банка а.д. Битола, ул. “Добривое Радосављевиќ“ бр. 21.
Зголемување на акционерскиот капитал - основна
главница за износ од 54.000.000,00 денари.
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр.
998/03.
(20042)
___________
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.
Трег. бр. 1027/03 од 08.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 015168, ја запиша во трговскиот регистар
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промената на лице овластено за застапување на Трговското, услужно и производно друштво ЛАКИ - БЛУ
увоз-извоз с.Франгово Струга ДООЕЛ с.Франгово
Струга.
Промена на лице овластено за застапување.
Лице овластено за застапување и во надворешно трговското работење е Исмаили Фатиме - управител.
Му престанува овластувањето за застапување на
Абдула Дервиши и се брише од трговскиот регистар.
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр.
1027/03.
(20043)
__________
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.
Трег. бр. 851/2003 од 11.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 002512, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за
производство, трговија на големо и мало и услуги СУПЕР-САН увоз-извоз Летка ДООЕЛ Битола, ул. “Тошо
Даскало“ бр. 87.
Проширување на дејноста уште со следните дејности: 52.27, 52.32, 52.33, 52.42, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.51. Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 851/2003.
(20045)
__________
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.
Трег. бр. 874/2003 од 09.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 007362, ја запиша во трговскиот регистар конверзијата на основната главница и промена на
лице овластено за застапување на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ Војо ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул.
“Игњат Атанасовски“ бр. 27/19.
Се брише Војо Тирицовски - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.
Се запишува Славица Поповиќ - управител без
ограничување во рамките на запишаните дејности.
Се врши конверзија на основната главница на износ
од 3.747 евра.
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр.
874/2003.
(20047)
__________
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.
Трег. бр. 861/2003 од 09.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 011305, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник и пренос на удел
на Друштвото за производство, трговија и услуги ЗЕНГО-ПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Доленци, Сопотница, с.Доленци, Сопотница.
Се врши промена на основачот на друштвото.
Од друштвото истапува основачот Трајко Мицкоски, а на неговото место во друштвото за основач пристапува Краса Стојческа од с.Доленци, Општина Сопотница.
Се врши промена на називот на фирмата и новиот
назив на фирмата гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕНГО-ПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ
с.Доленци, Сопотница.
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр.
861/2003.
(20049)
__________
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.
Трег. бр. 1014/2003 од 10.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 014057, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство и трговија со пиво и безалкохолни пијалоци на
големо и мало експорт-импорт БИСЕ-КОМ Битола ДООЕЛ Битола, ул. “Индустриска“ бб.
Промена на лице овластено за застапување - управител.
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Се запишува: Дучевска Љиља - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, ул. “Гаврило Принцип“ бр. 13 Битола.
Се брише: Виолета Гаџовска.
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр.
1014/2003.
(20050)
__________
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.
Трег. бр. 988/2003 од 10.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 005953, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за трговија, производство и услуги Зора и Борче МАРКОВСКИ увоз-извоз Битола, ДОО ул. “Арон Ароести“ бр.
58 Битола.
Се врши проширување на дејноста на Друштвото за
трговија, производство и услуги Зора и Борче МАРКОВСКИ увоз-извоз Битола ДОО, ул. “Арон Ароести“
бр. 58 Битола.
55.30 - угостителски објекти за исхрана, 55.30/1 ресторани и гостилници (без соби за сместување),
55.40 - барови.
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр.
988/2003.
(20052)
__________
Основниот суд Битола во Битола, со решението
Срег. бр. 190/03 од 10.07.2003 година, ја запиша во судскиот регистар промената на вд директор на Народниот музеј Струга “Д-р Никола Незлобински“.
Се разрешува досегашниот вд директор Василески
Јован и се брише од судскиот регистар.
За в.д. директор се именува лицето Арифи Неби, со
неограничени овластувања во рамките на запишаните
дејности.
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр.
190/03.
(20053)
__________
Основниот суд Битола во Битола, со решението П.
Трег. бр. 862/2003 од 08.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 01013305, го запиша во трговскиот
регистар истапувањето на содружник, промена на назив на фирма и конверзија на влог на Друштвото за трговија, производство и услуги ВАЛМАР 2002 увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. “Борис Кидрич“ бр.
117.
Од друштвото истапува содружникот Т.Д. ЗВОНКО
Прилеп ДООЕЛ и му престануваат овластувањата како
содружник и се брише од трговскиот регистар.
Се врши промена на називот на фирмата.
Новото име на фирмата гласи: Друштво за трговија,
производство и услуги ВАЛМАР 2002 увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ.
Основачкиот влог од 79.984 ДЕМ - 40.647 евра или
2.479.497,00 денари се преостапува на единствениот
содружник Митко Митанов, кој продолжува да работи
со друштвото со вкупен влог од 82.684 ДЕМ, односно
42.019 евра или 2.563.197,00 денари.
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр.
862/2003.
(20055)
_______________________________________________
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ
Во регистарот на здружение на граѓани и фондации
на Основниот суд во Ресен, под Рег. згф. бр. 9/03 се запишува Здружение на граѓани со назив Агротуристичко
здружение на жените од Преспа „Преспанка“ - Ресен.
Здружението има за цел да го унапредува туризмот
во Преспанскиот регион, развивање на селскиот туризам
како посебна туристичка гранка, залагање за заштита на
животната средина и на опстанокот на сите биолошки
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врски и еко системи специфични за овој регион, заштита
и промовирање на културата и културните обележја на
Преспа и друго.
Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен на ул.
„Маршал Тито“ бр. 7.
Лице овластено за застапување на здружението е Кадинска Марина од Ресен, претседател на здружението.
Од Основниот суд во Ресен, Рег. Згф. бр. 9/03.
(21257)
___________
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Ресен, под Рег. Згф. бр. 10/03
се запишува Здружение на граѓани со назив „ХО-О РОМА ТАРИ“ - Ресен.
Здружението има за цел да ги помага посиромашните ромски семејства, децата без родители, хендикепираните лица, самохрани мајки и други социјални случаи.
Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен на ул.
„Гоце Делчев“ бр. 46.
Лице овластено за застапување на здружението е Рашитовиќ Роберт од Ресен, претседател на здружението.
Од Основниот суд во Ресен.
(21426)
_______________________________________________
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со
решение на овој суд I Ст. бр. 309/03 од 03.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговското друштво „БЕНИ УЛКЕР“ Хајрдин Шпенди и
др. ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 135, со сметка број
40100-601-395515 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје и регистарска влошка број 02008733-3-01-000, и
истата не се спроведува и се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во
„Службен весник на РМ“.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(21238)
___________
Се закажува извештајно рочиште за ден 18.09.2003
година во 13,00 часот во судница бр. 7 во Основниот
суд во Битола.
Се повикуваат доверителите во стечајната постапка
против должникот Штедилница „Либерти Интернационал“ Битола да се јават на извештајното рочиште во закажаното време во Основниот суд во Битола.
Решението да се објави на огласна табла на Основниот суд во Битола и во „Службен весник на РМ“.
Од Основниот суд во Битола.
(21256)
___________
Основниот суд во Кочани, преку стечајниот совет објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 24/2001 од 17.07.2003
година, отворената стечајна постапка над должникот АД
„Искра“ Кочани (правен следбеник на АД ЗИК „Кочанско
Поле“ Кочани) со жиро сметка 220558100289951 при Македонска Банка Кочани, со решение на овој суд Ст. бр. 24/2001
од 05.03.2002 година, се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
избрише од трговскиот регистар кој го води Основниот
суд во Штип.
Решението се доставува до Одделот за регистрација
на Основниот суд во Штип и до катастарот заради запишување во јавните книги.
Извод од решението на огласна табла на судот е објавен на 17.07.2003 година.
Извод од решението да се објави во „Службен весник на РМ“.
Од Основниот суд во Кочани.
(21266)
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ЛИКВИДАЦИИ
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1а запишан во трговскиот регистар
на Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.
Трег. бр. 458/2003 од 14.02.2003 година, објавува дека
Друштвото за трговија П.П. - КОМЕРЦ Љупчо ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Пржино“ бр. 24 и
со сметка број 300000000726081 во Комерцијална банка АД Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со
пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од последната објава.
Од ликвидатор.
(21298)
___________
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. „Христо
Чернопеев“ бр. 1а запишан во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр.
784/2003 од 19.03.2003 година, објавува дека Друштвото
за производство, градежништво, трговија и услуги ЕЛО
Добривој ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул.
„Даме Груев“ бр. 7/8/13 и со сметка бр. 220521100270742
во Македонска банка АД Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со
пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од последната објава.
Од ликвидаторот.
(21300)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение Л.бр. 54/03 од 15.07.2003 година, е определено спроведување ликвидација над МИТШТЕДИЛНИЦА ДОО Куманово, со седиште на ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 14, Куманово, запишана во судскиот регистар
кој го води овој суд, регистарска влошка 1-28287-0-0-0.
За ликвидатори се определуваат Раде Весковски од
Куманово, ул. „Страшко Симонов“ бр. 14 и Јордан
Апостолов од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 2/1.
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите
побарувања по објавувањето на огласот во „Службен
весник на РМ“ до ликвидаторите со поднесување на
пријава во два примерока со писмени докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(21338)
___________
Ликвидаторот Насер Селмани од Гостивар, ул. „Питарница“ бр. 2/43 запишан во Судскиот регистар при
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег.
бр. 1381/2001 објавува дека Услужното, транспортно,
производно и трговско друштво РЕКА-ТРЕЈД Аслани
и Насер ДОО увоз-извоз Гостивар, ул. „Питарница“ бр.
2/43 и со број на жиро-сметка 410-601-72018 отворена
при Заводот за платен промет-Тетово е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а
најдоцна од денот на последната објава.
Од ликвидаторот.
(21372)
___________
Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул.
„Ванчо Прке“ бр. 48/8, запишан во судскиот регистар
при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр.
578/03 од 30.06.2003 година, објавува дека Друштвото
за производство, промет и услуги Светлост Благој Мицевски и др. јтд увоз-извоз Делчево, ул. „Питу Гули“
бр. 11 и жиро сметка бр. 200-000009220038 отворена
при Стопанска банка А.Д. Скопје, е во ликвидација.
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(21397)
___________
Ликвидаторот Ристо Гаврилов од Скопје, запишан
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I Скопје со решение П. трег. бр. 443/02 од 16.09.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ХЕКС ЈТД Ристо Гаврилов и др. увоз-извоз - Скопје и со број на жиро-сметка 300000000450504
отворена при Комерцијална банка - Скопје, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(21410)
___________
Ликвидаторот Гералд Печка од Австрија, запишан
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I Скопје со решение П. трег. бр. 1922/03 објавува дека
Друштвото за трговија и консалтинг ГЕМА МАРЈЕТА
и др. ДОО експорт-импорт и со број на жиро-сметка
280040000005011 отворена при Алфа банка, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(21424)
_______________________________________________
НОТАРСКИ ОГЛАСИ
Над подвижните предмети сопственост на АД „Електрорама-М“ Скопје, кои се заведени во Централниот
регистар под бр. 10120030000868, заснован е залог со
Договор за залог на подвижен имот заверен кај нотарот
Ленка Панчевска од Скопје, под ОДУ бр. 152/03 од
31.07.2003 година во корист на Заложниот доверител
Тутунска банка АД Скопје за обезбедување на парично
побарување во износ од 719.000,00 денари по основ на
Договор 09 бр. 1571.
(21227)
___________
Над подвижните предмети сопственост на ЕЛМОНД ЕЛЕКТРО ДООЕЛ Скопје кој се заведени во
Централниот регистар под бр. 10120030000870 е заснован залог со Договор за залог на подвижен имот, заверен кај нотарот Ленка Панчевска од Скопје под ОДУ
бр. 153/03 од 31.07.2003 година во корист на Заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје за обезбедување на парично побарување во износ од 719.000,00 денари, по основ на Договор 09 - бр. 1584.
(21228)
___________
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за
производство, внатрешна и надворешна трговија ЛИВА
КОМЕРЦ ДООЕЛ Доневски Ванчо - Неготино кој се состои од: товарно моторно возило Peugeot тип Boxer 350
LH 2.5 D, со број на шасија VF3233Ј5215900022 и број
на мотор 10FZ2C0352523 произведено 2000 година, рег.
таблица VE 090 NM, со проценета вредност од 12.063,54
евра, товарно моторно возило Peugeot тип Boxer 350 LH
2.8 HDI со шасија бр. VF3ZCPMNC17135400, број на
мотор 22203687125, произведена 2002, рег. таблица VE
224 NO со проценета вредност од 15.400 евра, товарно
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моторно возило FSO Truck, тип 1,9 Д, со шасија
SUPB04EJLTW061340 и број на мотор SR-2743120-01
произведено 1996 година, рег. таблица ВЕ 052-НО, со
проценета вредност 2637 евра, заснован е залог со Договор за залог ОДУ бр. 265/03 од 31.07.2003 година кај нотарот Поповски Слободан за обезбедување на парично
побарување од 32.800 евра, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје за договор за рамковен кредит врз основа на заложно право на подвижни
предмети бр. 09-1568 од 18.07.2003 г. склучен помеѓу
Тутунска банка АД Скопје и Друштво ЛИВА КОМЕРЦ
ДООЕЛ Неготино.
(21237)
___________
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на
К.П. бр. 2059/1, в.м. „Котлини“, кл. 5, со површина од
2338 м2; нива на К.П. бр. 2059/2, в.м. „Котлини“, кл. 6
од 2217 м2 и Пасиште на К.П. бр. 2060, в.м. „Котлини“,
кл. 5 од 1059 м2, по Имотен лист број 5 КО Ресава за
цена од 70.000 денари, сопственост на Ефрем Мишев
од с. Ресава, Кавадарци.
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат
со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во
рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот
Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.
(21258)
___________

Бр. 53 - Стр. 15

имот Ф-ка за премази и емајли која се наоѓа во Скопје,
КО Скопје изградена на К.П. 13210, план 79, ул. „515“
бб, култура под објект со површина од 9309 м2 евидентирана во поседовен лист бр. 9871 врз основа на решение за услови за градба издадени од Министерството за
урбанизам, градежништво и заштита на животната средина - Сектор за урбанизам заведен под бр. 08-УпЈ1996/3 од 21.08.1996 година, Протокол за регулациона
градежна и нивелациона линија издадена од Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина - Одделение за регулација и подземен
катастар за градска заедница - Скопје, заведен под бр.
ХХХ-14 бр. 04/277 од 02.10.1996 година, Одобрение за
градење издадено од Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина - Скопје заведен под бр. 09 Уп.I-312/4-96 од 02.12.1998 година.
(21417)
___________

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 76, лозје
трета класа во м.в. „Градиште“ со површина од вкупно
5005 м2, КО Г. и Д.Оризари дека сосопствениците на наведената парцела Груевска Десанка со стан на ул. „А. Дундиќ“ бр. 33, Крстевска Румена, ул. „341“ бр. 57, Трајковска
Трајанка, ул. „Партизанска“ бр. 56, Зоцевска Драгица, ул.
„Жданец“ бр. 21 А, Шишкова Стоја, ул. „Б. Кидрич“ бр. 61
и Урумовски Љубомир, с. Мирковци ја продаваат наведената парцела по цена од 190,00 денари по еден м2.
Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.
(21306)
___________

Врз основа на Договор за хипотека, со својство на
извршна исправа, составен во форма на нотарски акт
од нотарот Боривој Стојкоски под ОДУ бр. 676/03 од
06.08.2003 година, склучен помеѓу Алфа банка АД
Скопје како заложен доверител и ФЕРШПЕД АДСКОПЈЕ како должник заложен должник, засновано е
заложно право врз магацински простор, катастарска
парцела 13025/3, план 79, м.в. „Брест“,
култура под објект, со површина од 14.948 м2, врз основа на поседовен лист бр. 17570 од 01.08.2003 година, издаден од
страна на ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје.
Предмет на договорот за хипотека е востановување на
заложно право од прв ред врз дел од погоре опишаниот
недвижен имот (склад) кој е сопственост на заложниот
должник врз основа на Решение бр. 15-5479 од
25.08.1987 година, за употреба на изграден градежен
објект - склад број 4, издадено од страна на Собранието на Општина Гази баба - Општински секретаријат за
урбанизам и комунално станбени работи како и врз
основа на копијата од катастарскиот за КО Скопје, Д.Л.
19 заведено под број 09 бр. 2/1314 од 06.10.1992 година
во кое е означен како
магацин бр. 4 и е со вкупна повр(21418)
шина од 7.200,00 м2.
___________
Врз основа на Договор за залог-хипотека, заверен
од нотарот Душко Черкезов од Радовиш под ОДУ бр.
118/2003, склучен помеѓу Стопанска банка ад Скопје
во својство на заложен доверител и Трговско друштво
АВТО КЕЦ ВАСО ДОО со седиште во Радовиш, со кој
договор се врши обезбедување на паричното побарување на Стопанска банка ад Скопје во износ од 20.000,00
ЕУР, кое произлегува од Договор за рамковен лимит.
Заради обезбедувањето на побарувањето на заложниот
доверител, заложниот должник ТД АВТО КЕЦ ВАСО
ДОО заложува во залог недвижен имот, сопственост на
ДОО Авто Кец Васо-Радовиш и тоа: Деловен просторпродавница која се наоѓа на ул. „Индустриска“ сега
бул. „А. Македонски“ бр. 9-2/6 изградена на К.П.
3689/1, м.в.
„Долна Рудина“, под објект, во површина
катастарска парцела во
од 180 м2 и двор на истата
вкупна површина од 1859 м2, со право на користење на
градежно земјиште, кој е заведен во Поседовен лист
бр. 4284 за КО Радовиш.
Напред наведениот недвижен имот е евидентиран
во катастарот за недвижности во Поседовен лист број
4284 за КО Радовиш на име на Авто Кец Васо ДОО Радовиш со право на користење на градежното земјиште.
(21428)
_______________________________________________

Врз основа на Договор за залог со својство на извршна исправа потврден од нотарот Боривој Стојкоски
под ОДУ бр. 671/03 од 05.08.2003 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Битола како заложен доверител и АЛКАЛОИД АД Скопје како должник заложен
должник, засновано е заложно право врз недвижен

МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважечки следните документи:
Пасош бр. 1317999 на име Стефче Плавјански, ул.
„Мите Трповски“ бр. 5, Ресен.
(21540)
Пасош бр. 1111116 на име Сулејмановски Осман, с.
Кукуречани, Битола.
(20712)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на
К.П. бр. 686, в.м. „Пашини Грамади“, кл. 5 со површина од 4661 м2 и нива на К.П. бр. 686, в.м. „Пашини
Грамади“, кл. 5 од 802 м2, по Имотен лист број 563 Ко
Шивец за цена од 30.000 денари, сопственост на Илија
Бојаџиев од Кавадарци.
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до
нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул.
„7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.
(21260)
___________
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Пасош бр. 1156936 на име Амедоски Садат, с.
Саждево, Крушево.
(12164)
Пасош бр. 721007 на име Ромевска Љиљана, ул.
„Народен фронт“, Скопје.
(21505)
Пасош бр. 1778662 издаден од СВР Тетово на име
Кадри Неџади, с.Копачиндол, Тетово.
(21226)
Пасош бр. 1864879 издаден од СВР Тетово на име
Ѓуласфија Лутвија, с. Г.Палчиште, Тетово.
(21231)
Пасош бр. 1407441 издаден од СВР Куманово на име
Демири Ќенан, ул. "Нада Димиќ" бр. 5, Куманово.
(21244)
Пасош бр. 0153931 издаден од СВР Скопје на име
Тони Аџиниколов, ул. "Никола Русински" бр. 6-1/4,
Скопје.
(21246)
Пасош бр. 0790779 издаден од СВР Скопје на име
Иванов Борис, Бул. "Ј. Сандански" бр. 41-2/8, Скопје.
(21250)
Пасош бр. 1686931 издаден од СВР Куманово на име
Османи Зеќавете, с. Лојане, Куманово.
(21251)
Пасош бр.1224460 издаден од СВР Тетово на име
Веби Ајдини, с. Пирок, Тетово.
(21252)
Пасош бр. 0740985 издаден од СВР Тетово на име
Зеќири Шенол, ул. "105" бр. 5, Тетово.
(21253)
Пасош бр. 1284965 издаден од СВР Тетово на име
Адили Башким, с. Шипковица, Тетово.
(21254)
Пасош бр. 1374061 издаден од СВР Куманово на име
Сељвиша Јашари, с. Оризаре, Куманово.
(21255)
Пасош бр. 1711063 издаден од СВР Скопје на име
Алими Таџедин, с.Арачиново, Скопје.
(21259)
Пасош бр. 1574637 издаден од СВР Скопје на име
Алими Ќевсер, с. Арачиново, Скопје.
(21261)
Пасош бр. 1574718 издаден од СВР Скопје на име
Алими Нермине, с. Арачиново, Скопје.
(21262)
Пасош бр. 1574702 издаден од СВР Скопје на име
Алими Шенај, с. Арачиново, Скопје.
(21263)
Пасош бр. 1806090 издаден од СВР Скопје на име
Џемал Бакиов, с. Д.Количани, Скопје.
(21264)
Пасош бр. 1302155 издаден од СВР Куманово на име
Сузана Манчиќ, ул. "Октомвриска Револуција" бр.
42/13, Куманово.
(21265)
Пасош бр. 1820456 издаден од СВР Гостивар на име
Мислими Рахман, с. Србиново, Гостивар.
(21267)
Пасош бр.1557749 издаден од СВР Гостивар на име
Мислими Алберт, с. Србиново, Гостивар.
(21268)
Пасош бр. 1557750 издаден од СВР Гостивар на име
Мислими Алберта, с. Србиново, Гостивар.
(21269)
Пасош бр. 1168298 издаден од СВР Гостивар на име
Мислими Бесим, с.Србиново, Гостивар.
(21270)
Пасош бр. 1557748 издаден од СВР Гостивар на име
Мислими Исмије, с.Србиново, Гостивар.
(21271)
Пасош бр. 1304791 издаден од СВР Скопје на име
Исеновски Бајрам, ул. "Скупи" бр. 16/2 с. Злокуќани,
Скопје.
(21273)
Пасош бр. 1765697 издаден од СВР Скопје на име
Куртишовски Кадри, с. Блаце, Скопје.
(21275)
Пасош бр. 1081731 издаден од СВР Скопје на име
Бузаки Феми, с. С. Коњари, Скопје.
(21276)
Пасош бр. 133371/93 издаден на име Николовска
Ѓурѓа, ул. "Ресенска" 12-1/4, Скопје.
(21277)
Пасош бр. 0886650 издаден на име Потурак Бајрам, с.
Лажани, Прилеп.
(21292)
Пасош бр. 1845400 издаден на име Александар
Илиев, ул."Раде Кончар" бр.39, Виница.
(21293)
Пасош бр. 1684066 издаден на име Гоце Златков, ул.
"М. Арсов" бр. 19, Кочани.
(21294)
Пасош бр. 513909 издаден на име Рамадани Мухамет,
с. Бозовце, Тетово.
(21295)
Пасош бр. 250422 издаден на име Кадрии Самудин, с.
Г. Лешница, Тетово.
(21296)
Пасош бр. 257737 издаден на име Мемедов Мирсат,
с. Нова Маала бр. 5, Струмица.
(21297)
Пасош бр. 1654736 издаден на име Витанов Јосе, с.
Василево бр. 52, Струмица.
(21299)
Пасош бр. 735710 издаден на име Мамути Хабиљ, с.
Г. Палчиште, Тетово.
(21302)
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Пасош Д 0001964 Дипломатски издаден од МНР Скопје на име Ана Илиевска, Битола.
(21305)
Пасош бр. 1095252 издаден од СВР Скопје на име
Аврамовска Ружица, ул. "Панко Брашнаров" бр. 4,
Скопје.
(21307)
Пасош бр. 1649337 издаден од СВР Велес на име
Костадиновски Јован, ул. "Мицко Козар" бр. 12, Велес.
(21308)
Пасош бр. 1682712 издаден од СВР Скопје на име
Адеми Абиб, ул. "Александар Бујанов" бр. 63/2-1,
Скопје.
(21310)
Пасош бр. 213788 издаден од СВР Скопје на име
Запончек Лидија, бул. "АСНОМ" бр. 4/1-5, Скопје.
(21311)
Пасош бр. 1492055 издаден од СВР Крушево на име
Муриќ Алма, с. Житоше, Крушево.
(21312)
Пасош бр. 1492054 издаден од СВР Крушево на име
Муриќ Аида, с. Житоше, Крушево.
(21313)
Пасош бр. 1435878 издаден од СВР Велес на име
Јованов Роберт, ул. "Славјанска" бр. 24, Велес. (21316)
Пасош бр. 601458 издаден од СВР Скопје на име
Хусеини Силвана, ул. "Бутелски венец" бр. 21-а, Скопје.
(21335)
Пасош бр. 1532283 издаден од СВР Скопје на име
Хусеини Алит, ул. "Бутелски венец" бр. 21-а, Скопје.
(21336)
Пасош бр. 1100398 издаден на име Паскоски Оливер,
Струга.
(21395)
Пасош бр. 1414830 издаден од СВР Скопје на име
Бислими Бљерим, ул. "Џон Кенеди" бр. 25-5/7, Скопје.
(21398)
Пасош бр. 1404723 издаден од СВР Велес на име
Марјан Нацев, ул. "Страшо Пинџур" бр. 18, Велес.
(21337)
Пасош бр. 1848385 издаден од СВР Куманово на име
Мухамет Алити, ул. "Др. Рибар" бр. 96, Куманово.
(21366)
Пасош бр. 1256853 издаден од СВР Куманово на име
Фејзулаи Невзад, с. Матејче, Куманово.
(21367)
Пасош бр. 1630237 издаден од СВР Куманово на име
Адем Љатифи, с. Опае, Куманово.
(21368)
Пасош бр. 1723919 издаден од СВР Скопје на име
Мустафа Тони, ул. "Виетнамска" бр. 44, Скопје.(21369)
Пасош бр. 0787106 издаден од СВР Скопје на име
Ибрахимовиќ Фатмир, ул. "Гутенбергова" бр. 7-а,
Скопје.
(21373)
Пасош бр. 1376480 издаден од СВР Скопје на име
Хириат Мерсели, с. Рашче, Скопје.
(21375)
Пасош бр. 1268080 издаден од СВР Тетово на име
Куртиши Мирзана, с. Милетино, Тетово.
(21386)
Пасош бр. 1146791 издаден на име Иванов Николчо,
с. Грдовци, Кочани.
(21389)
Пасош бр. 0362965 издаден на име Фазлијевиќ Шабан, Радовиш.
(21390)
Пасош бр. 171050 издаден на име Крстаноски Петре,
Охрид.
(21392)
Пасош бр. 954088 издаден на име Пандев Панчо, с.
Турново 147, Струмица.
(21393)
Пасош бр. 1112241 издаден на име Јовановски Васко,
ул. "Гоце Делчев" 74, Демир Хисар.
(21394)
Пасош бр. 1648182 издаден на име Зулумовски Драги
ул. "Дебарска" бр. 135, Битола.
(17152)
Пасош бр. 1294302 издаден од СВР Скопје на име
Дашмир Арслани, с. Ласкарци, Скопје.
(21429)
Пасош бр. 1244927 издаден од СВР Скопје на име
Дејан Иванов, ул. "523" бр. 11 с. Марино, Скопје.
(21430)
Пасош бр.0095763 издаден на име Јованоски Душан,
ул. "Партизанска" бр. 2, Прилеп.
(21440)
Пасош бр. 1448005 издаден од СВР Скопје на име
Борче Нацевски, ул. "29 Ноември" бр. 11, Скопје.
(21441)
Пасош бр.1614618 издаден на име Ести Елиф, ул. "М.
Симоноски", Гостивар.
(21448)
Пасош бр. 1496695 издаден на име Горгиевска Даниела, ул. "Ј. Костовски", Битола.
(21450)
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Пасош бр. 1203545 издаден на име Китанов Виктор,
ул. "Сајбие Демир" бр. 3/9, Штип.
(21451)
Пасош бр. 1757466 издаден на име Хази Минтас
Бедрихан, Кочани.
(21455)
Пасош 1214608 издаден на име Костадинов Доне, с.
Мокриево 60, Струмица.
(21463)
Пасош бр. 1496695 издаден на име Бајрамовски Арис,
ул. "Ј. Костовски", Битола.
(21465)
Пасош бр. 1576431 издаден од СВР Скопје на име
Кузмановски Дејан, ул. "Петар Дељан" бр. 5-1/5,
Скопје.
(21406)
Пасош бр. 1823851 издаден од СВР Тетово на име
Шабани Самије, с. Палатица, Тетово.
(21414)
Пасош бр. 1890526 издаден од СВР Скопје на име
Фарук Амеди, с. Огњанци, Скопје.
(21419)
Пасош бр. 722130 издаден од СВР Скопје на име
Михајлова Фетка, Бул. "Јане Сандански" бр. 58/1-11,
Скопје.
(21420)
Пасош бр.428344 издаден од СВР Скопје на име Азем
Рамадани, с. Арачиново, Скопје.
(21423)
Пасош бр. 1071038 издаден од СВР Тетово на име
Јахји Неџбедин, с. Палатица, Тетово.
(21425)
Пасош бр. 1747417 издаден од СВР Велес на име
Садиков Џафер, с. Горно Јаболчиште, Велес. (21427)
Пасош бр. 02354371 издаден на име Миле Чиплакоски ул. "Пиринска" бр. 23а Прилеп.
Пасош бр. 1767650 издаден на име Стојчевски Спасе
ул. "Кланица" 122 Битола.
Пасош бр. 1052232 издаден на име Гавриловски
Михајло ул. "130" бр. 70 Охрид.
Пасош бр. 0567336 издаден на име Фудуљаноски
Љупчо ул. "Егејска" бр. 75а, Прилеп.
Пасош бр. 1352455 издаден на име Расим Мурати с.
Јажинце Тетово.
Пасош бр. 406534 издаден на име Ибраими Јетмир
ул. "Белградска"бр. 14, Гостивар.
(21466)
Пасош бр. 617172 издаден на име Бајрамовски Рамадан, ул."Сава Ковачевиќ" бр. 10, Куманово.
Работна книшка издадена на име Даскаловски Петар,
Битола.
(21219)
Работна книшка издадена на име Казимоски Харун,
Струга.
(21220)
Работна книшка издадена од Скопје на име Соња
Стојковска, Скопје.
(21225)
Работна книшка издадена на име Голеска Цвета,
Прилеп.
(21230)
Работна книшка издадена од Скопје на име Мадиќ
Душко, Скопје.
(21233)
Работна книшка издадена од Скопје на име Брестовац
Ненад, Скопје.
(21234)
Работна книшка издадена од Скопје на име Хаџибулиќ Маруф, Скопје.
(21247)
Работна книшка издадена од Скопје на име Томовски
Михајло, Скопје.
(21248)
Работна книшка издадена на име Миле Митевски,
Крива Паланка.
(21279)
Работна книшка издадена на име Кошулчев Благоје,
Велес.
(21281)
Работна книшка издадена на име Јакупи Харун,
Тетово.
(21282)
Работна книшка издадена на име Исак Абази, Тетово.
(21283)
Работна книшка издадена на име Халиме Јашари,
Тетово.
(21284)
Работна книшка издадена на име Садик Абди,
Тетово.
(21286)
Работна книшка издадена на име Крлеска Олга,
Охрид.
(21287)
Работна книшка издадена на име Ремзи Куртиши,
Куманово.
(21288)
Работна книшка издадена на име Илиев Никола,
Радовиш.
(21290)
Работна книшка издадена на име Тренчевска
Благица, Прилеп.
(21291)
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Работна книшка издадена на име Сафет Јакупи, с.
Танушевци, Скопје.
(21304)
Работна книшка издадена од Скопје на име Гордана
Димовска, Скопје.
(21309)
Работна книшка издадена од Скопје на име Стојановски Игор, Скопје.
(21314)
Работна книшка издадена на име Додевски Зоран, Св.
Николе.
(21378)
Работна книшка издадена на име Поцевска Анита,
Крива Паланка.
(21379)
Работна книшка издадена на име Горгевска Становитка, Штип.
(21381)
Работна книшка издадена на име Абдураман Јелдас,
Охрид.
(21385)
Работна книшка издадена на име Нонцевски Орце,
Тетово.
(21388)
Работна книшка издадена од Скопје на име Наков
Марјан, Скопје.
(21399)
Работна книшка издадена од Скопје на име Спасовски Нино, Скопје.
(21421)
Работна книшка издадена на име Зафиров Дејан,
Кочани.
(21438)
Воена книшка издадена од Скопје на име Садула
Камбери, Скопје.
(21400)
Чекови од тековна сметка бр.5419140 од бр.0010005860998 до бр.0010005861007 издадени од Комерцијална банка АД Скопје-филијала Охрид на име Славе
Иваноски, Охрид.
(21218)
Чекови од тековна сметка бр.2502-28 со бр. 14654-14
и бр.1465415 издадени на име Снежана Арсова, Штип.
(21235)
Чекови од тековна сметка бр. 12485821, бр. 3006451532 и 3006451533 издадени на име Петревски Миле,
Скопје.
(21301)
Чекови од тековна сметка бр. 16257216 со бр. 0007005704922 и 0007005704923 издадени од Комерцијална
банка на име Стојчевски Мирослав, Скопје.
(21315)
Чековна картичка од тековна сметка бр.255119
издадена од Комерцијална банка АД Скопје-филијала
Охрид на име Ѓорѓина Наумоска, Охрид.
(21217)
Чекови од тековна сметка бр. 13133967 од бр.
0010005909046 до чек бр. 0010005909065 издадена од
Комерцијална банка на име Нановски Роберт, Скопје.
(21412)
Чековна картичка бр. 385233 на име Стојаноски
Крсте-Охрид, издадена од Комерцијална банка АД
Скопје-филијала Охрид.
(21278)
Чековна картичка бр. 00139652 чекови од бр. 012000295545 до бр. 012000295560 издадена од Комерцијална банка АД Скопје-филијала Охрид на име Меламќор Бајрам, Охрид.
(21377)
Чековна картичка бр. 258048 издадена на име Зороска Донка, Охрид.
(21433)
Даночна картичка бр. 4030000438015 издадена од
У.Ј.П на име МЕС Марко и други ДОО, Скопје. (21371)
Даночна картичка бр. 5030992148696 издадена од
У.Ј.П. на име СТД Гостивар., Скопје.
(21374)
Даночна картичка бр. 4030996133312 издадена од
У.Ј.П. на име ГАЛИЛЕА ДООЕЛ Скопје, Скопје.
(21422)
Штедна книшка бр. 95783308.00 денарска издадена
од Комерцијална банка АД Скопје-филијала Охрид на
име Славе Ивановски, Охрид.
(21236)
Свидетелство издадено на име Таироски Шабан,
Мак. Брод.
(21229)
Свидетелства од 5 - 8 одделение издадени на име
Ревајете Зибери, Тетово.
(21232)
Свидетелство за 1, 2, 3, 4 и диплома издадени од
ЕТУЦ на име Горан Гурмешевиќ, Скопје.
(21272)
Свидетелство за 4 и диплома издадена од СВШ КОВ
Сараево на име Трајан Пирковиќ, Скопје.
(21364)
Свидетелства за 5, 6, 7 одделение издадени на име
Фатмир Аслани, Куманово.
(21380)
Свидетелство издаден на име Анета Георгиева,
Радовиш.
(21383)
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Свидетелство издадено на име Велјаноски Љубе,
Самоков, Мак. Брод.
(21387)
Диплома издадена на име Љубица Тодорова, Штип.
(21382)
Диплома издадена на име Огњан Стоименов, Крива
Паланка.
(21436)
Здравствена легитимација издадена на име Милески
Миле, Охрид.
(21221)
Здравствена легитимација издадена на име Божин
Таноски, Охрид.
(21222)
Здравствена легитимација издадена на име Таировиќ
Џеваир, Велес.
(21223)
Здравствена легитимација издадена на име Рочи Насер, Струга.
(21280)
Здравствена легитимација издадена на име Крстески
Јованчо, Охрид.
(21285)
Здравствена легитимација издадена на име Валентина Петровска, Пробиштип.
(21289)
Здравствена легитимација издадена на име Јакимовски Мишо, Велес.
(21376)
Здравствена легитимација издадена на име Мерко
Линдита, Охрид.
(21384)
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.
52/2003, наместо пасош бр. 41561022 треба да стои пасош бр. 1561022 на име Адеми Хавса, с. Врапчиште,
Гостивар.
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.
52/2003 под реден број 20899 наместо пасош бр.
1618606 на име Ибиш Муаремовски треба да стои:
пасош бр. 1774630 на име Ибиш Мифтари, с. Црн Врв,
Скопје.
Во огласот во "Службен весник на РМ" бр. 52/2003 за
пасош бр. 766773/95, наместо Мехмед треба да стои
Мухамед Нашитовски, ул."Виргино" бр. 48, Скопје.
(20914)
_______________________________________________
ЈАВНИ ПОВИЦИ
Врз основа на член 10, 13 став 1 алинеја 2, член 14
и членовите од 33 до 41 од Законот за јавни набавки
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98,
50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Македонија, објавува
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА
-ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач по ограничениот јавен повик е
Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Македонија, со седиште во Скопје ул. “Железничка“ бб. - Скопје.
1.2. Предмет на овој ограничен јавен повик е прибирање на техничка документација од понудувачи заради претквалификација на понудувачите (прва фаза фаза претквалификација), како можни носители на
следната набавка:
- реконструкција на машински инсталации за греење, ладење и вентилација на објектот на Владата на Република Македонија.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на
учество на сите домашни и странски правни и физички
лица кои се регистрирани за вршење на ваква дејност.
1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, забрзана постапка.
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ
2.1. Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија има потреба од претквалификација на понудувачи, без присуство на нивни
претставници, заради утврдување на нивната способност преку документација за извршување на предметната набавка.
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2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се
побара да достават понуда за извршување на предметната набавка.
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3.1. Заинтересираните понудувачи, кон пријавата за
поднесување понуда треба да достават документација
за оценка дали:
- имаат потребен техничко-технолошки бонитет;
- имаат економско-финансиски бонитет;
- имаат потврда од Управата за јавни приходи за
платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- имаат расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- имаат менаџерска способност;
- имаат искуство и стручен кадар за извршување на
набавката;
- имаат потврда од надлежен суд дека не е отворена
постапка за стечај или ликвидација;
- немаат правосилна пресуда со која им е изречена
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста; и
- имаат документ за регистрација за вршењето на
нивната дејност.
3.2. Исполнувањето на условите од точка 3.1. на
овој повик се докажува со документи и податоци кои
се приложуваат кон пријавата за понуда.
3.3. Документите од точка 3.1. од овој повик треба
да бидат во оригинал или во фотокопие заверено кај
нотар и не треба да се постари од шест месеци, освен
документот за регистрација на дејност.
3.4. Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат во
предвид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе
се оцени дека доставените документи во врска со претквалификацијата се лажни, неточни или некомплетни
ќе бидат исклучени.
3.5. Документите на странските понудувачи треба
да бидат преведени на македонски јазик од овластен
судски преведувач и да бидат заверени од нотар.
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
4.1. Документацијата се доставува во затворен коверт, кој на горниот лев агол треба да носи ознака “не
отворај“, како и бројот на овој јавен повик. Ковертот не
треба да содржи никаква ознака од која би можел да се
идентификува понудувачот.
4.2. Документацијата се доставува на адреса: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. “Железничка“ бб. - Скопје, преку
пошта или преку архивата на Службата.
4.3. Рокот за прием на документацијата е 10 дена,
сметано од денот на објавувањето на повикот во весниците “Дневник“, “Утрински весник“ и “Службен весник на Република Македонија“, а во случај на неистовремено објавување важи рокот од објавувањето во
последното средство за јавно информирање.
4.4. Документите кои нема да бидат доставени во
утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како
и оние кои ја немаат целокупната документација која
се бара во овој повик нема да се разгледуваат.
Сите дополнителни информации може да се добијат
во Службата на телефон 3213-405 и 3123-238.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 11, 16 и 17 од Законот за јавни
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002 - пречистен
текст) и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки, Комисијата за јавни набавки на
Министерството за образование и наука, објавува
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА
ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач: Министерство за образование и наука, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9 - Скопје.
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1.2. Предмет на набавката: Изработка на педагошка
евиденција и документација за основните и средните
државни училишта во Република Македонија, за учебната 2003/2004 година.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно
со одредбите од Законот за јавни набавки.
1.5. Набавката е неделива.
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Тендерската документација може да се види и подигне во Министерството за образование и наука - Одделение за инвестиции - зграда на Влада на РМ, кула 7,
соба 501 со надоместок од 500,00 денари.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:
- име, адреса и седиште на понудувачот;
- единечна цена по примерок со вклучен ДДВ,
транспортни трошоци франко Подрачната единица на
МОН на Општината и вкупна цена на понудата;
- начин на плаќање;
- рок на изработка.
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 12/98 и
55/98), оригинал или заверена фотокопија од нотар;
- Потврда од Управата за јавни приходи, за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест
месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар);
- Извод од регистрација на дејноста;
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, не постара од шест
месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар);
- Уверение од надлежен суд дека со правосилна
пресуда не е изречена мерка за безбедност-забрана за
вршење на дејноста, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар);
- Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
број и структура на вработени по квалификации и
искуство;
- Референц листа за досега завршени работи од овој
вид во последните три години со измени, датуми и
примачи.
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- цена
50 бода,
- рок на изработка
20 бода,
- начин на плаќање
15 бода,
- техничко-технолошки бонитет
10 бода,
- економско-финансиски бонитет
5 бода.
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во
еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик, на кој во горниот лев агол
треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на повикот.
Во средината на пликот треба да биде назначена точната
адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во затворениот плик треба да има
уште два затворени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“
и точната адреса на испраќачот-понудувачот.
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7. РОКОВИ
7.1. Рок за доставување на понудите: до денот и часот на самото отворање на понудите.
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден
19.08.2003 година, со почеток во 10 часот во просториите на зградата на Владата на РМ, кула 7, сала за состаноци на втори спрат, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Понудите кои нема да бидат доставени до денот и
часот на самото отворање како и оние кои не се изработени според тендерската документација и отворениот
повик нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 15 и член 17 од Законот за јавни
набавки-пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002 и 24/2003), Комисијата
за набавки на Управата за ветеринарство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ПО ТРЕТ ПАТ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Нарачател на повикот е МЗШВ-Управа за ветеринарство, Скопје, ул. “Ленинова“ бр. 2.
1.2. Предмет на набавка е избор на најповолни понуди за кланица за изведување на колење од нужда, на
животни заболени од болест за кои колењето не е забрането и откуп на месо со сите пропратни активности,
што е дадено во тендерската документација.
1.3. Количеството на работата како и рокот и место
на извршување се регулира со Договор во зависност од
потребите на Управата за ветеринарство. Договорот се
потпишува за период од една фискална година.
1.4. Предметот на набавка не е делив.
ТА

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПРИЈАВА-

2.1. Пријавата за повикот се состои од придружна
документација и понуда.
2.2. Придружната документација за пријавата задолжително мора да содржи:
1) назив и име на понудувачот (правно лице) со
адреса на седиштето;
2) документ за регистрација на правно лице;
3) документ за регистрација за вршење на дејност
од Управата за ветеринарство;
4) доказ за својата финансиска и економска способност-документ за бонитет од Централниот регистар, во
оригинал или копија заверена кај нотар;
5) потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки;
6) доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност
(извод од судска евиденција не постар од шест месеци);
7) доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција не постар од шест
месеци);
8) записник од ветеринарниот инспектор за исполнети ветеринарно-санитарни услови од тендерската документација;
9) професионално-техничка спецификација на понудувачот согласно тендерската документација;
10) гаранција за континуирано спроведување на
активности во период од една календарска година.
2.3. Понудата мора да содржи цена на услуга со
сите придонеси и ДДВ, рок и начин на изведување на
услугата.
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Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален
примерок или како копија заверена од нотар.
3. ПОСТАПКА
Право на учество на конкурсот имаа сите правни
лица во Република Македонија кои ги исполнуваат условите од Повикот.
Рангирањето на понудите ќе се изведе според следниве критериуми:
Рангирање
Поени
1. Финансиска понуда
20
Откупна цена на килограм жива мера
2. Техничка понуда
80
2.1. Ефикасност на услугата
30
2.2. Квалитет на услугата
30
2.3. Рок на изведување на услугата
30
2.4. Начина на изведување на услугата
10
Вкупно: 100
4. РОК И НАЧИНА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА
4.1. Рок за доставување на пријавата е 15 дена од
денот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објавувањето).
4.2. Пријавата со придружната документација и понудата се доставуваат во затворени коверти.
Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да
ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на повикот.
Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во
средината на ковертот треба да биде назначена адреса
на набавувачот: „Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарствоКомисија за јавни набавки“.
Придружната документација и понудата се доставуваат
во два одвоени затворени и запечатени коверти, сместени
во надворешниот коверт, со ознака „документација“ и „понуда“ со називот и точната адреса на понудувачот.
4.3. Пријавата се доставува во еден оригинален
примерок, кој треба да биде заверен и потпишан од
страна на одговорното лице на понудувачот.
4.4. Пријавите се доставуваат со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство со обврска да се обезбедат докази за
датумот на поднесување на пријавата.
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
5.1. Пријавите кои не се предадени во рокот, како и
оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.
5.2. Пријава може да достави секое правно лице, а
постапката на прибирање на понудите се спроведува во
согласност со Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002 и 24/2003).
5.3. Тендерската документација може да се подигне
во просториите на Управата за ветеринарство, соба
број 317.
Отворањето на пријавите ќе се врши во присуство
на претставници од понудувачите, третиот работен
ден, од последниот ден на рокот за предавање на понудите, со почеток во 11 часот во просториите на Управата за ветеринарство.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки
(„Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за
јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-146/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
ЗА НАБАВКА НА МАСТИ И ОДМАСТУВАЧИ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-146/2003 е
АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на
ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
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1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди
за набавка на масти и одмастувачи според тендер спецификацијата која заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во административната зграда на АД
„ЕСМ“, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, на девети
кат, во Службата за заеднички набавки, соба бр. 1, секој работен ден од 8 до 9:30 часот.
Оние понудувачи кои имаат подигнато спецификација за поништениот јавен повик бр. 01-81/2003 за масла и масти, не мора да ја земаат повторно спецификацијата на мастите.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.
1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да
ја подели на повеќе понудувачи.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на мастите и одмастувачите дадени во спецификацијата.
3.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени по
килограм и вкупните вредности за секоја позиција (со сите
давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК
Битола и ДДП РЕК Осломеј, изразена во ЕУР, со посебно
искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се
применува продажниот курс на девизната берза.
3.4. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката, но мора да ја понуди вкупната количина по позиција.
3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.
3.7. Понудата треба да има рок на важност.
3.8. Понудите со пропратната документација од
странските понудувачи треба да бидат преведени на
македонски јазик.
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.
Домашните понудувачи треба да приложат документ за
бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на
ревизија, со податоци за последните 3 години.
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.
4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.
4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот:- список
на главни испораки на мастите и одмастувачите (дадени во спецификацијата) во последните три години;
- сертификат-технички карактеристики на мастите
и одмастувачите, со кој се потврдува сообразноста со
дадените стандарди на набавката.
4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат
писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.
4.6. Сите документи треба да бидат оригинали или
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6
месеци (освен ревизорскиот извештај).
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)
- цена на чинење
40 поени;
- квалитет
30 поени;
- начин на плаќање
20 поени;
- рок на испорака
10 поени.

11 август 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки.
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една
понуда.
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до
денот и часот на јавното отворање.
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД “Електростопанство на Македонија“, Комисија за јавни набавки, ул. “11 Октомври“ бр. 9, 1 000 Скопје.
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на
29.08.2003 година, во 11:00 часот, во просториите на
АД “Електростопанство на Македонија“, стара зграда,
сала за состаноци (подрум), на ул. „11 Октомври“ бр.
9, Скопје во присуство на овластени претставници на
понудувачите.
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-165/2003
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-165/2003 е
АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на
ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
1.2. Предмет на набавката е: прибирање на понуди
за изградба на 110 кВ приклучок „влез-излез“ за ТС
ХЕЦ Козјак на постојниот 110 кВ ДВ „ТС Самоков ТС Скопје 3“.
1.3. Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со отворен повик, согласно Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).
1.4. Набавувачот го задржува правото извршувањето на набавката да ја додели на еден или повеќе понудувачи.
2. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обемот на работите ќе биде дефиниран со тендерска документација кои заинтересираните понудувачи
може да ја подигнат во Службата за мерење и развој во
Подружница Електропренос, на ул. „11 Октомври“ бр.
9, Скопје, X-ти спрат, соба бр. 11, секој работен ден од
07:30 - 09:00 часот, за што треба да приложат и уплатница на уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка бр.
200000002447884, корисник АД „ЕСМ“ - Скопје, ЕДБ
4030989128346, Стопанска банка со назнака Отворен
повик бр. 01-165/2003.
Дополнителни информации може да се добијат на
тел.: 02/3149-170, 02/3149-150.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот, како и името на изведувачот и евентуалните подизведувачи на работите.
3.2. Понудувачите треба да дадат единечна цена
за секоја позиција од предмерот (со сите давачки
согласно член 57 став 3 од ЗЈН) изразена во МКД и
со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на
понудата.
Предмер - пресметката се пополнува и се приложува во понудата.
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3.3. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќање.
3.4. Понудата треба да го содржи рокот на завршување на работите.
3.5. Понудата мора да се однесува за целиот обем
на набавката, не е дозволена делумна понуда.
3.6. Понудата треба да има рок на важност.
3.7. Понудите од странските понудувачи заедно
со пропратната документација треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
4.1. Придружната документација се доставува согласно член 46 од Законот за јавни набавки:
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска
институција регистрирана за вршење на ревизија, со
податоци за последните 3 години;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или
ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е
изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на
дејност;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки.
4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност согласно член 25 од Законот за јавни набавки:
- референтна листа своја и на евентуалните подизведувачи за завршени вакви или слични работи во последните три години;
- кадровска екипираност и техничка опременост.
4.3. Претставниците на понудувачите треба да достават писмено овластување за учество на отворениот
повик, согласно член 31 став 2 од ЗЈН.
4.4. Документацијата треба да биде оригинал или
заверена копија верна на оригиналот и не постара од 6
месеци.
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН)
- цена
50 бодови
- квалитет (точка 4.2.)
30 бодови
- рок на завршување на работите
10 бодови
- начин и услови на плаќање
10 бодови
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки.
6.2. Рокот за доставување на понудите е до денот и
часот на јавното отворање.
6.3. Понудувачите своите понуди ги доставуваат на
следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бб, 1000, Скопје, Комисија за
јавни набавки.
6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден
01.09.2003 година во 11 часот во просториите на АД
„Електростопанство на Македонија“ - Скопје, ул. „11
Октомври“ бр. 9, во присуство на овластените претставници на понудувачите.
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не ги содржат бараните податоци како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара по овој отворен повик, ќе се сметаат
за нецелосни и нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
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Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
2/02 - пречистен текст и “Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2003), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, објавува
БАРАЊЕ
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 8/2003
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски работи, ул. “Трифун Хаџи Јанев“ бр. 4 - Скопје.
1.2. Предмет на набавката:
Набавка на екстра лесно масло за горење 86000 л,
мазут 2000 л, огревно дрво 140 м3 и ќумур 14 t, по спецификација
1.3. Ектра лесното масло, мазутот, огревното дрво и
ќумурот треба да одговараат на пропишаните стандарди
или на стандардите прифатени во Република Македонија.
1.4. Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со
прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки, со право на учество на сите домашни и странски
правни и физички лица.
2. СПЕЦИФИКАЦИЈАТА - Прегледот со распоред
и количините на маслото за горење, мазут, огревно дрво и ќумур по општини и објекти може да се добие во
архивата на Државниот завод за геодетски работи секој
работен ден од 8 до 14 часот.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
Понудата треба да ги содржи:
3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот;
3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на екстра лесното гориво како и сертификат
за потекло и квалитет;
3.3. Понудата треба да содржи единечна цена во денари и вкупна цена за целата набавка вклучувајќи ги и
трошоците за утовар, транспорт и истовар до крајните
корисници, според спецификацијата од точка 2 од ова
барање за прибирање понуди;
3.4. Понудата е делива со можност за сукцесивна
испорака согласно потребите по претходна најава.
3.5. Понудата треба да има рок на важност; и
3.6. Понудите од странските понудувачи треба да
бидат преведени на македонски јазик.
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот во согласност со одредбите од Законот за јавни
набавки задолжително треба да ја приложи:
4.1. Извод од регистрација на дејноста;
4.2. Документ за бонитет од Централниот регистар
во оригинал или копие заверено кај нотар;
4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки - не постара од
6 месеци;
4.4. Доказ од судската евиденција дека со пресуда
не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност - не постар од 6 месеци во оригинал
или заверена кај нотар;
4.5. Доказ од судската евиденција дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6
месеци во оригинал или копие заверено кај нотар; и
4.6. Техничка способност на понудувачот согласно
со член 25 став 1 алинеја 1 и 5 од Законот за јавни набавки.
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР
ПОНУДУВАЧ
Најповолниот понудувач ќе се
ните критериуми:
- цена
- начин на плаќање
- рок на испорака

НА НАЈПОВОЛЕН
избере според след50 бодови;
30 бодови;
20 бодови.
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6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
6.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда;
6.2. Понудите може да се доставуваат лично во архивата на Државниот завод за геодетски работи или
преку пошта на адреса ул. “Трифун Хаџи Јанев“ бр. 4 Скопје, со назнака за Комисијата за јавни набавки за
Барање за прибирање понуди бр. 8/2003.
7. РОКОВИ
7.1. Рок на доставување на понудата е 15 дена сметано од денот на објавувањето на барањето;
7.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци
или кон кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат
за нецелосни и нема да се разгледуваат.
8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
8.1. Понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, без присуство на понудувачите и за извршениот избор ќе бидат писмено известени. Контакт
телефон 3170-126 и 3173-136.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
2/02 - пречистен текст и “Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2003), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, објавува
БАРАЊЕ
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 9/2003
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски работи, ул. “Трифун Хаџи Јанев“ бр. 4 - Скопје.
1.2. Предмет на набавката:
- ГПС (Глобален систем за позиционирање) опрема
- еден комплет (по спецификација).
Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со
прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки.
Право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат регистрирана дејност на територијата на
Република Македонија.
Отворањето ќе се изврши без присуство на понудувачите.
Спецификацијата за видот и количините може да се
подигне во архивата во Државниот завод за геодетски
работи од 9,00 до 14,00 часот.
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
Понудата треба да ги содржи следните податоци:
2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот;
2.2. Цени на услугата со вкалкулиран ДДВ, услови
за плаќање, рок на испорака;
2.2.1. Цените да се дадат пооделно за секој дел од
опремата спрема спецификацијата.
2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките
карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот
на набавката, при што тие треба да се во согласност со
стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија ;
2.4. Понудата треба да има рок на важност; и
2.5. Гаранција за квалитетот на набавката.
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Како придружна документација која понудувачот
во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки задолжително треба да приложи:

11 август 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

А/финансиска и економска документација
- документ за бонитет од Централниот регистар во
оригинал или копие заверено кај нотар;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од
шест месеци;
Б/придружна документација
- извод од регистрација на дејноста;
- доказ од судската евиденција дека со пресуда не
му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење
на дејност не постар од шест месеци во оригинал или
копие заверено кај нотар; и
- доказ од судската евиденција дека не е отворена
постапка за стечај или ликвидација - не постар од шест
месеци во оригинал или копие заверено кај нотар.
В/техничка способност
- список на главни испораки на стоки во последните
три години со износите, датумите и примачите.
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ
- квалитет
40 бодови,
- цена
30 бодови,
- начин на плаќање
20 бодови,
- рок на испорака
10 бодови.
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
- рок на доставување на понудата е 15 дена сметано
од денот на објавувањето на барањето;
- понудата да се достави согласно со одредбите од
Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на Барањето - бр. 9/2003.
- секој набавувач може да учествува само со една
понуда;
- понудите кои не ги содржат бараните податоци
или кон кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат
за нецелосни и нема да се разгледуваат;
- понудите може да се доставуваат преку пошта на
адреса ул. “Трифун Хаџи Јанев“ бр. 4 - Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки.
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
- Понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, и за извршениот избор ќе бидат писмено
известени. Контакт телефон 3170-126 и 3171-675.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во
Фондот за здравствено осигурување на Македонија
Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7239/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОЏАЧАРСКИ УСЛУГИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено
осигурување на Македонија, со седиште на ул. “Маршал Тито“ бб. - Скопје.
2. Предмет на набавката се вршење на оџачарски услуги на димноводни објекти кои работат на
течни горива (мазут или нафта) за потребите на
јавните здравствени организации во Република
Македонија.
3. Спецификацијата со количината и видот на потребните услуги што се предмет на набавката дадени
се во тендерската документација.
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4. Тендерската документација може да се подигне во
архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. “Маршал Тито“ бб., секој работен ден од 11,00 до
14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на
Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назнака
“за тендерска документација“. Даночен број на Фондот е
4030991261703 - депонент Македонска банка.
5. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку
отворен повик.
6. Право на учество имаат сите правни лица што се
регистрирани за вршење на соодветната дејност.
7. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот
на нејзиното поднесување.
8. Понудата не е делива.
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- име со адреса на понудувачот;
- спецификација со количина и видот на услугите
што се нудат;
- цена во денари со сите давачки;
- начин, услови и рок на плаќање.
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави
следната документација:
1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
- список (референца) на извршени слични услуги во
претходниот период;
- опис на техничката опрема потребна за извршување на услугите;
- посочување на вклучени стручни и технички лица
задолжени за извршување на бараните услуги.
4. Доказ (уверение-потврда) од надлежен суд дека
фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.
6. Документација за регистрација на дејноста.
7. Гаранција (гарантен рок) за извршените услуги.
Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален
примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. “Маршал Тито“
бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до
28.08.2003 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на
следните критериуми:
- цена со сите давачки франко
краен корисник
- 70 бода;
- квалитет
- 20 бода;
- рок на плаќање
- 10 бода.
VI. РОКОВИ
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 28.08.2003
година.
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2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 28.08.2003
година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, ул. “Маршал
Тито“ бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат.
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1. Овластените претставници на понудувачите кои
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите
на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.
2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на
утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во
овој повик, нема да бидат разгледувани.
3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигната од
купувачот.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 11, член 16 став 1 и член 35 од
Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија Скопје, објавува
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-7002/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР
НА ПОНУДУВАЧИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, со седиште
на ул. “Маршал Тито“ бб. - Скопје.
2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители за набавка на: медицински помагала-интервентна кардиологија за потребите на јавните здравствени организации
во Република Македонија.
3. Видот и количината со спецификација на материјалите што се предмет на набавката, ќе бидат дадени во
тендерската документација која ќе биде доставена до
понудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката
за претквалификација.
4. Право на учество имаат сите правни лица што се
регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала (“Службен весник на РМ“ бр. 21/98).
5. Постапката на ограничениот повик се спроведува
во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.
6. Претквалификација на понудувачите ќе се врши
врз основа на оценка на:
- економско-финансиски бонитет,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки,
- техничко-технолошки бонитет,
- расположива опрема и други технички капацитети
потребни за реализација на понудената набавка,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е
отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е
изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на
дејност издаден од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната
дејност,
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- решение издадено од Министерството за здравство за вршење на дејноста производство или промет
на големо со лекови, помошни лековите средства и медицински помагала.
Понудувачите треба да ја достават бараната документација во оригинални примероци или заверени копии од нотар, не постари од шест месеци.
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
Документацијата по ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол
стои ознака “не отворај“, како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака
со која би можело да се идентификува понудувачот.
Во средината на ковертот треба да биде назначена
точната адреса на набавувачот.
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. “Маршал Тито“ бб.
- Скопје, преку пошта или преку архивата на Фондот.
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
Краен рок за доставување на документацијата е 10
дена од денот на објавувањето на ограничениот повик,
во последното јавно гласило.
Документацијата што нема да биде доставена до
утврдениот рок и што не е изработена според барањата
содржани во овој повик, нема да се разгледува.
Дополнителни информации можат да се добијат на
телефон 02-3289 031.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 11, член 16 став 1 и член 35 од
Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија Скопје, објавува
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-7282/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР
НА ПОНУДУВАЧИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, со седиште
на ул. “Маршал Тито“ бб. - Скопје.
2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители за набавка на: медицински помагала-дијагностички средства (ренген филмови) за потребите на јавните здравствени организации во Република Македонија.
3. Видот и количината со спецификација на материјалите што се предмет на набавката, ќе бидат дадени во
тендерската документација која ќе биде доставена до
понудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката
за претквалификација.
4. Право на учество имаат сите правни лица што се
регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала (“Службен весник на РМ“ бр. 21/98).
5. Постапката на ограничениот повик се спроведува
во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.
6. Претквалификација на понудувачите ќе се врши
врз основа на оценка на:
- економско-финансиски бонитет,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки,
- техничко-технолошки бонитет,
- расположива опрема и други технички капацитети
потребни за реализација на понудената набавка,
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- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е
отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е
изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на
дејност издаден од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната
дејност,
- решение издадено од Министерството за здравство за вршење на дејноста производство или промет
на големо со лекови, помошни лековите средства и медицински помагала.
Понудувачите треба да ја достават бараната документација во оригинални примероци или заверени копии од нотар, не постари од шест месеци.
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
Документацијата по ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол
стои ознака “не отворај“, како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака
со која би можело да се идентификува понудувачот.
Во средината на ковертот треба да биде назначена
точната адреса на набавувачот.
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за
здравствено осигурување на Македонија, ул. “Маршал
Тито“ бб. - Скопје, преку пошта или преку архивата на
Фондот.
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
Краен рок за доставување на документацијата е 10
дена од денот на објавувањето на ограничениот повик,
во последното јавно гласило.
Документацијата што нема да биде доставена до
утврдениот рок и што не е изработена според барањата
содржани во овој повик, нема да се разгледува.
Дополнителни информации можат да се добијат на
телефон 02-3289 031.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 11, член 16 став 1 и член 35 од
Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија Скопје, објавува
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-7003/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР
НА ПОНУДУВАЧИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, со седиште
на ул. “Маршал Тито“ бб. - Скопје.
2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители за набавка на: ортопедски помагала- кои се обезбедуваат на
осигурените лица на Фондот за здравствено осигурување на Македонија според индикации утврдени во Правилникот за индикации за остварување на правото на
ортопедски и други помагала (“Службен весник на
РМ“ бр. 111/2000, 56/2001, 71/2001, 41/2003 и 47/2003).
3. Видот и количината со спецификација на материјалите што се предмет на набавката, ќе бидат дадени во
тендерската документација која ќе биде доставена до
понудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката
за претквалификација.
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4. Право на учество имаат сите правни лица што се
регистрирани за вршење на дејност за изработка односно промет на ортопедски помагала.
5. Постапката на ограничениот повик се спроведува
во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.
6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се врши врз основа на оценка на:
- економско-финансиски бонитет,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки,
- техничко-технолошки бонитет,
- расположива опрема и други технички капацитети
потребни за реализација на понудената набавка,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е
отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е
изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на
дејност издаден од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната
дејност.
Понудувачите треба да ја достават бараната документација во оригинални примероци или заверени копии од нотар, не постари од шест месеци.
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
Документацијата по ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол
стои ознака “не отворај“, како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака
со која би можело да се идентификува понудувачот.
Во средината на ковертот треба да биде назначена
точната адреса на набавувачот.
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. “Маршал Тито“ бб.
- Скопје, преку пошта или преку архивата на Фондот.
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
Краен рок за доставување на документацијата е 10
дена од денот на објавувањето на ограничениот повик,
во последното јавно гласило.
Документацијата што нема да биде доставена до
утврдениот рок и што не е изработена според барањата
содржани во овој повик, нема да се разгледува.
Дополнителни информации можат да се добијат на
телефон 02-3289 031.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 11, член 16 став 1 и член 35 од
Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија Скопје, објавува
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-7284/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР
НА ПОНУДУВАЧИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, со седиште
на ул. “Маршал Тито“ бб. - Скопје.
2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање
на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители за набавка на:
масло за горење (мазут и екстра лесно - ЕЛ) за потребите на јавните здравствени организации во Република
Македонија за грејната сезона 2003/2004 година.
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3. Видот и количината со спецификација на материјалите што се предмет на набавката, ќе бидат дадени во
тендерската документација која ќе биде доставена до
понудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката
за претквалификација.
4. Право на учество имаат сите правни лица што се
регистрирани за вршење на соодветната дејност.
5. Постапката на ограничениот повик се спроведува
во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.
6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се врши врз основа на оценка на:
- економско-финансиски бонитет,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки,
- техничко-технолошки бонитет,
- расположива опрема и други технички капацитети
потребни за реализација на понудената набавка,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е
отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е
изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на
дејност издаден од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната
дејност.
Понудувачите треба да ја достават бараната документација во оригинални примероци или заверени копии од нотар, не постари од шест месеци.
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
Документацијата по ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол
стои ознака “не отворај“, како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака
со која би можело да се идентификува понудувачот.
Во средината на ковертот треба да биде назначена
точната адреса на набавувачот.
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. “Маршал Тито“ бб.
- Скопје, преку пошта или преку архивата на Фондот.
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
Краен рок за доставување на документацијата е 10
дена од денот на објавувањето на ограничениот повик,
во последното јавно гласило.
Документацијата што нема да биде доставена до
утврдениот рок и што не е изработена според барањата
содржани во овој повик, нема да се разгледува.
Дополнителни информации можат да се добијат на
телефон 02-3289 031.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот
за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за
јавни набавки на ЈЗО Медицински центар - Охрид, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/03
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ
РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ
НА ЈЗО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ОХРИД
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач е ЈЗО Медицински центар - Охрид,
ул. “Сирма Војвода“ бр. 1 - Охрид.
1.2. Предмет на набавката е изведба на кровна конструкција (кос кров), над равни непроодни и проодни
тераси над павилјоните над хируршкиот и интернистичкиот блок.
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1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право
на учество на сите правни и физички лица.
1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно
одредбите од Законот за јавни набавки.
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1. Описот и обемот на работите се дадени во тендер-документацијата која заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во архивата на ЈЗО Медицински центар - Охрид, секој работен ден од 7,00-15,00 часот, во време на траењето на повикот.
2.2. При подигањето на тендерската документација
заинтересираните понудувачи треба да уплатат 1.000,00
денари неповратни средства на благајната на Медицинскиот центар - Охрид.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
3.1. Име и адреса на понудувачот;
3.2. Единечни цени по позиции и вкупно;
3.3. Цена на понудата со вклучен ДДВ;
3.4. Начин на плаќање;
3.5. Рок на изведба изразен во календарски денови;
3.6. Гарантен рок.
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
4.1. Документ за бонитет издаден од Централниот
регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/98 и 55/95) оригинал или заверена фотокопија од нотар.
4.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија
од нотар).
4.3. Извод од регистрација на дејноста.
4.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена
постапка за стечај или ликвидација не постара од шест
месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).
4.5. Уверение од надлежен суд дека со правосилна
пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана за
вршење на дејноста, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).
4.6. Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката, број и структура на вработени по квалификација и
искуство.
4.7. Референтна листа за досега завршени работи од
овој вид, со износи, датуми и примачи.
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ
5.1. Цена
- 35 поени;
5.2. Квалитет
- 35 поени;
5.3. Начин на плаќање
- 15 поени;
5.4. Рок на изведба
- 10 поени;
5.5. Гарантен рок
- 5 поени.
6 ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во
еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол
треба да стои ознака “не отворај“ и бројот на повикот, во
средината на пликот треба да биде назначена точната
адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот - понудувачот. Во затворениот плик треба да има
уште два затворени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиската документација и носи
ознака “понуда“, а другиот внатрешен плик ја содржи
техничката документација и носи ознака “документација“ и точната адреса на испраќачот - понудувачот.
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6.3. Понудата заедно со придружната документација треба да се достави на адреса: ЈЗО Медицински центар - Охрид, за Комисијата за јавни набавки, ул. “Сирма Војвода“ бр. 1, Охрид.
7. РОКОВИ
7.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до
денот и часот на јавното отворање.
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на
2.09.2003 година во 11,00 часот, во просториите на ЈЗО
Медицински центар - Охрид (отсек за комерција) во
присуство на овластени преставници на понудувачите.
8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
8.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
8.2. Понудите кои нема да бидат доставени во предвидениот рок, понудите кои не се изработени според
тендер - документацијата, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик
нема да се разгледуваат.
8.3. Информации за појаснување на набавката и
тендер - документација, можат да се добијат во ЈЗО
Медицински центар - Охрид, во комерцијална служба,
секој работен ден на телефон 267-267 локал 183.
Комисија за јавни набавки
___________
ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО
ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ
СИСТЕМ
ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНАТА
СТАНИЦА ВО ЕЗЕРАНИ
Ј.К.П. Пролетер (во натамошниот текст: Инвеститорот) користи дел од грантот на Германската влада
претставувана преку Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) - банката за финансирање на активностите од
Договорот за Рехабилитација на пречистителната станица во Езерани.
Во врска со тоа, Инвеститорот објавува јавен повик
за легитимни изведувачи кои ќе достават свои понуди
за подолу наведените работи. Тендерот е подеднакво
отворен за учество на сите физички и правни лица кои
имаат искуство во обавување на сродни работи и кои
ги исполнуваат техничките, финансиските и другите
барања наведени во тендерот. Сите активности, набавки и услуги ќе бидат на одговорност на фирмата која
ќе го потпише договорот со Инвеститорот или на водечката фирма од заедничко друштво (joint venture)
или конзорциум.
Изведувачите доставуваат запечатени тендери за
набавка и инсталација на:
- Скалеста решетка, компактор/обезводнувач и конвеер,
- Потопни пумпи за отпадни води и придружна
опрема,
- Пумпа за песоколовот,
- Опрема за аерација,
- Пумпи за мил,
- Прегради за отпадни води и вентили,
- Конвеер за отстранување на милта од сушните полиња,
- Електрична инсталација и опрема,
- Инструментализација и
- Техничка документација,
и изградба на:
- Влезна шахта,
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- Цевовод за бајпас,
- Објект за сместување на решетката,
- Песколов,
- Рехабилитација на базените за аерација, вентилските комори и оперативната зграда,
- Соодветни цевководи, вентили, пропустни вентили итн.,
- Пристапни патеки,
- Цевководи за враќање на активната мил и за вишокот на активна мил,
- Цевководи за пена и течна мил,
- Измена на влезната пумпна станица,
- Конструкции за враќање на активната мил и за вишокот на активна мил.
Евалуацијата на сите добиени тендери ќе се врши
во согласност со постапката при избор на изведувач на
KfW и таму дефинираните критериуми. Квалификувани понудувачи кои може да го добијат договорот се сите оние кои ги задоволуваат барањата дадени во Волумен I од овој тендер. Тендерите мора да содржат тендерска гаранција во форма која е веќе строго дефинирана и која е назначена во конвертибилна валута.
Тендерската документација може да се добие од канцеларијата со адреса која е подолу наведена но после извршена уплата на неповратна сума од 200 € или еквивалентна на таа сума конвертирана во друга валута, со
банковен трансфер на пари на следната сметка: Komercijalna Banka AD Skopje, Branch Ohrid Macedonia, Swift
code: KOBSMK2XOHB, Acc. No. 70801522-17221,
GKW Consult. За: Тендер за пречистителната станица
во Езерани.
Тендерската документација ќе биде доставена веднаш преку брза пошта, но без преземање одговорност
во случај на губење на пратката или задоцнета испорака. Доколку понудувачите планираат да ја подигнат документацијата директно од канцеларијата на подолу
наведената адреса, тогаш датумот и времето на подигање на истата мора претходно да бидат договорени преку пишана кореспонденција преку факс. Предтендерскиот состанок и посетата на локациите се закажани за
21ви август во 12.00 часот во канцеларијата со адреса
дадена подолу.
Комплетните тендери заедно со сета потребна документација мора да бидат испратени на подолу дадената
адреса на или пред 29ти септември 2003 година во
12:00 часот, во кое време тендерите ќе бидат отворени
и тоа во присуство на сите оние претставници кои одлучиле да присуствуваат на отворањето кое ќе се одржи во канцелариите на Пролетер во Ресен.
GKW CONSULT-Kанцеларија Ресен, ул. „Обиколна“
бр. 22, 7310 Ресен, Република Македонија.
За подетални информации потенцијалните понудувачи можат да се обратат до Консултантот: GKW
Consult GmbH, Г-дин Х. Гроздев или Г-ца К. Хајд,
Тел/Факс: ++389 47 452 343, и приоритетно преку Еmail: gkw_resen@yahoo.com.
___________
INVITATION FOR TENDERS
MACEDONIA
ENVIRONMENTAL PROTECTION OF LAKE
PRESPA
IMMEDIATE MEASURES SEWERAGE SYSTEM
INVITATION FOR TENDERS FOR
REHABILITATION OF EZERANI WASTEWATER
TREATMENT PLANT
J.K.P. Proleter (hereinafter referred to as the Employer)
will utilize part of the proceeds of a grant from German
Government represented through Kreditanstalt fur
Wiederaufbau (KfW) - the Bank - towards the cost for the
contract works on the Rehabilitation of Ezerani WWTP.
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In respect of this, the Employer is inviting eligible
Contractors to submit bids for the further listed works.
Tender participation is open on equal terms to all natural
and legal persons experienced in the related works and that
can comply with the technical, financial and other
requirements of the tender. All works, supplies and
services must be under the responsibility of the Company
which will sign the contract with the Employer or the
Leading Company of a Joint Venture of Consortium.
The Employer now invites sealed tenders from
Contractors for the following items supply and instalation:
- Filter step screen, compactor/dewaterer and
screenings conveyor,
- Submerged wastewater pumps and accessories,
- Grit removal pump,
- Aeration equipment,
- Sludge pumps,
Wastewater penstocks and valves,
- Sludge beds conveyor,
- Electrical installation and equipment,
- Instrumentation and
- Support documentation.
And, construction of:
- Inlet Manhole,
- Bypass pipeline,
- Building for accommodation of the screen,
- Grit trap,
- Rehabilitation of the Aeration Tanks, Valve
Chambers and operation building,
- Related Piping, Valves, Gate Valves etc.,
- Access Tracks,
- RAS (return activated sludge) / SAS (surplus
activated sludge) pipelines,
- Scum and Sludge Liquor Pipelines,
- Modification to the Inlet Pump Station,
- SAS/RAS Structures.
All Tenders will be evaluated in accordance to KfW
Works Procurement Procedure and defined criteria. To be
qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy
the requirements set up in the Volume I. All tenders must
be accompanied by a tender security in a convertible
currency.
Tender Documents may be obtained from the office at
the address below after a faxed confirmation upon payment
of a non-refundable fee of € 200.00 or equivalent in a
convertible currency, by International Money transfer to
the following bank account: Komercijalna Banka AD.
Skopje, Branch Ohrid Macedonia, SWIFT BIC:
KOBSMK2XOHB, Account number 70801522-17221,
GKW Consult, Use: Tender Ezerani WWTP.
The documents will be promptly dispatched by courier,
but no liability can be accepted for loss or late delivery. If
bidders intend to collect the documents directly at the
address specified below, the date and time for collection of
the documents must have been agreed on by faxed
correspondence. Pre-Tender Site Meeting is organized for
21st August 2003 at 12:00 hrs at the address given below.
Completed Tenders together with all required
documentation must be delivered to the addresses on or
before 29.09.2003 at 12:00 hours, at which time they will
be opened in the presence of those representatives who
choose to attend the opening in Proleter`s - Resen office:
GKW CONSULT - Resen Office, ul. "Obikolna" br. 22,
7310 Resen, Macedonia.
Any additional information shall be requested from the
Consultant: GKW Consult GmbH, Mr. H. Grozdev or Ms.
K. Haid, tel/fax: ++ 389 47 452 343, Preferably by e-mail:
gkw_resen@yahoo.com
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ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО
ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ
СИСТЕМ
ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
Ј.К.П. Пролетер (во натамошниот текст: Инвеститорот) користи дел од грантот на Германската влада
претставувана преку Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) - банката за финансирање на активностите од
Договорот за прочистување и рехабилитација на канализационата мрежа.
Во врска со тоа, Инвеститорот објавува јавен повик
за легитимни изведувачи кои ќе достават свои понуди
за подолу наведените работи. Тендерот е подеднакво
отворен за учество на сите физички и правни лица кои
имаат искуство во обавување на сродни работи и кои
ги исполнуваат техничките, финансиските и другите
барања наведени во тендерот. Сите активности, набавки и услуги ќе бидат на одговорност на фирмата која
ќе го потпише договорот со Инвеститорот или на водечката фирма од заедничко друштво (joint venture)
или конзорциум.
Изведувачите доставуваат запечатени тендери за
набавка и инсталација на:
- Канализациона мрежа во селата Царев Двор и Езерани со проектирана должина од 600 m за цевки со дијаметар од 150 mm, 2500 m за цевки со дијаметар од 200
mm и 750 m за цевки со дијаметар од 2500 mm; просечната длабочина на ископот варира помеѓу 1,5 m и 4 m.
- Главен гравитационен цевовод помеѓу двете села
со должина од 2100 m со инсталација на PVC цевки со
дијаметар од 300 mm; просечната длабочина варира
помеѓу 1,5 m и 4m.
- Нов фекален и атмосферски цевовод во Ресен и
Јанковец со вкупна должина од околу 2070 m и тоа
1050 m цевки со дијаметар од 350 mm, 50 m цевки со
дијаметар од 300 mm, 355 m цевки со дијаметар од 250
mm, 440 m цевки со дијаметар од 200 mm и 175 m цевки со дијаметар од 150 mm, просечната длабочина варира помеѓу 1,5 m и 4 m.
- Пумпни станици за отпадна вода што ќе бидат
конструирани:
- во западниот дел од Царев Двор и
- јужно од Езерани.
- Секоја пумпна станица вклучува: Работни и помошни пумпи со вградени натопувачи; работи на потисниот цевовод; вогици за пумпи; ланци, затворачи и
поврзување со потисниот цевовод; водена и сува комора; контролен киоск; електронска опрема за контрола
на работата на пумпната станица; довод на електрична
енергија; потисен цевовод; одводни канали и нивно поврзување со шахтите.
Евалуацијата на сите добиени тендери ќе се врши
во согласност со постапката при избор на Изведувач на
KfW и таму дефинираните критериуми. Квалификувани понудувачи кои може да го добијат договорот се сите оние кои ги задоволуваат барањата дадени во Волумен I од овој тендер. Тендерите мора да содржат тендерска гаранција во форма која е веќе строго дефинирана и која е назначена во конвертибилна валута.
Тендерската документација може да се добие од
канцеларијата со адреса која е подолу наведена но после извршена уплата на неповратна сума од 200 € или
еквивалентна на таа сума конвертирана во друга валута,
со банковен трансфер на пари на следната сметка:
Komercijalna Banka AD Skopje, Branch Ohrid Macedonia,
Swift code: KOBSMK2XOHB, Acc. No. 70801522-17221,
GKW Consult. За: Тендер за канализациона мрежа.
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Тендерската документација ќе биде доставена веднаш преку брза пошта, но без преземање одговорност
во случај на губење на пратката или задоцнета испорака. Доколку понудувачите планираат да ја подигнат документацијата директно од канцеларијата на подолу
дадената адреса, тогаш датумот и времето на подигање
на истата мора претходно да бидат договорени преку
пишана кореспонденција преку факс. Предтендерскиот
состанок и посетата на локациите се закажани за 21ви
август во 9.00 часот во канцеларијата со адреса дадена
подолу; присуството е задолжително.
Комплетните тендери заедно со сета потребна документација мора да бидат испратени на подолу дадената
адреса на или пред 22ти септември 2003 година во
12:00 часот, во кое време тендерите ќе бидат отворени
и тоа во присуство на сите оние претставници кои одлучиле да присуствуваат на отворањето кое ќе се одржи во канцелариите на Пролетер во Ресен.
GKW CONSULT-Kанцеларија Ресен, ул. „Обиколна“ бр. 22, 7310 Ресен, Република Македонија.
За подетални понатамошни информации, преглед и
добивање на тендерска документација потенцијалните понудувачи можат да се обратат во канцеларијата на: GKW
Consult GmbH, Г-дин Х. Гроздев или Г-ца К. Хајд, ул.
„Обиколна“ бр. 22, 7310 Ресен, Република Македонија,
Тел/Факс: ++389 47 452 343, Е-mail: gkw_resen@yahoo.com.
___________
INVITATION FOR TENDERS
MACEDONIA
ENVIRONMENTAL PROTECTION OF LAKE
PRESPA
IMMEDIATE MEASURES SEWERAGE SYSTEM
INVITATION FOR TENDERS FOR SEWERAGE
NETWORK EXTENSION AND REHABILITATION
J.K.P. Proleter (hereinafter referred to as the Employer)
will utilize part of the proceeds of a grant from German
Government represented through Kreditanstalt fur
Wiederaufbau (KfW) - the Bank - towards the cost for the
contract works of the Sewerage Network Extension and
Rehabilitation.
In respect of this, the Employer is inviting eligible
Contractors to submit bids for the further listed works.
Tender participation is open on equal terms to all natural
and legal persons experienced in the related works and that
can comply with the technical, financial and other
requirements of the tender. All works, supplies and
services must be under the responsibility of the Company
which will sign the contract with the Employer or the
Leading Company of a Joint Venture of Consortium.
The Employer now invites sealed tenders from
Contractors for the following items supply and instalation:
- Sewerage collection network in the villages Carev
Dvor and Ezerani with designed lengths of 600 m of 150
mm, 2500 m of 200 mm pipes and 750 m of 250 mm pipes,
depths varying between approximately 1.5 and 4 m.
- Main gravity line between the two villages with a
length of 2100 m with PVC 300 mm diameter pipes, depths
between approximately 1.5 and 4m.
- New sewer and drainage lines in Resen and Jankovec
area with a total approximate length of 2070 m
approximately 1050 m of 350 mm pipes, 50 m of 300 mm
pipes, 355 m of 250 mm pipes, 440 m of 200 mm pipes and
175 m of 150 mm pipes, depths between approximately 1.5
and 4.5 m.
- Sewerage pump stations are to be constructed at:
- West part of Carev Dvor,
- South from Ezerani.
Each pump station includes: Duty and standby pumps
incorporating macerators; Riser pipework, guide rails,
chains, valves and connection onto rising main; Pump well
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and valve chamber; Control kiosk; Electrical control
equipment; incoming power supply; Rising main; Sewers;
sewer connections and chambers.
All Tenders will be evaluated in accordance to KfW
Works Procurement Procedure and defined criteria. To be
qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy
the requirements set up in the Volume I. All tenders must
be accompanied by a tender security in a prescribed format
and in convertible currency.
Tender Documents may be obtained from the office at
the address below after a faxed confirmation upon payment
of a non-refundable fee of € 200.00 or equivalent in a
convertible currency, by International Money transfer to
the following bank account: Komercijalna Banka AD.
Skopje, Branch Ohrid Macedonia, SWIFT BIC:
KOBSMK2XOHB, Account number 70801522-17221,
GKW Consult, Use: Tender Sewerage Network.
The documents will be promptly dispatched by courier,
but no liability can be accepted for loss or late delivery. If
bidders intend to collect the documents directly at the
address specified below, the date and time for collection of
the documents must have been agreed on by faxed
correspondence. The pre-tender site meeting is organized
for 21st August 2003 at 9:00 hrs at the address given below,
participation is compulsory.
Completed Tenders together with all required
documentation must be delivered to the addresses on or
before 22.09.2003 at 12:00 hours, at which time they will
be opened in the presence of those representatives who
choose to attend the opening in Proleter`s - Resen office:
GKW CONSULT - Resen Office, ul. "Obikolna" br. 22,
7310 Resen, Macedonia.
Prospective tenderers may obtain further information
from, and inspect and acquire the tender documents at the
following office: GKW Consult GmbH, Mr. H. Grozdev or
Ms. K. Haid, ul. "Obikolna" br. 22, 7310 Resen,
Macedonia, tel/fax: ++ 389 47 452 343, e-mail:
gkw_resen@yahoo.com
___________
Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата
за јавни набавки на Општина Гостивар, објавува
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувачот на јавниот повик е Општина Гостивар.
Предмет на ограничениот повик бр. 1/2003 година е
прибирање на документација за претходно утврдување
на подобност на понудувачите како можни носители на
изведба на следните работи на подрачјето на Општина
Гостивар за 2003 година:
а) проектирање, изведба и реконструкција на јавни
сообраќајни површини: патна мрежа, мостови, тротоари, велосипедски патеки, јавни паркиралишта, спортски и детски игралишта, пешачки патеки и други јавни
површини со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон или
тврдо лиен асфалт);
б) проектирање и изградба на тротоари, пешачки
патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со
завршен слој од префабрикувани бетонски елементи,
како и други елементи по потреба;
в) проектирање и изградба на инфраструктурни системи, водоводна, хидрантска канализација/ атмосферска и фекална;
г) проектирање и изградба на јавни зелени површини;
д) проектирање и изградба на урбана опрема (кули,
корпи за отпадоци, заштитни огради), изградба на
спортски детски реквизити;
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ѓ) проектирање и изградба на објекти (згради), за
јавни функции;
е) проектирање и изведба на проекти од аспект на
заштита и унапредување на човековата околина.
2. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на
учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.
3. Постапката на повикот се спроведува согласно
член 33 од Законот за јавни набавки.

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
21/2002 и 24/2003), Комисијата за јавни набавки на Општина Петровец, објавува

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ
1. Комисијата за јавни набавки на Општина Гостивар
има потреба од претходно утврдување на подобност на
понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката: поз. а,
поз. б, поз. в, поз. г, поз. д, поз. ѓ и поз. е.
2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат
дополнителни понуди за извршување на работи предвидени со Програмата за уредување на градежно земјиште
на подрачјето на Општина Гостивар за 2003 година,
Фондот за локални патишра и Општина Гостивар според
динамиката утврдена од набавувачот - Општина Гостивар, согласно член 32 од Законот за јавни набавки.
3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска
дејност, односно извршуваат градежни работи, своето
учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени
со член 35 од Законот за јавни набавки.

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Нарачател: Општина Петровец
Предмет на повикот е прибирање документација за
утврдување за најподобен понудувач за изведување на
градежни работи на објект - Локален пат с. Летевци
спој по Р-103 локалитетот Ајдучка Чешма.
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на
учество на домашни, странски и физички лица кои се регистрирани за вршење на изведба на градежни работи.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Понудувачите со пријава за понудата ги доставуваат следните документи:
- Техничко-технолошки бонитет, расположлива
опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашното искуство, референтна
листа и стручен кадар (квалификација и број), за извршување на набавката:
- Економско-финансиски бонитет од Централниот
регистар, оригинал или копија заверена кај нотар;
- Доказ дека нема правосилна пресуда со која е
изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на
дејност;
- Извод од судска регистрација на претпријатието
за вршење на дејноста;
- Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци
во оригинал или копија заверена на нотар како доказ
дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.
Документот за техничко-технолошкиот бонитет
треба да се однесува на видот на работата (поз. а, поз.
б, поз. в, поз. д, поз. ѓ, поз. е), бројот на јавниот повик и
позицијата за која се дава понуда, истиот не треба да
содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.
3. Рокот за прием на документацијата изнесува 10
дена од денот на објавувањето во јавното гласило.
4. Документацијата се доставува до набавувачот:
Општина Гостивар, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 61 - Гостивар.
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1. Документацијата што нема да биде доставена во
утврдениот рок и која нема да биде изработена според
барањата содржани во повикот како и несоодветно
комплетирана, нема да се разгледува.
2. Комисијата во рок од 8 дена од денот на завршувањето на рокот за доставување ќе ги извести сите понудувачи што се преквалификувале и ќе утврди листа
на понудувачи.
3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на
тел. 042-213-511 - Општина Гостивар.
Комисија за јавни набавки

ЈАВЕН ПОВИК
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ
Општина Петровец има потреба за избор на најповолен изведувач кој што ќе се избере за извршување на
предметната набавка.
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Понудувачите се должни да ја достават следната
документација предвидена со член 24, 25 и 38 од Законот за јавни набавки:
- Име на фирмата, адреса седиште, овластено лице
телефон и факс;
- Техничко-технолошки бонитет, расположива
опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на работите, број и структура на вработени по
квалификација и искуства, менаџерска способност;
- Економски финансиски бонитет издаден од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/98 и 55/98), оригинал или
заверена копија од истиот;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки не постари
од шест месеци.
- Извод од регистрација на дејност (оригинал или
заверена фотокопија од нотар);
- Потврда од надлежен суд дека не се отворени постапки за стечај или ликвидација не постара од шест
месеци.
- Уверение од надлежен суд дека со правосилна
пресуда не е изречена мерка за безбедност-забрана за
вршење дејност не постаро од шест месеци;
- Референц листа за досега извршени работи.
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Документацијата се доставува во затворен плик, на
горниот лев агол да стои ознака “не отворај“ и бројот
на ограничениот повик.
Рокот за доставување на документацијата е (8) дена
од денот на објавувањето на ограничениот повик во
“Службен весник на Република Македонија“.
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Документацијата што нема да биде доставена во
утврдениот рок и која нема да биде изработена согласно одредбите на овој ограничен повик, нема да биде
отворена и разгледувана.
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на
телефон 022562239/022562240.
Комисија за јавни набавки
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Врз основа на член 17, 18 и 19 од Законот за јавни
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за
јавни набавки при ЕЛС - Општина Витолиште, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
- Набавувач по овој отворен повик за прибирање на
понуди е Единицата на локалната самоуправа - Општина Витолиште - с. Витолиште.
- Предмет на овој отворен повик за прибирање на
понуди е изведба на градежни и градежно занаетчиски
работи за водоснабдување на населено место Чаниште
на територија на Општина Витолиште, во се спрема
Предмер пресметката на Главниот проект изработен од
„Биро Плус“ - Прилеп.
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
- Понудата треба да ги содржи: Името, адресата и
седиштето на понудувачот.
- Понудата треба да содржи единечна цена изразена
во денари за секоја ставка од Предмер пресметката на
Главниот проект за изведба на овие градежни работи и
градежно занаетчиски работи изработени од „Биро
Плус“ - Прилеп.
- Во вкупната цена треба да бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот до пуштање во употреба на
овие градежни работи и градежно занаетчиски работи
на овој локален водовод.
- Понудата треба да содржи начин и услови на плаќање и рок на извршување на работите.
- Тендерската документација може да се подигне
секој работен ден од 08.00 часот до 14.00 часот во Општина Витолиште, по цена од 3.000,00 денари.
3. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
- Понудите треба да се достават во рок од 30 дена
од денот на објавувањето на овој отворен повик.
- Понудата и придружната документација се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни
набавки (извод за регистрација, документ за бонитет и
писмена изјава дека понудувачот не е под стечај, и дека не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност, како и спецификација за техничко-технолошката
опременост на понудувачот и референца за досега извршени работи од оваа област).
- Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното
лице на понудувачот.
- Понудата и придружната документација се доставуваат по пошта на адреса ЕЛС-Општина Витолиште - с.
Витолиште или при архивата на општина Витолиште, а во
согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ
- Вкупна цена и цена по позиции од предмер пресметката;
- Рок на извршување на работите;
- Начин и услови на плаќање;
- Техничка оспособеност за извршување на работите;
- Гаранција за квалитетот на работите.
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
- Понудите кои не се предадени во рокот како и
оние кои не се изработени според пропозициите во повикот односно во согласност со Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.
- Понудите ќе бидат разгледувани 5 дена по завршувањето на рокот за доставување на понудите во
10,00 часот во просториите на ЕЛС-Општина Витолиште - с. Витолиште од страна на Комисијата за јавни
набавки при Општина Витолиште, согласно на одредбите од Законот за јавни набавки.
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- Секој понудувач може да учествува само со една
понуда.
- За извршениот избор понудувачите писмено ќе
бидат известени.
За подетални информации можете да се обратите на
тел-факс 048 482-178.
Комисија за јавни набавки
_______________________________________________
БИЛАНСИ НА УСПЕХ
АД РАДОБАНК - СКОПЈЕ
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2002
Врз основа на член 76 од Законот за банките и член
565 став 3 од Законот за трговски друштва, а согласно
Правилникот за објавување на формата и содржината на
делот од ревидираниот финансиски извештај (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 23/2000), АД Радобанк Скопје јавно објавува извадок од ревидираниот
финансиски извештај за 2002 година, со мислење на овластениот ревизор, кој е усвоен на 17 седница на Собранието на акционерите одржана на 30.07.2003 година. Ревизијата на годишната сметка за 2002 година е извршена
од страна на ревизорската куќа КПМГ - Македонија, во
согласност со Меѓународните ревизорски стандарди.
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА АД РАДОБАНК СКОПЈЕ
Извршивме ревизија на придружниот биланс на состојба на АД Радобанк - Скопје (“Банката“) на 31 декември 2002 година, како и на поврзаните со него извештаи за билансот на успех и паричниот тек за годината
тогаш завршена. Одговорноста за финансиските извештаи е на раководството на Банката. Наша одговорност
е да искажеме мнение, базирано на извршената ревизија, за финансиските извештаи.
Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните стандарди на ревизија, објавени од Меѓународната федерација на сметководители. Овие стандарди изискуваат да ја планираме и извршиме ревизијата
со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни
грешки. Ревизијата вклучува испитување, врз основа
на тестирање, на евиденциите што ги поткрепуваат износите и образложенијата во финансиските извештаи.
Таа исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени
од раководството, како и оценка за адекватноста на
прикажувањето на информациите во финансиските извештаи. Ние сме убедени дека нашата ревизија обезбедува разумна основа за нашето мнение.
Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба
на Банката на 31 декември 2002 година, како и резултатот од работењето и паричниот тек за годината тогаш
завршена, во согласност со македонските закони.
Без да даваме квалификација во нашето мнение,
обрнуваме внимание на следното:
1. Како што е наведено во сметководствената политика (в) во делот кој се однесува на примената на начелото на континуитет во работењето, валидноста на начелото на континуитет во работењето, валидноста на
начелото на континуитет зависи од континуираната
поддршка на акционерите и депонентите, како и од
можноста на должниците да ги измируваат долговите
кон Банката. Валидноста на начелото на континуитет
во работењето, врз основа на која се изготвени овие
финансиски извештаи, зависи од успешната реализација на погоре наведените предуслови.
2. Како што е објаснето во белешка 27 кон финансиските извештаи во јануари и февруари 2003 година
беа повлечени депозити на други клиенти во износ од
МКД 389.113 илјади.
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3. Како што е подетално објаснето во белешка 24
Банката ги надминува пропишаните лимити за кредитна изложеност спрема поединечен субјект, кредитна
изложеност спрема поединечен акционер на Банката
сопственик на акции со право на управување чие учество надминува 5% од вкупниот број на акции со право
на управување и отворена девизна позиција за евра.
Скопје, 28 јули 2003 година
Овластен ревизор на РМ
Гордана Никушевска
Биланс на успех
За годината завршена на 31 декември 2002
Во илјади денари
Приходи од камата
Расходи од камата
Нето приходи од камата

224.820
(77.838)
146.982

Приходи од провизии и надомести
Расходи од провизии и надомести
Нето приходи од провизии и надомести

166.791
(13.459)
153.332

Приходи од дивиденди
Нето приходи од курсни разлики
Останати приходи од дејноста
Приходи од дејноста

994
10.567
2.266
314.141
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Обврски за кредити
Обврски за камата
Обврски за данок од добивка
Посебна резерва за вонбилансни ставки
Останати обврски
Вкупно обврски

833.246
2.094
232.529
8.960
1.753.207

Акционерски капитал
Резерви
Задржана добивка
Вкупно капитал и резерви
Вкупна пасива

571.470
17.756
(303.905)
285.321
2.038.528

Вонбилансни ставки
Потенцијални и преземени обврски
Гаранции
818.399
Акредитиви
353.284
_______________________________________________
ОБЈАВИ
Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на
добивка („Службен весник на Република Македонија“
бр. 80/93, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), Државниот завод
за статистика го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ
ЈУЛИ 2003 ГОДИНА

Расходи за сомнителни и спорни побарувања
Останати расходи од дејноста
Расходи од дејноста

(310.688)
(261.253)
(571.941)

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јули 2003 година во однос
на просечните цени на мало во 2002 година изнесува
2,0%.

Добивка пред оданочување
Данок од добивка
Нето добивка за годината

(257.800)
(511)
(258.311)

Заменик на директорот,
Мелаим Адеми, с.р.

Биланс на состојба
На 31 декември 2002
Во илјади денари
Актива
Парични средства и паричен еквив.
Пласмани во и кредити на други
Кредити и аванси дадени на клиенти
Побарувања од камата и останата
Побарувања за данок од добивка
Средства добиени во замена за сомнителни и спорни побарувања
Вложувања
Нематеријални вложувања
Материјални вложувања
Аванси за нематеријални вложувања
Вкупна актива

СОДРЖИНА

203.432
142.787
1.464.384
68.098
1.927
73.760
13.586
23.069
47.485
2.038.528

Биланс на состојба
На 31 декември 2002
Во илјади денари
Пасива
Депозити на банки и останати
Депозити на други клиенти

35.544
640.834
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