
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Понеделник, 15 февруари 1971 
С к о п ј е 

Број 4 Год. ХХVII 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

КОНКУРСИ 
Врз основа на чл. 67 од Основниот закон за из-

градба на инвестициони објекти („Сл. лист НЈ 
СФРЈ" бр. 20/67) и Правилникот за начинот р-. 
постапката за отстапување за изградба на инвес-
тициони објекти („Сл. лист на СФРЈ" бр. 28/67) 

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ 
„ПЕЈ1 АГОНИЈА" - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

(јавно наддавање) 

за изградба на силос за пченка во зрно со ка-
,пцитет од 10.000 тони со сушара капацитет 10 
1 х. 

Понудите да бидат дадени во следните вари-
јанти: 

— армирано-бетонски силос со машинска ку-
ла и резервоар од армиран бетон со капа-
цитет од" 500 м3 вода, поставен над машин-
ската кула и сушара; 

— армирано-бетоиски силос од префабрикувани 
елементи (монтажни) со машинска кула и 
сушара и 

— силос од монтажна челична конструкција со 
сушара. 

Предмет на отстапувањето за изведбата на ин-
Ј.естициониот објект е следното: 

— изработување на инвестиционо-техничка до-
кументација (изработка на главни проекти за из-
ведување на објектот — работите), 

— изградба на инвестициониот објект, 
— набавка, испорака и монтажа на опрема и 

пуштање на изградениот објект во погон и редовно 
производство. 

Барањето претставува „комплетен инженеринг 
до под клуч". 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ: 

За предметниот инвестиционен објект, инвес-
титорот располага со инвестициона техничка до-
кументација, во која е обработено следното: 

— идејно решение на технологијата на произ-
водството, 

— идејни проекти за градежните и градежно-
занатчиските работи, 

— подробна спецификација и функционалност 
на опремата (домашна и увозна)" и 

— елаборат за наддавање. 
Силосот со сушарата ќе биде изграден на соп-

ствена локација во атарот на с. Могила и ќе биде 
во состав на индустрискиот дел на сточарскиот 
комплекс, КОЈ ќе ги има, покрај силосот со суша-
рата, и следните објекти: дехидраторска станица, 
фабрика за сточна храна и фарма за свињи. 

ВО ОВОЈ БРОЈ НЕМА СЛУЖБЕН ДЕЛ. 

Од техничките услови кои треба да ги содр-
ж и понудата,' предвидени се следните: 

— приемна линија со капацитет 60 т/х зрно или 
45 т/х сојина сачма, со бункер долг 18 м. и килер 
со носивост од 60 т. со надстрешница, 

— линија за предчистење на зрно, 
— линија за предчистење на сој ина сачма, 
— тампонска ќелија со капацитет од околу 250 

т. за сурово зрно, 
— сушара со капацитет 10 т/х суво зрно (со 

14%? влага/ при смалување на влагата од 32 на 
14%. 

— линија за чистење зрно со капацитет 2 x 3 0 
т/х, 

— тампонска ќелија со капацитет од околу 250 
т. за сместување на полусуво зрно, по првата фаза 
на сушење, 

— силосот за суво и чисто зрно од пченка со 
гореспоменатиот капацитет треба да има можност 
за употреба на 3.000 тона од тој капацитет за смес-
тување на сојина сачма, 

— линија за издавање зрно капацитет 40 т/х со 
врска за елевирање, 

— силосот треба да има вградена активна вен-
тилација, термометри за покажување на темпера-
турата на најмалку 3 нивоа, 

— алтернативно да се понуди систем за о п р а -
шување, 

— електричната сигнализација на раздалече-
ност со покажување на текот на транспортот и 
потребната блокада на моторите, со подвижување 
на моторите на раздалеченост и друга неопходна 
опрема за ваков вид на силоси, 

— сушарата треба да има потребни инструмен-
ти за контрола на работата и автомат за регули-
рање на излезната влага на зрното од сушарата, 

— силосот во целост мора да ги задоволува по-
стојните прописи за заштита при работа и против 
пожар. 

Понудата треба да биде комплетна, односно по-
кра ј другите елементи да содржи: 
технолошка шема, пресек и основа на објектите, 
габарити на опремата и шема на инсталациите, 
подробна спецификација на опремата, со поеди-
нечни цени и наведена погонска снага на електро-
моторите, како и потрошувачката и видот на енер-
гијата со местата за приклучок на истата, З а до-
водот на целокупната енергија и водата до габа-
ритите на објектите се грижи инвеститорот. 

Увозната опрема во однос на домашната по 
можност да биде што помала. 

ОПШТИ УСЛОВИ: 

Ориентационата вредност на наведените рабо-
ти" објекти по поедини варијанти е како следува: 

— армирано бетонски силос по описот што е 
погоре даден динари 8,150.000.— 

— армирано бетонски силос од префабрикува-
ни елементи (монтажни) по описот динари 
6,610.000.— 

— силос од монтажна челична конструкција 
по описот динари 5,920.000.— 

Рокот за завршување на работите и објектите 
е 12 месеци од денот на заклучувањето на дого-
ворот. 
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Понудувачите се обврзани да преземат дирек-
тна гаранција за изведените објекти — работи, за 
ваков вид на објекти согласно со постојните по-
зитивни прописи во нашата земја. 

Заинтересираните мора да бидат правни лица, 
овластени да преземаат работи од ваков вид по 
систем „комплетен инженеринг до под клуч", а 
тоа да го докажат со извод од регистрацијата на 
организацијата и со список на досега извршените 
работи од ваков вид. 

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 17. Ш. 
1971 година, со почеток во 9 часот, во просториите 
на ЗИК „Пелагонија" Битола — Служба за развој 
и унапредување на земјоделието, на 7-от км. на 
патот Битола — с. Новаци. 

Понудата во 3 примероци, запечатена во об-
вивка со ознака „понуда за јавно наддавање за 
силос со сушара" и во друга обвивка со ознака 
„документација за јавно наддавање за силос со 
сушара", во која се доставува решение за реги-
страција на дејноста, полномошно за присутниот 
учесник на наддавањето и други документи кои 
се предвидени со чл. 9 од Правилникот („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 28/67 г.), можат да се достават 
преку пошта на предната адреса или да се пре-
дадат лично на Инвеститорот до одредениот ден и 
час за одржувањето на наддавањето, односно лич-
но на Комисијата за јавно наддавање и тоа одре-
дениот ден најдоцна до 9 часот. 

Неблаговремено пристигнатите понуди преку 
пошта или лично предадени, како и понуди без до-
кументација или непотполна документација, нема 
да се земаат во предвид за разгледување. 

При изборот на изведувачот ќе одлучува це-
ната на инженерингот, техничко-технолошкото ре-
шение, како и рокот на изведувањето со дадените 
гаранции. 

За резултатот од јавното наддавање, учесни-
ците ќе бидат писмено известени во рок од 15 
дена, сметано од денот на одржаното наддавање. 

Инвестиционо-техничката документација, како 
и посебните услови за наддавањето, заинтересира-
ните можат да ја разгледаат секој работен ден 
(освен сабота) од 7 до 14 часот во просториите на 
ЗИК „Пелагонија" Битола — Служба за развој и 
унапредување на земјоделието, на 7-от км. од па-
тот Битола — с. Новаци. 

Сите обавестувања можат да се добијат лично 
или преку телефон бр. 21-182 или 21-186 на лока-
лите 210 или 260. 

Врз основа на чл. 67 од Основниот закон за 
изградба на инвестициони објекти („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 20/67) и Правилникот за начинот на 
постапката за отстапување за изградба на инве-
стициони објекти („Службен лист на СФРЈ" бр. 
28/67), 

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ 
„ПЕЛАГОНИЈА" - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

(јавно наддавање) 

за изградба на дехидраторска станица со ка-
пацитет на испарена вода 5.500—6.000 кгр./ха, при 
температури вообичаени за сушење на луцерка. 

Предмет на отстапувањето за изведбата на ин-
вестициониот објект е следното: 

— изработување на инвестиционо-техничка до-
кументација (изработка на главни проекти за из-
ведување на објектот"работите), 

— изградба на инвестициониот објект, 
— набавка, испорака и монтажа на опрема и 

пуштање на изградениот објект во погон и ре-
довно производство. 

Барањето претставува „комплетен инженеринг 
до под клуч". 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ: 

За предметниот инвестиционен објект, инвести-
торот располага со комплетна инвестиционо-технич-
ка документација, во која е обработено следното: 

— идејно решение на технологија на производ-
ството, 

— идејни проекти за градежните и градежно-
занаетчиските работи, 

— подробна спецификација и функционалност 
на опремата (домашна и увозна), и 

— елаборат за наддавање. 
Дехидраторската станица, ќе биде изградена на 

сопствена локација во атарот на село Могила, и 
ќе биде во состав на индустрискиот дел на сточар-
екиот комплекс, кој ќе ги има покрај дехидратор-
ската станица и следните објекти: фабрика за сточ-
на храна, силос со сушара за пченка во зрно и 
фарма за свињи. 

Според идејниот проект, дехидраторската ста-
ница ќе ги има следните линии: 

1. Линија за прием на сецкана зелена маса од 
специјалн-и приколици; 

2. Линија за дехидрирање; 
3. Линија за пелетирање на брашното во пеле-

ти со можност за додавање на антиосиданти и 
уреа; 

4. Линија за полнење на вреќи со брашно во 
колку истото не се пелетира и тоа во одмерени 
книжни вреќи. 

Зградата треба да биде така изведена, да овоз-
можува вградување на две линии за дехидрира-
ње, додека во првата фаза, која претставува пред-
мет на ова наддавање, се предвидува вградува-
ње на една линија во споменатата зграда. Исто та-
ка, да се предвиди магацинирање и простор за во-
вреќеното брашно од еднодневното производство. 

Понудата треба да биде комплетна, односно по-
крај другите елементи да содржи: технолошка ше-
ма, пресек и основа на објектот, габарити на опре-
мата и шема на инсталациите, подробна специ-
фикација на опремата, со поединечни цени и на-
ведена погонска снага на електромоторите, како и 
потрошувачката и видот на енергијата со местата 
за приклучок на истата. За доводот на целокуп-
ната енергија и водата до габаритите на објек-
тот, ќе се грижи инвеститорот. 

Во идејниот проект снабдувањето со пара е ре-
шено' сепаратно. Обавезно е да се даде и вари-
јанта на внатрешната инсталација за пара снаб-
дувана од централен извор, кој ќе биде заеднички 
за целиот сточарски комплекс, кое нешто го обез-
бедува инвеститорот. 

Увозната опрема во однос на д,омашната по 
можност да биде што' помала. 

ОПШТИ УСЛОВИ: 

Ориентационата вредност на наведениот објект-
работи, изнесува 3.910.000,00 динари. 

Рокот за завршување на објектот-работите, е 
15 март 1972 година. 

Понудувачите се обврзни да преземат директна 
гаранција за изведениот објект — работи, чии рок 
ќе изнесува 2 години, по предавањето на објектот, 
односно работите. 

Заинтересираните мора да бидат правни лица, 
овластени да преземаат работи од ваков вид по 
систем „комлетен инженеринг до под клуч", а тоа 
да го докажат со извод од регистрацијата на ор-
ганизацијата и со списокот на досега извршените 
работи од ваков вид. 

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 18 март 
1971 год. со почеток во 9 часот, во просториите на 
З И К „Пелагонија" — Служба за развој и унапре-
дување на земјоделието' на 7-от километар на па-
тот Битола — с. Новаци. -

Понудата во три примероци, запечатена во об-
вивка со ознака „понуда за јавно наддавање за 
изградба на дехидраторска станица" и во друга 
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обвивка со ознака: „документација за јавно над-
давање за дехидраторска станица", во која се до-
ставува решение за регистрација на дејноста, пол-
номошно за присутниот учесник на наддавањето и 
други документи, што се предвидени со чл. 9 од 
Правилникот („Сл. лист на СФРЈ" бр. 28/67^, можат 
да се достават по пошта на предната адреса, или 
да се предадат лично на инвеститорот до одреде-
ниот ден и час за одржувањето на лицитацијата, 
односно лично на Комисијата за јавно наддавање 
и тоа на одредениот ден најдоцна до 9 часот. 

Неблаговремено пристигнатите понуди преку 
пошта или лично предадени, како и понуди без до-
кументација или непотполна документација, нема 
да се земат во предвид за разгледување. 

При изборот на изведувачот, ќе одлучува це-
ната на инженерингот, технолошко-техничкото ре-
шение, како и рокот на изведувањето со даде-
ните гаранции. 

За резултатот од Јавното наддавање, учесни-
ците ќе бидат писмено известени во рок од 15 де-
на, сметано од денот на одржаното наддавање. 

Инвестиционо-техничката документација, како 
и посебните услови за наддавањето, заинтересира-
ните можат да ја разгледаат секоЈ работен ден, 
(освен сабота) од 7 — 14 часот во просториите на 
З И К „Пелагонија" — Служба за развој и унапре-
дување на земјоделието, ма 7-от километар к а п с 
тот Битола — с. Новаци. 

Сите обавестувања можат да се добијат ли Ј Ј 
или преку телефон бр. 21-182 или 21-183 на лока-
лите 210 или 260. 

Врз основа на чл. 67 од Основниот закон за 
изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 20/67 и Правилникот за начинот на по-
стапката за отстапување за изградба на инвести-
циони објекти („Сл. лист на СФРЈ" бр. 28/67), 

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ 
,-,ПЕЛАГОНИЈА" - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

(јавно наддавање) 

за изградба на фабрика за сточна храна со ка -
пацитет 10 тона/х. 

Предмет на отстапувањето за изведбата на ин-
вестициониот објект е следното: 

— изработување на инвестиционо-техничка до-
кументација (изработка на главни проекти за из-
ведување на објектот-работите), 

— изградба на инвестициониот објект, 
— набавка, испорака и монтажа на опрема и 

пуштање на изградениот објект во погон и редов-
но производство. 

Барањето претставува „комплетен инжењеринг 
до под клуч". 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ: 

За предметниот инвестиционен објект, инве-
ститорот располага со комплетна инвестиционо-
техничка документација, во која е обработено 
следното: 

— идејно решение на технологија на произ-
водството, 

— идејни проекти за градежните и градежно-
занаетските работи, 

— подробна спецификација и функционалност 
на опремата (домашна и увозна), и 

— елаборат за наддавање. 
Фабриката за сточна храна ќе биде изградена 

на сопствена локација во атарот на с. Могила и 
ќе биде во состав на индустрискиот дел на сто-

чарскиот комплекс, кој ќе ги има, покрај фабри-
ката за сточна храна и следните објекти: дехидра-
торска станица, силос за пченка во зрно со су-
шара и фарма за свињи. 

Според идејниот проект, фабриката за сточна 
храна треба да одговара на следните технички ус-
лови: 

— капацитет на мешање 10 тона/ћ, 
— келии за суровини (зрно, брашно и сачма), 

со вкупен волумен 1.300 м3, со 22—26 келии, 
— дозирна вага 2.000 кгр. со автоматика во 

дозирањето, програмирана на дупчени картици, 
или алтернативно слични системи, 

— линија за мелење со потребен број млинови, 
одбрани така да во случај на застој на еден млин, 
капацитетот на мешањето, односно мелењето не 
биде смален, 

— линија за предсмеси со вага од 200 кгр., од-
реден број келии и автоматско дозирање кое е 
поврзано со автоматиката на главната вага, 

— линија за пресирање во пелети снабдена со 
мотор од 100 КС, 

— линија за домастување во главната мешал-
ка (до 5% маст), 

— линиЈа за меласирање во главната мешалка 
(до 6% меласа), со вграден разбивач на грутчиња 
отворени по мешањето, 

— келии за готови смеси со потребен волумен, 
— вовреќување на готови смеси на автоматска 

вага, 
— линија за мало пакување во вреќички од 

5—10 кгр., 
— да се предвиди издавање на готови смеси во 

ринфузна состојба од најмалку 50% на келијскиот 
простор, предвиден за готови смеси. Капацитет, на 
издавањето на готови смеси 40 т/ћ., 

— покрај фабриката за сточна храна да се из-
гради подно складиште за суровини и готови сме-
си, со соодветен капацитет и потполна механизација 
на приемот и издавањето, 

— приемот и издавањето на суровините и гото-
вите смеси ќе се врши исклучиво со камиони, за-
тоа е потребно, фабриката да има сопствена при-
емна линија за суровини во брашно и сачма со 
капацитет 40 т/ћ, со потребно предчистење (меха-
ничко и магнетско), 

— приемот на зрнените суровини е со директ-
на транспортна линија 40 т/ћ од складиштето сме-
стено пред зградата на фабриката, 

— по линијата за мешање да се вгради авто-
мат за земање на проби од готовите смеси, 

— подвижување на моторите, сигнализација и 
целокупната потребна заштита да бидат изведени 
на едно место, 

— при спремањето на понудата да се земе 
предвид можноста за зголемување капацитетот на 
фабриката. Во описот да се наведат кои рекон-
струкции или нови линии ќе доведат до зголему-
вање на капацитетот, како на мешањето така и 
на п р е о ѓ а њ е т о , 

— во фабриката да се вгради с,истем за от-
прашување на линиите каде што може да се оче-
кува прашење. Во случај на пнеуматски транспорт 
истите линии да се завршуваат со филтерски од-
војувани на прашината, 

— заради снабдување на свињарската фарма 
која е во непосредна близина, со готови смеси, 
треба да се понуди и решение на транспортот со 
пнеуматски линии, чии капацитет е 5 т/ћ, со мак-
симална оддалеченост од 380 м. за полнење на би-
цикл оните пред објектите на фармата, пожелно е 
во концепцијата на транспортните и технолошките 
линии на фабриката, да се предвиди можност за 
вградување на уреди за хидротермички третман на 
пченката, 

— фабриката и подното складиште во целост 
мора да ги задоволуваат постојните прописи за за-
штита при работа и противпожар. 



Стр. 52 - Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 февруари 1971 

Понудата треба да биде комплетна, односно по-
кра ј другите е лементи да содржи технолошка шема, 
пресек и основа на објектите, габарити на опремата 
и шема на инсталациите, подробна спецификација 
на опремата, со поединечни цени и наведена по-
гонска снага на електромоторите, како и потрошу-
вачката и видот иза енергијата со местата за при-
клучок на истата. За доводот на целокупната енер-
гија и водата до габаритите на објектот се грижи 
инвеститорот. 

Во идејниот проект снабдувањето со пара е 
решено сепаратно. Обавезно е да се даде и вари-
јанта на внатрешната инсталација за пара снабду-
в а а од централен извор, кој ќе биде заеднички 
за цел сточарски комплекс, кое нешто го обезбе-
дува инвеститорот. 

Увозната опрема во однос на домашната по 
можност да биде што помала. 

ОПШТИ УСЛОВИ: 
Ориентационата вредност на наведените објек-

ти-работи изнесува 9.850.000,00 дин. 
Рокот за завршување на објектите-работите е 

15 месеци, од денот на заклучувањето на дого-
ворот. 

Понудувачите се обврзни да преземат директна 
гаранција за изведените објекти-работи, чиј рок ќе 
изнесува две години, по предавањето на објектите, 
односно работите. 

Заинтересираните мора да бидат правни лица, 
овластени да преземаат работи од ваков вид по 
систем „комплетен инженеринг до под клуч", а тоа 
да го докажат со извод од регистрацијата на ор-
ганизацијата и со списокот на досега извршените 
работи од ваков вид. Јавното наддавање ќе се одр-
ж и на ден 19 март 1971 година, со почеток во 9 
часот, во просториите на З И К „Пелагонија" — 
Битола — Служба за развој и унапредување на 
земјоделието, на седмиот километар на патот Би-
тола — с. Новаци. 

Понудата во три примероци, запечатена во об-
вивка со ознака „понуда за јавно наддавање за 
фабрика за сточна храна" и во друга обвивка со 
ознака „документација за јавно наддавање за ф а -
брика за сточна храна", во која се доставува ре-
шение за регистрација на дејноста, полномошно за 
присутниот учесник на наддавањето и други до-
кументи кои се предвидени со чл. 9 од Правилни-
кот („Сл. лист на СФРЈ "бр. 28/67), можат да се до-
стават по пошта на предната адреса или да се 
предадат лично на инвеститорот до одредениот ден 
и час за одржувањето на наддавањето, односно 
лично на Комисијата за јавно наддавање и тоа 
одредениот ден најдоцна до 9 часот. ^ 

Неблаговремено пристигнатите понуди преку 
пошта или лично предадени ,како и понуди без 
документација или непотполна документација, не-
ма да се земат во предвид за разгледување. 

При изборот на изведувачот ќе одлучува це-
ната на инженерингот, технолошко-техничкото ре-
шение, како и рокот на изведувањето со дадените 
гаранции. 

За резултатот од јавното наддавање, учесни-
ците ќе бидат писмено известени во рок од 15 де-
на, сметано од денот на одржаното наддавање. 

Инвестиционо-техничката документација, како 
л посебните услови за наддавањето, заинтересира-
ните можат да ја разгледаат секој работен ден 
(освен сабота) од 7 — 14 часот во просториите на 
З И К „Пелагонија" — Битола — Служба за ^развој 
и унапредување на земјоделието, на седмиот кило-
метар на патот Битола — с. Новаци. 

Сите обавестувања можат да се добијат лично 
или преку телефон број 21-182 или 21-186 на ло-
калите 210 или 260. 

Врз основа на чл. 67 од Основниот закон за 
изградба на инвестициони објекти („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 20/67) и Правилникот за начинот на 
постапката за отстапување за изградба на инве-
стициони објекти („Службен лист на СФРЈ" бр. 
28/67), 

ЗЕМЈ ОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ 
„ПЕЛАГОНИЈА" - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
(јавно наддавање) 

за изградба на свињогојска фарма со годишен 
капацитет од 30.000 гоени свињи, со соодветна ма-
тична популација за сопствена репродукција. 

Предмет на отстапувањето за изведбата на ин-
вестициониот објект е следното: 

— изработување на инвестиционо-техничка до-
кументација (изработка на главни проекти за из-
ведување на објектите — работите), 

—- изградба на инвестициониот објект, 
— набавка ,испорака и монтажа на опрема и 

пуштање на изградениот објект во погон и редов-
но производство, 

— набавка на квалитетен приплоден материјал 
за основно стадо за прво населување на фармата. 

Барањето претставува „комплетен инженеричг 
до под клуч". 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ: 

За предметниот инвестиционен објект, инвести-
торот располага со комплетна инвестиционо-тех-
ничка документација, во која е обработено след-
ното : 

— идејно решение на технологијата на произ-
водството, 

— идејни проекти за градежните и градежно-
занаетчиските работи, 

— идејни проекти за сите видови инсталации, 
— подробна спецификација и функционалност 

на опремата(домашна и увозна). 
Фармата ќе биде изградена на сопствена лока-

ција во атарот на с. Могила и ќе претставува со-
ставен дел на сточарскиот комплекс, кој ќе ги има, 
покрај фармата, и следните објекти: фабрика за 
сточна храна, силос со сушара за зрно и дехидра-
тор за луцерка и други земјоделски производи, ка -
ко и индустриски споредни производи. 

Според идејниот проект, фармата ќе ги има 
следните објекти: 

1. прасилишта, 
2. одгледувалиште. 
3. чекалиште, 
4. букариште, 
5. назимарник со одделние за испитување на 

нерези, 
6. товилишта, 
7. придружни објекти: 

— управна зграда со портирница, 
— дезинфекциона бариера, 
— колска вага, носивост 20 т., 
— жичана ограда, 
— прирачни работилници (за електричар и 

бравар), 
— магацин за прирачен и потрошен мате-

ријал, 
— гаража за потребни возила, 
— соответна прогенотестна или санитарна 

кланица, 
— одделение за бештетно отстранување на 

мршите и другите органски отпадоци, 
— внатрешна и надворешна канализација 

со објекти за собирање на отпадните во-
ди и фекалиите, 

— внатрешни патишта со потребна должина 
и ширина, 
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— објект за сместување и припрема на сла-
мата, 

— внатрешна и надворешна електрична ин-
сталација за погон и осветлување, 

— развод на телефонска мрежа со централа, 
— громобранска инсталација, 
— внатрешна и надворешна водоводна мре-

ж а за санитарна и техничка употреба (де 
кругот на фармата), 

— надворешно уредување на кругот со обез-
бедување на противпожарна заштита, спо-
ред постојните прописи, 

— понудата треба да ги опфати сите поме-
нати објекти со евентуално други и не-
предвидени придружни објекти, односно 
работи, за кои се утврди дека се неоп-
ходни за правилно одвивање на техно-
лошкиот процес во производството, од-
носно инвестициониот објект во потпол-
ност да одговара на својата намена, вклу-
чувајќи го и неговото пуштање во редов-
но производство. 

Во идејниот проект греењето во објектите, ка -
де е неопходно, решено е сепаратно. Обавезно е 
да се даде и варијанта за внатрешна инсталација, 
снабдена од централен извор, кој ќе биде заеднич-
ки за цел сточарски комплекс, кое нешто го обез-
бедува самиот инвеститор, до кругот на фармата. 

Понудата покрај другите елементи треба да со-
држи поединечни цени за секој дел од опремата, 
да ја наведе погонската снага на моторите, како и 
потрошувачката и видот на енергијата со местата 
за приклучок на истите, додека за доводот на це-
локупната енергија и водата, до кругот на ф а р -
мата, се грижи инвеститорот. 

Увозна опрема во однос на домашната по мож-
ност да има што помалку. 

ОПШТИ УСЛОВИ: 

Ориентационата вредност на наведените објек-
ти-работи, изнесува 28.000.000,00 нови динари, во 
која сума се подразбира и набавка на квалитетен 
приплоден материјал за основно стадо при првото 
населување на фармата. 

Рокот за завршување на објектот-работите е 
до 18 месеци од денот на потпишување на дого-
ворот. 

Понудувачите се обврзни да преземат непо-
средни гаранции за изведените објекти — работи, 
чиј рок ќе изнесува 2 години по предавање на 
објектот, односно работите. 

Заинтересираните мора да бидат правни лица, 
овластени да преземаат работи од ваков вид по 
систем „комплетен инжењеринг до под клуч", а тоа 
да го докажат со извод од регистрацијата на сво-
јата организација и со списокот на досега извр-
шените работи од ваков вид. 

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 20. III. 
1971 година со почеток во 9 часот во просториите 
на З И К „Пелагонија" — Битола — Служба за раз-
вој и унапредување на земјоделието на седмиот 
километар на патот Битола — с. Новаци. 

Понудата во три примероци ,запечатена во об-
вивка со назнака „понуда за јавно наддавање за 
свињогојска фарма", и во друга обвивка со наз-
нака „документација за јавно наддавање за сви-
њогојска фарма", во која се доставува решение за 
регистрација на дејноста, полномошно за присут-
ниот учесник на наддавањето и други документи, 
што се предвидени со чл. 9 од Правилникот 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 28/67); или во овој 
конкурс, можат да се достават по пошта на пред-
ната адреса или да се предадат лично на Инвести-
торот до одредениот ден и час за одржување на 
лицитацијата, односно лично на Комисијата за јав-
но наддавање и тоа одредениот ден најдоцна до 
9 часот. 

Неблаговремено пристигнатите понуди преку 
пошта или лично предадени, како и понуди без до-
кументација или со непотполна документација, не-
ма да се земат во предвид за разгледување. 

При изборот на изведувачот ќе одлучува це-
ната на инжењерингот ,техничко-технолошкото ре-
шение, како и рокот на изведувањето со дадените 
гаранции. 

За резултатот од јавното наддавање, учесни-
ците ќе бидат писмено известени во рок од 15 де-
на, сметано од денот на одржаното наддавање. 

Инвестиционо-техничката документација, како 
и посебните услови за наддавањето, заинтереси-
раните можат да ја разгледаат, секој работен ден 
(освен сабота) од 7—14 часот, во просториите на 
З И К „Пе л агонија" — Служба за развој и унапре-
дување на земјоделието, на седмиот километар на 
патот Битола — Новаци. 

Сите обавестувања можат да се добијат лично 
или преку телефон број 21-182 или 21-186 на лока-
лите 210 или 260. 

ДЕЛОВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 

СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Ш Е Ф НА СМЕТКОВОДСТВО - со завр-

шено вишо или средно сооодветно образование и 
на јмалку 10 години работна практика на работ-
ното место' ш е ф на сметководство во општестве-
ни и производни дејности. 

Кандидатите, покрај посебните услови, треба 
да ги исполнуваат и општите услови предвидени 
во ОЗРО. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход на работниците во З а -
водот. 

Кандидатите, покрај молбите таксирани со 1 
динар и со податоци за движење во службата, да 
ги доставуваат и следните документи: Препис од 
документот за образование, лекарско уверение, из-
вод од матичната книга на родените, потврда за 
работното искуство, уверение дека не е под ис-
трага и уверение дека не е осудуван (ако канди-
датот не е во работен однос). 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Молбите да се доставуваат на адреса: Завод за 
рехабилитација на деца и младинци Скопје, пош-
тенски ф а х 523. 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на стручен соработник при Семи-
нарот за книговодство. 

Условите за изборот се регулираат со члено-
вите 240 и 241 од Статутот на Економскиот ф а -
култет во Скопје. 

Пријавите се поднесуваат др Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот во „Службен весник на 
СРМ". 
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Конкурсната комисија на Ветеринарната станица 
Македонски Брод 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на ветеринарен лекар и директор 
на Ветеринарната станица Македонски Брод. 
Покрај општите услови кандидатот треба да 

ги исполнува и следните: 
— завршен ветеринарен факултет, 
— регулирана воената обврска. 
Личниот доход според Правилникот за распре-

делба на личните доходи на Ветеринарната ста-
ница Македонски Брод. 

Стан обезбеден. 
Молбите се доставуваат до Ветеринарната ста-

ница Македонски Брод. 
Конкурсот е отворен до пополнување на ра-

ботното место. 
Од Конкурсната комисија 

Управниот одбор на Републичкиот завод за 
социјално осигурување — Скопје, врз основа на 
членот 79 од Статутот на Заводот 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за следниве работни места 
1. РАКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА ЗА ПЕН-

ЗИСКИ СТАЖ (реизбор) 
2. ДВАЈЦА ПРИПРАВНИЦИ 

У с л о в и : 
— за работното место под 1 — правен ф а -

култет и 10 години работно искуство; 
— за работното место под 2 — еден кандидат 

со правен, еден со економски факултет. 
Молбите се доставуваат до Републичкиот завод 

за социјално осигурување — Скопје. Со молбите 
треба да се достават: диплома за степенот на обра-
зованието, уверение за здравствената состојба и 

1 извод од матичната книга на родените, а за работ-
ното место: Раководител на Групата за пензиски 
стаж и доказ за движењето во службата. 

Некомплетираните молби нема да се земат 
предвид. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците во За -
водот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Врз основа на членот 120 од Статутот, Работ-
ничкиот совет на Водостопанското претпријатие 
„Струмички Слив" — Струмица 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување и реизбор на следните раководни 
работни места: 

1. Технички директор (за пополнување), 
2. Раководител на погонот за градба „Мелиопо-

рој" (за пополнување), 
3. Раководител на општо-кадровскиот сектор (ре-

избор), 
4. Раководител на стопанско-сметководниот сек-

тор (реизбор), 
5. Раководител на погонот за експлоатација „Стру-

мешница" (реизбор), 
6. Раководител на погонот за експлоатација „Ман-

тов" (реизбор). 

У С Л О В И : 
За работното место под точка 1 — дипломиран гра-
дежен инженер, со работна практика во струката 
над 6 години. 

За работното место под точка 2 — дипломиран 
градежен инженер, со работна практика во стру-
ката над 5 години или погонски инженер со работ-
на практика над 8 години. 
За работното место под точка 3 — дипломиран 
правник, со работна практика во струката над 5 
години или правник со работна практика во стру-
ката над 7 години. 
За работното место под точка 4 — дипломиран 
економист, со работна практика над 5 години или 
виша економска школа и работна практика над 10 
години. 
За работното место под точка 5 — дипломиран ин-
женер агроном, со работна практика во струката 
над 5 години или земјоделски инженер со работна 
практика во струката над 7 години. 
За работното место под точка 6 — дипломиран 
инженер агроном, со работна практика 3 години во 
мелиорации; виша земјоделска школа со работна 
практика над 5 год. или средна техничка школа 
— хидротехничка насока со над 10 години работна 
практика во мелиорации. 
Со молбата кандидатите треба да достават докази 
дека ги исполнуваат условите од конкурсот. 
Конкурсот трае 20 дена, сметано од денот на об-
јавувањето. 

Молбите се доставуваат на адреса: Водосто-
панско претпријатие „Струмички Слив" — Стру-
мица, ул. „Љуба Брашнарска" бр. 5. 

Некомплетирани молби нема да се примат. 
За резултатите од конкурсот, учесниците ќе 

бидат известени во рок од 8 дена по извршениот 
избор. 

Секој учесник во конкурсот има право да ги 
разгледа конкуроните материјали. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Петра Илиоска, од село Кошино, Прилепско, 
поднесе тужба до овој суд против Илиоски Тра-
јан, од Скопје, сега во неизвесност, за развод на 
брак. 

Бидејќи тужениот Ристо е во неизвесност и со 
непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на СРМ", да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во противно на истиот ќе му биде одреден 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 826/70. 
(9) 

Османовски Адем, од Прилеп, ул. „Мицо Ко-
зар" бр. 17, поднесе тужба во овој суд за развод на 
брак против Османовска Цвијета, од Прилеп, сега 
во неизвесност — со непозната адреса. 

Бидејќи тужената Цвијета е во неизвесност 
и ' со непозната адреса, се поканува во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ", да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противно на истата ќе и се од-
реди застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 861/70. 
(10) 

Врсакоски Иванов Алексо, од Прилеп, ул. „Бор-
ка Утот" бр. 12, поднесе до овој суд тужба за раз-
вод на брак против Врсакоска Трена, во неизвес-
ност. 

Бидејќи тужената Трена е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", да се ја-
ви или да одреди свој застапник. Во противно на 
истата ќе и биде одреден застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 6/71. 
(П) 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. VII. 1970 година, рег. бр. 52/55, книга I е за-
пишана под фирма: Кафеана „Фросина" — Демир 
Хисар, на Трговското претпријатие „Бигла" од Де-
мир Хисар. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на секакви видови алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и скара. 

Раководител на кафеаната е Филипоски Петре. 
Кафеаната е основана од Трговското претпри-

јатие „Бигла" од Демир Хисар, со одлуката бр. 
02-43/2 од 20. I. 1970 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 390/70. (1358) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. VII. 1970 година, рег. бр. 10/56, книга I е за-
пишана под фирма: Млекарско-слаткарска продав-
ница „Полет" — Демир Хисар, на Угостителското 
претпријатие „Унап" од Демир Хисар. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на сите 
видови слатки, на сите видови млечни производи, 
сувомесни производи, безалкохолни пијалоци и 
пиво. 

Раководител на продавницата е Ристевски Иван. 
Продавницата е основана од Угостителското 

претпријатие „Унап" од Демир Хисар, со одлуката 
бр. 02-77/9 од 14. IV. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 413/70. (1359) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VII. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга II е запи-
шан под фирма: Погон во Крушево, без својство 
на правно лице, на Дрвно-индустрискиот комбинат 
,.Црн бор" од Прилеп. Предмет на работењето 
погонот е вршење на дрводелец , дрвопреработу-
вачка, метална и лимаро-браварска дејност. 

Раководител на погнот е Дам јаноски Кипи л 
Погонот е основан од бившото Дрводелско-ме-

талско занаетчиското претпријатие „Единство" — 
Крушево кое е присоединето кон ДИК -,ЦРН бор" 
— Прилеп, со одлуката бр. 02-7230/3. 

Погонот "ќе го потпишува Дамјановски Кирил, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи. 
бр. 422/70. ' (1360) 

снимања на парцели и траен, внатрешна архитек-
тура и обликување, аранжирање и хортикулација. 

Раководител на бирото е Благоја Манески. 
Бирото е основано од Претпријатието за граде-

ње и проектирање „Трудбеник" од Охрид, со одлу-
ката бр. 03-2079 од 25. VII. 1970 година на работни-
чкиот совет. 

Бирото ќе го потпишува истото лице што го 
пбтпишува и претпријатието — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 418/70. (1361) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VII. 1970 година, рег. бр. 9/70, книга II е запи-
шано под фирма: Проектанско биро — Охрид, ул. 
„7 Ноември" бб. Предмет на работењето на бирото 
е изработка на инвестициони програми и докумен-
тации за објекти од сите области на стопанството 
и општествениот стандард, изработка на идејни и 
главни проекти за сите видови стопански и несто-
пански градежни објекти од висока и ниска градба, 
изработка на идејни и главни проекти за: дале-
куводи, трафостаници, ниско-напонски мрежи и 
инсталации, изработка на урбанистички и регула-
циони планови, геодетски снимања на парцели и 
траен, внатрешна архитектура и обликување, аран-
жирање и хортикулација. 

Раководител на бирото е Манески Благоја, в. д. 
директор. 

Проектанското биро — Охрид е основано со 
издвојување од Претпријатието за градење и про-
ектирање „Трудбениќ" — Охрид, а со одлуката 
број 03-1968 од 13. VII. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Бирото ќе го потпишува Манески Благоја, в. д. 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 420/70. (1362) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. VII. 1970 година, рег. бр. 24/69. книга I е запиша-
на под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Бонка 
Талески" бр. 27, на Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на месо и деликате-
с и производи. 

Раководител на продавницата е Муличко Бо-
жидар. 

Продавницата е снована од З И К ..Ппилеп" од 
Прилеп, со одлуката бр. 02-1217/1 од 20. VI. 1970 го-
дина на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фтт 
бр. 401/70. (1363) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VII. 1970 година, рег. бр. 1/63, книга I е запишано 
под фирма: Проектантско биро — Охрид, на Прет-
пријатието за градење и проектирање — ОХРИД. 
Предмет на работењето на бирото е изработка на 
инвестициони програми и документации за о б ј е к т 
од сите области на стопанството и општествените 
стандард, изработка на идејни и главни проекти за 
сите видови стопански и нестопански градежни об-
јекти од висока и ниска градба, изработка на идеј-
ни и главни проекти за: далекуводи, трафостаници, 
ниско-напонски мрежи и инсталации, изработка на 
урбанистички и регулациони планови, геодетски 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
т̂рк-д во регистарот на стопанските организации, на 

21. VII. 1970 година, рег. бр. 1/65, книга II е запи-
р а н а под фирма: Продавници во село Асамати. на 
Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко" од 
Рроен. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на колонијални стоки сопственост на 
комбинатот. 

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Наумов-
ски. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат ,.Преспанско јаболко" — Ресен, со одлуката 
о̂ т работничкиот совет на 18.111.1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 391/70. (1364) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 47, страна 351, книга I е запишано под ф и р -
ма: Трговско претпријатие „Бушева Чешма" — Ма-
кедонски Брод — Организација на здружен труд — 
Претставништво во Скопје, ул. „Н. Вапцаров" бр. 
17. Предмет на работењето на претставништвото е 
склучување на договори за купопродажба на стока, 
која е предмет на работењето на матичното прет-
пријатие, во име и за сметка на претпријатието. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Бушова Чешма" 
— Македонски Брод, со одлуката бр. 01-178/1 од 16. 
Ш. 1970 година од одржаната седница на 11. Ш. 1970 
година. 

Претстав,ништвото во Скопје, ул. „Никола Вап-
царов" бр. 17/П ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Аралица Радев Бранко, в. д, ш е ф на 
претставништвото и Стефановски Н. Димитрија, ди-
ректор на претпријатието, во границите на овласту-
вањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 369 од 11. VIII. 1970 година. (1431) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег ,бр. 1373, страна 403, книга VI е запишано под 
фирма: „Стандард" — деловно здружение — Бел-
град — Организација на здружен труд — Претстав-
ништво во Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 39. Пред-
мет на работењето на претставништвото е склучу-
вање на договори за купопродажба на стока, во име 
и за сметка на претпријатието. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
сов,ет на „Стандард" — деловно здружение — Б е л -
град, со заклучок, од одржаната седница на 10. X. 
1969 година. 

Организацијата на здружен труд — Претстав-
ништво во Скопје ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Ѓераковски Сотир, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

1100/69 од 28. УШ. 1970 година. (1433) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр 549, страна 193, книга Ш е запишан под 
фирма: „Стандард" — деловно здружение — Бел-
град — Организација на здружен труд — Технички 
сервис во Титов Велес, ул. „Шефки Сали" број 3. 
Предмет на работењето на сервисот е вршење на 
ремонт и сервисни услуги. 

Сервисот ,е основан од советот на работната за-
едница на „Стандард" — деловно здружение — Бел-
град. 

Техничкиот сервис Б'О Титов Велес ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува Мајсторов Илија, 
раководител, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 566/69 од 19. VIII. 1970 година. (1434) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 195, страна 347, книга П е запишано под 
фирма: Земјоделска задруга „Напредок" — село К а -
дино, Скопско — Организација на здружен труд — 
Претставништво во село Градско, Титоввелешко. 
Предмет на работењето на претставништвото е от-
куп на земјоделски и сточарски производи и про-
дажба на истите, вршење кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители, купување и про-
давање на градежни и други материјали, како и ко-
лонијални стоки. 

Претставништвото е основано од задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Напредок" — село 
Кадино, Скопско, со одлуката од одржаната седница 
на 23. П. 1970 година. 

Раководител на претставништвото е Климкаров'-
ски Коце. 

Претставништвото во село Градско, ќе го пот-
нишуга, задолжува и раздолжува задругата, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 261 од 21. VIII 1970 година.' (1435) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, бр. 123, страна 1035, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колонијално-пре-
хранбени стоки на големо' и мало „Деликатес" — Те-
тово — Организација на здружен труд — Продав-
ница во Тетово, ул. „Илинденска" бр. 32. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на бои 
и лакови. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие за колонијално-прехран" 
бени стоки на големо и мало „Деликатес" — Тетово, 
со одлуката бр. 02-325/1 од 19. I. 1970 година од одр-
жаната седница на 18. VП. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Колески Киро. 
Продавницата во Тетово ќе ја потпишува, за-

должува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
63 ед 17. УШ. 1970 година. (1436) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1360, страна 360, книга VI е запишана под 
фирма: „Интерплас" — индустрија за пластични 
производи, експорт-импорт и застапување — Бел-
град — Самостојна организација на здружен труд со 
својство на правно лице во состав на „Интерплас" 
— Б,елград — Фабрика за пластични производи 
,,Пластика" — Скопје. Предмет на работењето на 
фабриката е: преработка на пластични маси од си-
те видови и типови со постапката бризгање (термо-
преработка), вакумирање, екструдирање, дување и 
други техники на преработка во оваа област; пре-
работка на гума, алуминиум и други метали, и об-
ликувања; изработка на алати за преработка на 
пластични маси, гуми, алуминиум и други намени 
за своја потреба и за трети лица; изведување ре-
монтни и сервисни услуги и одржување на објекти-
те и капацитетите за своите потреби и за трети ли-
ца; набавка на основни и помошни материјали и 
суровини за преработка, односно производство на 
нови производи; продажба на стока од сопствено 
производство; куповина и продажба на производи 
кои го дополнуваат производството и овозможуваат 
услови за нормално работење; обавување на рабо-
тите од увозот и извозот за свои потреби и за по-
требите на други претпријатија од оваа област; за-
стапување на странски фирми од својот делокруг на 
работење (репроматеријал, опрема и друго); органи-
зирање на работно-техничка соработка со домашни 
и странски фирми, и вршење услуги на превоз со 
свои транспортни средства за своите потреби и за 
потребите на трети лица. 

Фабриката е основана со соединување на Инду-
стриското претпријатие за пластични производи 
„Пластика" — Скопје, Индустријата „Гумоплаетика" 
— Бујановац, Фабриката за производство на амба-
л а ж а „30 Јули" — Куманово, Фабриката за прера-
ботка на пластични маси „Лихнида" — Охрид, и 
Претпријатието за преработка на пластични маси 
„7 Јули" — Прешево, во една стопанска организа-
ција — „Интерплас" — Белград, со решението Фи. 
бр. 2182/69 од 9 V. 1969 година на Окружниот сто-
пански суд — Белград. 

Фабриката за пластични производи „Пластика" 
— Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжу-
ва Вељановски Бранко, раководител, во границите 
на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Индустриското претпријатие за производство на 

пластични маси „Пластика" — Скопје со соединува-
њето се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, од рег. бр. 635, страна 709, книга П. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 908/69 од 29. VI. 1970 година. (1224) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1295, страна 83, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие — сервис за обезбедување 
имотите на работниве организации, административ-
но-технички и транспортни услуги „Ристо Ј а д р е в -
ски" — Скопје — Организација на здружен труд — 
Деловна единица во Гостивар, ул. „Мајор Чеде Фи-
липовски" бр. 8. Предмет на работењето на делов-
ната единица е обезбедување имовината и објек-
тите на работните организации; вршење на админи-
стративно-технички и управни услуги: а) обработу-
вање на архивски материјали и средување на доку-
ментација, б) дактилографски услуги — снимање, 
копирање и умножување, г) изработка на фирми, ре-
клами и др. натписи, д) водење па деловни книги 
и обавување на сите административни работи на при-
ватни занаетчии и помали работни организации, г) 
продавањ,е на таксени, судски и поштенски марки и 
други вредносници, е) прибавување на патни, возач-
ки и др. исправи на граѓани и работни организа-
ции, како и обавување на останати административ-
ни работи во врска со исправите, ж) давање на ин-
касантски услуги на работни организации, з) по-
средувањето во областа на туризмот — транспортни 
услуги. 

Деловната единица е основана од советот на ра-
ботната заедница на Претпријатието — сервис за 
об,езбедување имотите на работните организации, ад-
министративно-технички и транспортни услуги „Ри-
сто Јандревски" — Скопје, со одлуката од одржа-
ната седница на 5 'УЛ. 1970 год. 

Раководител на деловната единица е Лазарев-
ски Данило. 

Организацијата на здружен труд — Деловната 
единица во Гостивар ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 594 од 27. УП. 1970 година. (1476) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 194, страна 217, книга П е запишана под 
фирма: Услужно-транспортно претпријатие за пре-
воз на стоки и патници „Пролетер" — Крива -Па-
ланка — Организација на здружен труд — Авто-
буска станица во Крива Паланка, со бил п а р н и ц и 
во селата Ранковци и Гиновци. Предмет н^ работе-
њето на автобуската станица е издавање на авто-
буски билети и вршење на гардероберски услуги. 

Автобуската станица е основана од работничкиот 
совет на Услужното транспортно претпријатие за 
превоз на стоки и патници „Пролетер" — Крива Па-
ланка, со одлуката од одржаната седница, на 25. V. 
1968 година. 

Раководител на автобуската станица е Петков-
ски Ристо. 

Автобуската станица во Крива Паланка ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 788/68 од 8. IX. 1970 година. (1477) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. УТИ 1970 година, рег. бр. 2/55, книга IV е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Жи-
кица Јовановиќ — Шпанац" број 148, на Земјодел-
ската задруга -,Кисела Вода" од Ресен, Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на месо и 
сувомесни производи. 

Раководител на продавницата е Марковски 
Илија. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Кисела Вода" од Ресен, со одлуката бр. 
01-2065/1 од 7. УП. 1970 година на задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 433/70. (1497) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека Е'О регистарот на стопанските организации, на 
31. УШ. 1970 година, рег. бр. 34/70, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Илија 
Џокановеки" бр. 13, на Здруженото претпријатие за 
лов, преработка и промет со риби „Дојранско Езе-
ро" — Нови Дојран. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на риба. 

Раководител на продавницата е Никола Д, Поп 
Костов. 

Продавницата е основана од Здруженото прет-
пријатие за лов, преработка и промет со риби „Дој-
ранско Езеро" од Нови Дојран, со одлуката број 
02-2189 од 2. X. 1969 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 457/70. (1498) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. УШ. 1970 година, рег. бр. 23/70, книга I е запи-
шана под фирма: „Битолатекс" — прод,авница број 
3 во Битола, ул. „Никола Тесла" бр. 7, на Предал -
ницата „Битолатекс" — Битола — организација во 
состав на Здружената текстилна индустрија „Бито-
латекс-Пелистер" — Битола. Предмет на работење-
то на продавницата е трговија на мало' со текстил и 
текстилни и трикотажни производи. 

Раководител на продавницата е Христо Дими-
тровски. 

Продавницата е основана од Здружената текс-
тилна индустрија „Битолатекс-Пелистер" — Бито-
ла — Предилница „Битолатекс" — Битола,, со одлу-
ката бр. 1230/5 од 12. IV. 1970 година на работнич-
киот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и предилницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 415/70. (1499) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
лека во регистарот на стопанските организации, на 
5. УШ. 1970 година, рег. бр. 23/70, книга I е запи-
ш а т под фирма: „Битолатекс" — продавница број 
4, ул „Огне Николов" број 4 на Предилницата „Би-
толатекс" — Битола — организација во состав на 
Здружената текстилна индустрија „Витолатекс"-Пе-
листер" — Битола, Предмет на работењето на про-
дарнипнта е трговија, на мало, со текстил и текстил-
ни и т;;пкотажни производи. 

Раководител на продавницата е Јован Недел-
ковски. 

Продавницата е основана од Здружената текс-
тилна индустрија „Битолатекс-Пелистер" — Битола 
— Предилница „Битолатекс" — Битола, со одлука-
та бр. 1230/5 од 12. IV. 1970 година / 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и Предилницата „Битолатекс" — Б и -
тола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 416/70. (1500) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. УШ. 1970 година, рег. бр. 35/70, книга I е запи-
шано под фирма: Продавница во Битола, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 113 на Фабриката за чевли „Алпина" 
од Жири. Предмет на работењето на продавницата 
е трговија со чевли. 

Раководител на продавницата е Ортаковски Бо-
рис. 

Продавницата е основана од Фабрик,ата за чев-
ли ,,Алпина" — Жири, со одлуката на работничкиот 
совет од 10. IV. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и фабриката. 

Од, Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 465/70. (1501) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. УП. 1970 година, рег. бр. 18/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во село Кукуреча-
ни, па Земјоделската задруга „Златен Срп", село 
Кукуречани, Битолско. Предмет на работењето на 
продавницата е трговија со сите видови колонијал-
но-прехранбени и непрехранбени производи, трго-
вија со метални и железарски стоки, трговија со ја-
жарски стоки и трговија со алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци. 

Раководител на продавницата е Темелковски 
Пецо. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
дР5гга „Златен Срп" — село Кукуречани, со одлу-
ката бр. 03-148/1 од 6. IV. 1970 год. на задружниот 
совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја 
потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 387/70. (1502) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. УШ. 1970 година, рег. бр. 14/63, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница по Битола, ул. „Ох-
ридска" бб, на Самостојната здружена организација 
со својство на правно лице — Земјоделска задруга 
„Светлост", село Породин, на Земјоделско-индустри-
скист комбинат „Пелагонија" — Битола. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со риба. 

Раководител на продавницата е Бубевски Крсте. 
Продавницата е основана од задружниот совет 

на Земјоделската задруга „Светлост" — село Поро-
дин, со одлуката од 10. УШ. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и погонот — Земјоделска задруга 
„Светлост", с. Породин. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 447/70. (1503) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. УШ. 1970 година, рег. бр 79/66, е запишана под 
Фирма: Сервисна работилница „Искра" — Демир 
Хисар, на Станбено-комуналната управа — Демир 
Хисар. Предмет на работењето на работилницата е 
поправка на телевизори, радио-апарати и други 
електрични уреди. 

Раководител на работилницата е Мирче Милова -
нсски. 

Сервисната работилница е основана од Станбе-
но-комуналната управа — Демир Хисар, со одлу-
ката бр. 21 од 13. Ш, 1969 година на работната за-
едница и решението на Одделението за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Демир Хи-
сар. 

Сервисната работилница ќе ја потпишува истото 
лице што ја потпишува и управата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 424/70. (1504) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VП, 1970 година, рег. бр. 4/57, книга П е запишан 
под фирма: Погон во Крушево (без својство на 
правно лице), на Дрвно-индустрискиот комбинат 
,,Црн Бор" од Прилеп. Предмет на работењето на 
Погонот е вршење на дрводелец , дрвопреработувач-
ка, метална и лимаро-браварска дејност. 

Раководител на погонот е Дамјановски Кирил. 
Погонот во Крушево е основан од бившото Дрво-

делско мета л еко и занаетчиско претпријатие „Един-
ство" — Крушево кое е присоединето кон ДИК „Црн 
Бор" - Прилеп, со одлуката бр. 02-7230/3. 

Погонот ќе го потпишува Дамјановски Кирил, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 422/70. (1505) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. VI. 1970 година, рег. бр. 21/70, книга I е запишана 
под фирма: Скара и бифе (ќебапчилница) во При-
леп, к а ј Мраморното Езеро, на Општинскиот совет 
на народна техника — Прилеп. Предмет на работе-
њето' е вршење угостителска дејност. 

Скарата — бифето е основана од Општинскиот 
совет на народ,на техника во Прилеп, со одлуката 
бр. 16 од 13. I. 1970 година на управниот одбор. 

Скарата и бифето ќе ја потпишува Цветаноски 
Сотир, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 103/70. (1506) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. VIII. 1970 година, рег. бр 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 42 во Прилеп, 
на ул. „Јоска Јорд,аноски" бр. 10, на Земјоделско-
индустрисЈШот комбинат „Прилеп" од Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со ме-
со и сувомесни производи. 

Раководител на продавницата е Иваноски Ни-
кола. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката 14 бр 06-3182/2 од 1. УШ. 1970 година на ра-
ботничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 435/70. (1507) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. УШ. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 65 во Прилеп, ул. 
„Маршал Тито" бб, на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на селскостопан-
ски производи, колонијални стоки, предмети за куќ-
ни потреби, месо и сувомесни производи, млеко и 
млечни производи, галантерија и ситна конфек-
ција. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-06-3183/3 од 1. УШ. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 437/70. (1508) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. VП. 1970 година, рег. бр. 5/69, книга П е запиша-
но под фирма: Летувалиште „Отешево" — Отешево 
(самостојна организација на здружен труд со свој-
ство на правно лице), на Туристичкото сообраќајно 
претпријатие ,;Преспатурист" од Ресен. Предмет на 
работењето на летувалиштето е туризам и угости-
телство. 

Раководител на летувалиштето е Ивановски К и -
ре, управник. 

Летувалиштето е основано од Туристичкото соо-
браќајно претпријатие „Преспатурист" — Ресен, со 
одлуката од работничкиот совет од 29. V. 1970 го-
дина. 

Летувалиштето ќе го потпишува Ивановски К и -
ре, управник. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 383/70. (1509) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. УШ. 1970 година, рег. бр, 12/70, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 14 во Струга, ул. 
„Маршал Тито" бр. 75, на Издавачкото претприја-
тие „Култура" од Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба, на мало, школски и 
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канцелариски материјали, прибор, фотомузикалии, 
електроакустични апарати, школска и канцелари-
ска опрема и намештај. 

Раководител на продавницата е Евроски Томе. 
Продавницата е основана од Издавачкото прет-

пријатие „Култура" од Скопје, со одлуката бр. 1566 
од 14. V. 1970 година на работничкиот совет, 

Продавницата ќе ја потпишува петото лице што 
го потпишува и претпријатието'. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 453/70. (1510) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. УШ. 1970 година, рег. бр. 52/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница во село Боровец, на 
Земјоделската задруга „Дримкол" — село Луково. 
Предмет на работењето на продавницата е продажба 
на мало, на сите видови земјоделски производи и 
јужно овошје, производи на прехранбената инду-
стрија (освен сувомесни производи), производи за 
домашна употреба, средства за перење и чистење, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана ин-
дустриска стока и градежни материјали во помал 
обем. 

Раководител на продавницата е Русевски Ми-
тре. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Дримкол" од село Луково, со одлуката бр 
03-105 од 5. VI. 1970 година на задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 342/70. (1511) 

Окружгошт стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. УШ. 1970 година, рег. бр. 6/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница број 16 ЕО Струга, на 
Земјоделската задруга „Напредок" село Ложани. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба, на мало, на прехранбени артикли и предмети за 
домашни потреби, деликатесни производи, произво-
ди на база на шеќер и какао, сувомесни ПРОИЗВОДИ 
и мешана индустриска стока во помал обем 

Раководител на продавницата е Недеска Илинка. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

дру1а „Напредок" од село Ложани, со одлуката бр. 
02-511 од 15. УП. 1970 година на задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице тито 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 430/70. (1512) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. VIII. 1970 година, рег. бр. 22/61, книга П е за-
пишана под фирма: Продавница број 16 во село 
Вевчани, на Земјоделско-прехранбениот комбинат 
„Струшко Поле" од Струга. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба, на мало, па сите ви-
дови земјоделски производи, јужно овошје, произ-
води на прехранбената индустрија, производи за 
домашни потреби, средства за перење 'и чистење, 
сувомес,ни и млечни производи и други индустри-
ски стоки во помал обем. 

Раководител на продавницата е Дуцкиноски 
Владо. 

Продавницата е основана од Земјоделско-пре-
хранбениот комбинат „Струшко Поле" — Струга, со 
одлуката бр. 02-1686 од 6. VI. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 42С/70. (1513) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. УШ. 1970 година, рег. бр. 11/70, книга I е запи-

шана под фирма: Продавница во село Лабуништа, 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" од 
Скопје. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба, на мало, на мебел од сопствено производ-
ство, како и меб,ел од своите кооперанти. 

Раководител на продавницата е Д е м и ш е в с к и 
Демиш. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" — Скопје, со одлуката 
бр. 02-11168/1 од 17. Ш. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 412/70. (1514) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. УТИ. 1970 година, рег. бр. 5/70, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница во село Лабуништа, 
Струга, на Погонот „Светлост", село Вевчани, на 
Земјоделската задруга „Житиште" — с. Мршевци. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на производи од прехранбената индустрија, 
прехранбени артикли, предмети за домашни потре-
би, млечни производи, јужно овошје и грозје, ту-
тунови производи, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, текстилни, галантериски и конфекциски 
производи и канцелариски и школски ситен при-
бор. 

Раководител на продавницата е Мешимоска 
Шасима. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Житиште", село Мршевци — Погон „Свет-
лост", село Вевчани, со одлуката број 01-297 од 15. 
V. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и Погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи-
бр. 394/70. (1515) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. VIII. 1970 година, рег. бр. 10/70, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, ул. „ЈНА" 
бр. 21, на Трговското угостителско претпријатие 
„СР ежгна" ед Ѓорче Петров. Предмет на работење-
то на продавницата е продажба на мало, на пре-
хранбени артикли и предмети за домашни потре-
би, мелнички преработки, деликатесен производи, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана ин-
дустриска стока во помал обем. 

Раководител на продавницата е Џумкар Иса. 
Продавницата е основана од Трговското угости-

телско претпријатие „Снежана" — Ѓорче Петров, 
со одлуката бр. 677 од 21. V. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 425/70. (1516) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 324, страна 181, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со меша-
на стока на големо и мало „Клепа" — Градско — 
Организација на здружен труд — Продавница во 
Ѓорче Петров, населбата, ул. „Маршал Тито" бр. 
44. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мешана индустриска и текстилна стока. 

Продавницата е основана од Советот на работ-
ната заедница на Трговското претпријатие „Клепа" 
— Градско, со одлуката бр. 560 од 13 V. 1970 годи-
на, од одржаната седница на 11. V. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Петров Димче. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 624/69 од 16. IX. 1970 год. (1560) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека со регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 88, стр:' за 1329, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со- меша-
ни стоки на мало и големо -,Маврово" — Гостивар 
— Организации - г 1 здружен труд — Продавница 
„Лирија" во со л о Чегране, Гостиварско. Предмет 
на работењето га продавницата е продажба на ме-
шани стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет га Трговсково претпријатие „Маврово" — Гости-
вар, со одлука! а бр. 01-1345/67 од 23 III. 1968 годи-
на ед одржаната седница на 20. XII 1967 година 

Раководител продавницата е Фетаи З у л ф и -
ќар. 

Организацијата на здружен трз/д — Продавни-
ца ,.Лирија" — с р'го Чегране, ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот: стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 366/68 од 11 IX 1970 година (1563) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ЕО регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 88, страна 13^9, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со меша-
ни стоки на мало и големо „Маврово" -—- Гостивар 
— Организација на здружен труд — Продавница 
„Бањички извори" во село Долна Бањица, Гости-
варско. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мешани стоки 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Маврово" — Го-
стивар, со одлуката бр. 01-1315/67 од 23. III 1968 
година од одржаната седница на 20. XII. 1967 год. 

Раководител на продавницата е Османи Мус-
тафа. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 367/68 од 11 IX. 1970 година. (1564) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 167, страна 235, книга II е запишана под 
сћирма: Сточарско стопанство „Напредок" — Гости-
вар — Организација на здружен труд —- Продав-
ница број 1 „Градинар" во Гостивар, ул. „Борче 
Јовановски" бр. 31. Предмет на работењето на про-
давницата е продажбо на земјоделски производи, 
млеко и млечни П Р О И З В О Д И , прехранбени индустри-
ски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Сточарското стопанство „Напредок" — Гос-
тивар, со одлуката бр 02-303 од 23. VI. 1969 година 
од одржаната седница на 23 VI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Илија Томески. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува стопанството, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот1 стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 630/69 од 16. IX 1970 година/ (1565) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот па претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 319. книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито-Македонија" 
- Прехранбен комбинат — Скопје — Организација 
на здружен труд — Продавница во село Врапчиште, 
Гостиварско. 

Предмет на работењето на продавницата е про^ 
мет со мешани стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат - Скопје, со одлуката бр. 
376 од 14. X. 1908 година од одржаната седница на 
5. VI. 1967 год. 

Раководител на продавницата е Агуши Самет. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува Комбинатот во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1100/68 од 24. IX. 1970 година. (1566) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр, 562, страна 319, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито-Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Организација 
на здружен труд — Продавница во село Врапчиште, 
Гостиварско'. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на леб и бели печива, 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација „Жито-Македонија" 
- прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката бр. 
0301-120 о^ 8. VII. 1968 година од одржаната сед-
ница на 5. VI. 1667 година. 

Раководител на продавницата е ѓорѓиеска Н а ј -
денка 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 805/68 од 17. IX 1970 година. (1567) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуват за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за завршено VIII одделение из-
дадено од Осмолетката „Дедо Ило Малешевски" 
— Берово на име Стојан Шакпоски, Скопје. 

Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Средно техничко училиште при Рудници и ж е -
лезарници „Скопје" на име Тодор Поповски, Скопје. 

Свидетелство за завршено II година и свиде-
телство за завршен испит, издадени од Економ-
скиот техникум „Борис Кидрич" — Скопје на име 
Фако Факиќ, Скопје. , (3376) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Будислав Николовски, Скопје. 

Свидетелство за завршено II година, издадено 
од ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Јо-
ванче Настовски, Скопје. (3378) 

Свидетелство за завршено II клас, издадено од 
Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Јован Бандовски, Скопје. (3379) 

Индекс издаден од Филозофскиот факултет — 
Скопје на име Најден Настев, Скопје. (3380) 

Свидетелство за завршено II година, издадено 
од ЕМЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Туран 
Адем, Скопје. (3381) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Енвер Абди, Скопје. (3382) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Медицинскиот центар за медицински сестри-аку-
шерки — Скопје на име Снежана Стојановска, 
Скопје. (3383) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Цандо и Благица Наумчевски, Скоп-
је. (3384) 

' Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Есма Зеќири, Скопје. (3385) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Нијази Еминов, Скопје. (4486) 

Свидетелство за завршена I година издадено од 
Економскиот техникум „Моша Пијаде" — Скопје 
на име Славица Мартиновска, Скопје. (3387) 
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Свидетелства за завршени I, П, III и IV клас, 
издадени од Учителско-домаќинската школа во 
Скопје на име Тодорка Цакончева, Скопје. (3388) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бошко Блажевски, Скопје. (3389) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Добри Трајковиќ, Скопје. (3390) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито" — 
Скопје на име Снежана Кромовска, Скопје. (3391) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Кирил и Методи" — с. 
Сингелиќ на име Вера Јаневска, Скопје. (3392; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митко Цонгаровски, Скопје. (3393) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Златко Владо Костовски, Скопје. 

Свидетелство за завршена IV година, издадено 
од ГУЦ „Здравко Цветковски" — Скопје на име 
Тихомир Житаров, Скопје. (3395) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крсто Димовски, Скопје. (3398 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Георгиевски, Скопје. (3337) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елмаз, Насер и Ќемал Руфатови, 
Скоп је . (3398) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Средно музичкото училиште во Скопје на име 
Ирина Џувалековска, Скопје. (3399) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Краљево на име Стојан Шатора, Скопје. (3400) 

Воена книшка издадена од Београд на име Аб-
дул ахиет Шакири, Скопје. (3403) 

Ученичка книшка за завршено VII одделение 
за возрасни, издадена од Осмолетката „Благоја 
Давков" — Скопје на име Лазо Стојановски, Скоп-
ј е . (3404) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борче СТОЈКОВСКИ, Скопје. (3405) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од АСУЦ — Скопје на име Ж и в к о Гошевски, Скоп-
ј е . (3406) 

Свидетелство за завршена дактилографска едно-
годишна школа на име Сунчица Богдановска, 
Скопје . (3407) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Трговскиот училишен центар — Скопје на име 
Ратка Таневска, Скопје. (3408) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено ед Основното училиште „Кочо Рацин" — 
Скопје на име Октај Емин, Скопје. (3409) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Веска Вртева, Скопје. (3410) 

Свидетелство за I клас, издадено од Учител-
ската школа „Никола Карев" — Скопје на име 
Љупчо Велков, Скопје. (3411) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Љутвија, Рамадан, Кевсер, Асан и 
Бајрамша сите Хасани, Скопје. (3412) 

Индекс бр. 14385, издаден од Филозофскиот ф а -
култет — Скопје на име Благој Цонкински, Скопје. 

Свидетелство за завршено IV клас, издадено од 
Гимназијата „Ацо Русковски" — Берово на име 
Невена Ковачовска, Скопје. (3414) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име ЖИВОЈИН, Тошо и Душан Ристиќ, 
Скоп је . (3415) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Јовановски, Скопје. (3416) 

Службена легитимација рег. бр. 87, серија бр. 
000987, издадена од РСВР — Скопје на име Мирко 
Стојчевски, Скопје. (3417) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Економскиот техникум во Скопје на име Божидар, 
Димевски, Скопје. (3418) 

Диплома бр. 145'58 год за квалификуван работ-
ник-металска струка, издадена од Општината Ки-
села Вода — Скопје па име Горги Јовановски, 
С к о п ј е . (3419) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Кирил и Методи' — с. 
Кучевиште — Скопско на име Љубе Зафировски, 
С к о п ј е . (3420) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Трајан и Вера Сајковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Донка Миневска, Скопје. (3422) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Камил Керум, Скопје. (3423) 

Индекс бр. 4072, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Димче Димов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Училиштето во с. Драслајца на име Сла-
ве Жупановски, с. Драслајца, Струга. (3426) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
СКСЛЈС па и.ме Божидар Добросављевик, Скопје. 

Свидетелство за IV година, издадено од Средно 
медицинското училиште на име Танка Попова 
С::зпЈе. (3428) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје па име Спасенија Сотировска, Скопје. 

Свидетелство за I година, издадено од ЕМЗУС 
,,Коце Металец" — Скопје на име Киро Николов-
ски, С к о п ј е . " (3430) 

Свидетелство за II клас, издадено од ГМЦ 
-,Здравко Цветковски" — Скопје на име Ленче Ива-
новски, Скопје. (343 И 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Манојло Обочки, Скопје. (3432) 

Автобуска карта за намалено патување во град-
ски сообраќај — Скопје на име Манојло Обочки, 
СкспЈе . (3433; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленче Димитрова, Скопје. (3434) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослав Ј а н т е в с к и , Скопје. 

Ученичка книшка за завршено II одделение, 
издадено од Осмолетката ,,дзратство Единство" — 
Скопје на име Горан БОЈЧИН, Скопје. (3436) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СКСЛЈС на име Цветанка Томова, СкопЈе. (3437) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Работничкиот универзитет Скопје на име 
Стојан Петачки, Скопје. (3438) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име М и р а д и е Кадриева, Скопје. (3439) 

Свидетелство бр. 1210 за положен виши течај-
ни испит во КрагуЈевац на име Љубица Тодоровиќ, 
С к о п ј е . (3440) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Врање на име Миодраг Јовановиќ, Скопје. (3441) 

Индекс бр. 1001, издаден од Архитектонско-гра-
дежниот факултет во Скопје на име Јани Љ а -
мов, Скопје. (3442) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Штип на име Тоде Манев, Скопје. (3443) 

Здравствена легитимација на име -Деса Скепа-
лсска, ул. „Мукос" бр. 24, Прилеп. (3444) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Учителската школа „Никола Карев" — Скопје на 
име Љубомир С. Спасов, с. Жидилово, Кр. Палан-
к а . (3445) 

Здравствена легитимација бр. 146033, издадена 
ед ЗСО — Битола на име Тасе Илиевски, ул. „К. 
Абрашевиќ" бр. 31, Битола. (3446) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Средно економско училиште „Ј. Сандански" — Би-
тола на име Христо Пајаковски, ул. ,,Борис Басте-
рок' бр. 5. Б и т о л а . (3447) 

Здравствена легитимација на име Цветан Алек-
совски, ул. ,,Кирил Пејчинов" бр. 54, Битола. 



Стр. 62 - Бр. 4 15 февруари 1971 

Работна книшка на име Тра јанка Ј. Младенов-
ска, ул. „ЈНА" бр. 1, Куманово. (о4Ј0) 

Здравствена легитимација на име Киро Андо-
новски, ул. „м. Карев" бр. 31, Прилеп. 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Маре Стојчевска, ул. „димо Н а р е д н и о т " бр. Ј, п р и -
леп. 02) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Славчо Ѓуроски, с. Сушица, М. Брод. (3453) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Панче Арсов, ул. „Д. Влахов1 ' бр. 
162, Т. Велес. (3454) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Училиштето „Кирил Пејчиновиќ" — Тетово на име 
демаил Р. Рамадани, с. Челопек, Тетово. (345Ј) 

Диплома издадена од Средно земјоделското 
училиште „М. Пијаде" — Тетово на име Аодул-
керим М. Скендери, ул. „К. Ј . Питу" бр. 15, /Ге-
тово. (3456) 

Здравствена легитимација на име Ерџан На-
шити, ул. „П. Гули" бр. 33, Тетово. (345/) 

Свидетелство бр. 0/04—133/4, за завршен 1 клас, 
издадено од Гимназијата „Ацо Русковски" — беро-
во на име Милица Д. Козовска, с. Будинарци, пе-
рово. (3458) 

Свидетелство бр. 51 за завршено осмо одделе-
ние, издадено од Осмолетката „Денче Дејановски" 
од Маврови Анови на име Гордана Тасиќ, Маврови 
Анови. (3459) 

Свидетелство бр. 128, издадено од Гимназијата 
„Ванчо Прке" — Виница на име Ленка Накова, ул. 
„Пиринска" бр. 54, Штип. (3460) 

Свидетелство бр. 128 за завршено III клас, из-
дадено од Гимназијата „Ванчо Прке" — Виница на 
име Виолета СимЈанова, ул. „Н. Наумовски—Борче" 
бр. 39, Виница. (3461) 

Свидетелство за IV клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „Методи Митевски—Брицо" — Делчево 
на име Добрина Костадинова Дончевска, с. Панча-
рево, Делчево. (3462) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Џеват Кераља, Гостивар. (3464) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Зукра Целовска, ул. „Козјак" бр. 
92, Битола. (3465) 

Свидетелство за незавршена I година индустри-
ско училиште на име Томе Димовски, с. Гор. Ори-
зари, Т. Велес. (3466) 

Свидетелство на име Ремзи Рецепи, с. Селце, 
Тетово. (3467) 

Свидетелство бр. 23, за завршено основно учи-
лиште на име Нури А. Рамадани, с. Седларево, 
Тетово. (3468) 

Свидетелство на име Енвер Исмаили, нас. „Ју-
гохром" — Јегуновце, Тетово. (3469) 

Свидетелство за завршена II година текс. 
училиште на име Нада Алексова; с. Сопотница, 
Прилеп. (3471) 

Свидетелство за завршено I година економско 
училиште на име Вера Тодоровска, ул. „Б. Шеико-
ски" бр. 44, Прилеп. (3472) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимна-
зијата „М. Митевски—Брицо" — Делчево на име 
Павле П. Донев, ул. „Јане Сандански" бр. 23, Дел-
чево. (3473) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Муса Али, ул. „Романија" бр. 4/13 
Битола. (3474) 

Уверение за завршен курс за кроење и шиеше 
издадено од Заводот за запослување — Битола на 
име Ж а н а Андреевска, ул. „И. Милутиновиќ" бр. 
17, Битола. (3475) 

Свидетелство бр. 03—75, на име Љиљана Мар-
ковска, с. Ношпал, Битола. (3476) 

Ученичка книшка на име Борис Петанчески, с. 
Тополчани, Прилеп . (3477) 

Ученичка книшка на име Ж и в к о Јадроски, с. 
Л знани, Прилеп. (3478) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Љиљана Петанческа, с. Тополчани, Прилеп. 

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимна-
зијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Јован Сте-
паноски, ул. „Андон Слабејко" бр. 2, Прилеп. 

Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште „Пецо Даскало" — с. Долнени на име Мара 
Јанеска, с. Браилово, Прилеп. (3481) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназија^ „Мирче Ацев" — Прилеп на име Ми-
лутин Рогановиќ, ул. „Будимаш "бр. 16, Прилеп. 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Ми-
лутин Рогановиќ, ул. „Будимаш" бр. 16, Прилеп. 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Звезда Павлеска, с. Пешталево, Прилеп. (3484) 

Свидетелство за завршена II година, земјодел-
ско училиште — Прилеп на име Цане Тотески , 
с. Врбјани, Прилеп. (3486) 

Свидетелство за завршено IV година економско 
училиште на име Благоја Бошкоски, ул. „А. Аде-
моски" бр. 26а, Прилеп. (3485) 

Свидетелство за завршена IV година економско 
училиште на име Ж и в к о ѓорѓиоски, ул. „Р. Секир-
чанец" бр, 16, Прилеп. (3487) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Пеце Петрески, с. Браилово, Прилеп. (3488) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Вишата гимназија во Кичево на име Стојко Лазе-
ски, с. Граешница, М. Брод. (3489) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија на 
име Гордана Панова, Титов Велес. (3490) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија на 
име Бошко СофиЈанов, Титов Велес. (3491) 

Свидетелство издадено од Индустриското учи-
лиште „К. Неделковски" на име Мехо Цомовиќ, с. 
Г. Оризари, Т. Велес. (3493) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трпко 
Мицев, ул. „Н. Карев" бр. 117, Т. Велес. (3494) 

Свидетелство од VIII одделение на име Трајче 
Каров, ул. „П. Гули" бр. 18, Титов Велес. (3495) 

Свидетелство дел. бр, 01-26,0/60 за положен за-
вршен испит на име Керим С. Алили, с. Порој, 
Тетово. ^ (3496) 

Свидетелство од IV одделение на име Трпана 
Лазаревска, ул. „Г. Делчев" бр. 181, Тетово. (3497) 

Извод на родени на име Адвије Зулбеари, с. 
Челопек, Тетово. (3498) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Тодор Живковски, нас. Југохром" — Јегунов-
ц е Тетово. (3499) 

Свидетелство од I година гимназија на име Зур-
ќ у ф л и Дурмиши, с. Селце, Тетово. (3500) 

Работна книшка на име Исмаиљ Демирали, с. 
Романовце, Куманово. (3501) 

Свидетелство од УШ одделение на име Сне-
ж а н а Атанасовска, ул. „М. Тито" бр. 7/10, Прилеп. 

Свидетелство за I клас хемиско училиште на 
Јхме Снежана Алексоска, ул. „Будимаш" бр. 18, 
Прилеп. (3503) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Блага Трајкоска, ул. „Киро Нацески" бр. 30, 
Прилеп. (3504) 

Свидетелство за завршено IV година хемиско 
училиште на име Ж и в к о Паческоски, с. Бучин, 
Прилеп. (3505) 

Свидетелство за завршена II година хемиско 
училиште на име Ж и в к о Паческовски, с. Бучин, 
Прилеп. (3506) 

Диплома за завршено средно економско учили-
ште па име Сл"не Богданоски, с. Лагово, П. Брод. 

Свидетелство га I година индустриско учили-
шта на име Томе Димовски, с. Гор. Оризари, Т. 
Белее (3508) 

Свидетелство са III година, издадено од ХТТУ 
— Т. Велес на т:ме Виолета Јанева, ул. „Јован Ала-
бакев" бр. 2, Т. Велес. (3509) 
Свидетелство на име Благој Марков, ул. „Охрид-
ска" бр 14, Т. Велес. (3510) 

Диплома ЗА завршен матурски испит на име 
Стојан Петрушев, Градско, Т. Велес. (3511) 
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Индекс бр. 4672, издаден од Природно-матема-
тичкиот факултет — Скопје на име Боге Матевски, 
СкопЈе. (3512) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од Градежно-техничко училиште „Здравко Цветков-
ски" — Скопје уна име Бранко Божинов, Скопје. 

Здравствена л е г и т и м а ц и и издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софка Тра ј кова, Скопје. (3514) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Марјан Огненовски, Скопје. (3515) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Милорад Луковски, Скопје. (3516) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Р у ж а Спасовска, Скопје. (3517) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Незир Шабанов, Скопје. (3518) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Василка Белковска, Скопје. (Зо19) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Цветанка Белковска, Скопје. . (3520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Акимовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перса Георгиевска Скопје. (3522) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Шукри Кадриу, Тетово. (3523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зумрета Ш к р и ј а Скопје. (3524) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана ,Наумовска, Скопје. (3525) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасовена Каранфиловска , Скопје. 

Индекс бр. 533 издаден од Електромашинскиот 
факултет — Скопје на име Милан Стојковиќ, Скоп-
је. (3527) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Б о ж и д а р Савиќ, Скопје. (3528) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Албановски, Скопје. (3529) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од Ж . У. Ц. — Скопје на име Крсте Петровски, 
Скопје. (3530) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Владимир Нешиќ, Скопје. (3531) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Ервин Сулејманов, Скопје. (3532) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Димов, Скопје. (3533) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тра јче Стенчев, Скопје. (3534) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Мицкова, Скопје. (3535) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Богоје Богдановски, Скопје. (3536) 

Слободна карта издадена од Градски сообраќај 
— Скопје на име Дане Тодоровски, Скопје. (3537) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Економското училиште — „Борис Кидрич" — 
Скопје на име Вера Перкова, Скопје. (3538) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Богоја Богдановски, Скопје. (3539) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „26 јули" — Скопје на име 
Јове Митков, Скопје. (3540) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Анѓелко и Марјан Здравковски, 
Скопје. (3541) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Атанасовска, Скопје. (3542) 

Воена книшка издадена од ВП — Београд на 
име Киро Величковски, Скопје. (3543) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шенгуљ Сали, Скопје. (3544) 

Воена книшка издадена од Ри јека ВП. 8376 
на име Љубе Захариевски, Скопје. (3545) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Кристина Точева, Скопје. (3546) 

Свидеделство за завршено IV одделение на име 
Јелица Поповчевска, Скопје. (3547) 

Свидетелство бр. 1771/138 за положен стручен 
испит за к в а л и ф и к у в а н работник, издадено од На-
роден одбор на општината „Саат К у л а " — Скопје 
на име МУЈКО Хадровик, Скопје. (3548) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благо ја Митревски, Скопје. (3549) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ване Ацковски, Скопје. (3550) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тра јче Божиновски, Скопје. (ЗЈ51) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симо Аврамовски, Скопје. (3552) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Андонов, Скопје. (3553) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ЗиЈадин Амети, Скопје. (3554) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вели Казими, Скопје. (3555) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Училиштето „Кирил и Методи" с. Син-
гелиќ на име Џ а ф е р Р. Бекировиќ, Скопје. (3^56) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Б а ј р а м и Селвинае Фејзула, Скопје. 

Здравствена легитимација 'издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симо Груевски, Скопје. (3558) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Осмолетката „Орце Николов" — Скопје на 
име Олга Гаговиќ, Скопје. (3559) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Илиевски, Скопје. (3560) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име А р и ф Садија, Скопје. (3561) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Бошковски, Скопје. (3562) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Адем Ибрахим, Скопје. " (3564) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тра јче Богдановски, Скопје, (3564) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Гоце Делчев" — с. 
Новоселани — Кумановско на име Стојанчо Спа-
соски, Скопје. (3565) 

Здравствена легитимација бр. 3921, издадена од 
ЗСО — Крушево на име Исљам Сакип Рустемоски, 
с Норово, Крушево. (3566) 

Свидетелство издадено од ЦОУ „Славчо Стои-
менов" — Виница на име Владо Михаилов Гачев, 
ул. „М. Тито" бр. 37, Виница. (3567) 

Оружен лист бр. 1874 за ловачка пушка, из-
даден од ОВР — Битола на име Милан С. Ди-
мовски, с. Будимирци, Битола. (3569) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Горица Ѓорѓиоска, с. Долнени, При-
леп. (3570) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на име 
Драге Р. Маркоски, с. Сланско, М. Брод. (3571) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Ш а -
кири Еминали, с ,Гајре, Тетово. (3572) 

Свидетелство за И клас гимназија на име Ќ е -
рим Несими, с. Џепчиште, Тетово. (3573) 

Свидителство бр. 01-320/16, за завршен II клас 
издадено од Гимназијата „Ацо Рускоски" — Берово 
на име Мара Н. Механџиска, Берово. (3574) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Ацо Русковски" — Берово на име 
Мара Н. Механџиска, Берово. (3575) 

Свидетелство бр. 01-266/12 ,за завршен I клас, 
издадено од Гимназијата „Ацо1 Рускоски" — Берово 
на име Мара Н. Механџиска, Берово. (3576) 

Свидетелство бр. 01-321/36 за завршен И клас 
на име Стојан Б. Марковски, Берово. (3577) 

Свидетелство бр. 166/12 за завршено VIII одде-
ление, издадено од Осмолетката „Денче Деановски" 
— Маврови Анови на име Снежана Матеска, Ма-
врови Анови. (3580) 
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Возачка дозвола бр. 921, издадена од ОВР — 
Тетово на име Ристо А. Ристовски, ул. „Страшо 
Пинџур" бр. 55, Тетово. 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Мирка Навлоска, с. Пешталево, Прилеп. 

Здравствена легитимации на име Ајрија Ками-
лоска, ул. „Авала" бр. 27, Прилеп. (3583) 

Свидетелство за завршена IV година индустри-
ско училиште на име Благоја Бел исто Јакоски, ул. 
„М. Пијаде" 6Р- 131, Прилеп. (3584) 

Работна книшка на име Бранислав Димковски, 
ул. ,,И. Р. Лола" бр. бб, Куманово. (3585) 

Здравствена легитимации на име Дашмире Са-
лија, с. Пирок, Тетово. (3586) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Зи-
бери Шехип, с. Вруток, Гостивар. - (3587) 

Ученичка книшка за VII одделение на име Ид-
нан Јакупи, ул. „К. Зози" бр. 17, Гостивар. (Зо88) 

Работна книшка на име Спасе Петрески, с. Д. 
Јеловце, Гостивар. (3589) 

Свидетелство за завршено IV клас економско 
училиште на име Виктор Тодоровски, Гостивар. 

Ученичка книшка на име Митко А. Андриески, 
Гостивар. (3591) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Нешат Муединовски, ул. „Девеани" 
бр. 106, Битола. (3592) 

Здравствена легитимација на име Благоја Тра ј -
коски, ул. „Ленин" бр. 155, Прилеп. (3593) 

Свидетелство за VIII одделение на име Елица 
Миланова, с. Чашка, Т. Велес. (3594) 

Свидетелство за VIII одделение на име Садик 
Асанов, ул. „Крали Марко" бр. 33. Т. Велес. (3595) 

Свидетелство за положена пола матура, изда-
дено од 'Училиштето во с. Богомила на име Мите 
Јовановски, Т. Велес. (3596) 

Свидетелство за завршено IV клас гимназија на 
име Петрана Чочкова, ул. „Д. Најдов" бр. 48, Т. 
Велес. (3597) 

Свидетелство од IV одделение на име Сава Ива-
нова, ул. „Петре Алчев" бр. 57, Т. Велес. (3598) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Осман Лазимов, ул. „Ордан Џи-
нот" бр. 62, Т. Велес. (3599) 

Здравствена легитимација на име Бранко Стоја-
новски, с. Требиште Гостивар. (3600) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Битола на име Перо Димовски, с. Велушина, Би-
тола. (3601) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Асен Мустафоски, с. Канатларци, Прилеп. (3602) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Ратка Крстеска, Прилеп. (3603) 

Оружен лист рег. бр. 14-в, издаден од ОВР — 
Тетово на име Џеваир Асан Џеваири, с. Церово, 
Тетово. 

Здравствена легитимација на име Ефтимије Ма-
н а е в с к и , с. Бања, Кочани. (3606) 

Возачка дозвола бр. ТЕ 56—62 и приколица бр. 
Т е 27—29 на име Ферит Мамути, с. Здуње, Гос-
тивар. . (3607) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката во е. Вруток на име Радо-
ван Дрецкоски, с. Вруток, Гостивар. (3608) 

Свидетелство за II година, издадено од Гимна-
зијата „Ванчо Прке" — Виница на име Надежда 
М. Ширтовска, ул. „Дим. Влахов" бр. 28, Виница, 

Воена книшка на име Стојан Анастасов, Скопје. 
Свидетелства за завршени I, II и III година, ди-

плома за завршен испит, издадени од СУЦ — Скоп-
је на име Васо Костов, Скопје. (3611) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стребрена Дејановска, Скопје. 

Индекс бр. 4123 издаден од Електромашинсикот 
факултет — Скопје на име Ристо Бачевски, Скопје. 

Работна книшка сер. бр. 090522 рег. бр. 2936, 
издадена од Скопје на име Менка Апостолова, 
СкопЈе. (3614) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вид Кук, Скопје. (3615) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Радмила Цвејиќ, Скопје. (3616) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Живко Брајковски" нас. 
Бутел I на име Иван Нешов, СкопЈе. (3617) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазар Петров, Скопје. (3618) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Браќа Миладинови" — 
Скопје на име Гордана Јанкова, Скопје. (3619) 

Индекс бр. 8500, издаден од Правни факултет 
- Скопје на име Милан Аџиевски, Скопје. (3620) 

Воена книшка издадена од ВП 8100 — Рума 
на име Димче Крстевски, Скопје. (3621) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Димова, Скопје. (3623) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бурхан Калач, Скопте. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митра Стојческа, Скопје. (3624) 

Свидетелство за завршен испит за квалифику-
ван работник - шивач, издадено од Школата за 
глуви - Скопје на име Тина М. Јанчева, Скопје. 

(3625) 
Ученичка книшка .за завршено IV одделение, 

издадена од Осмолетката „Јане Сандански" — 
Скопје на име Сулејман Рушидов, Скопје. (3626) 

Индекс бр. 4867, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Ахмед М. Абдула, Скопје. 

(3627) 
Индекс бр. 13210, издаден од Економскиот ф а -

култет — Скопје на име Бранко Шахпоски, Скопје. 
3628) 

Воена книшка издадена од Куманово на име 
Ѓеро Т. СТОЈКОВСКИ, С. Алинце, Куманово. (3629) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Идриз Мемети, Скопје. (3630) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Соња Бунтеска, Скопје. (3631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нена Стаменовска , Скопје. (3632) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гоце Тасевски, Скопје. (3633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Валентина Божинова, Скопје. (3634) 

Здравствевна легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Тодоровски, Скопје. (3635) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душан Гајиќ, Скопје. (3636) 

Свидетелство бр. 21924, за квалификуван возач, 
издадено од Собранието на општина „Идадија" —-
Скопје на име Зоран Тасевски, Скопје. (3637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кевсер Амет, Скопје. (3638) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Хашани, Скопје. (3639) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павлина Радевска, Скопје. (3640) 

Индекс бр. 13968, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Димче Кондовски, Скопје. 

(3641) 
Работна книшка на име Ќамил Касумовиќ, 

Скопје. (3642) 
Свил етел етно за завршено VIII одделе-ше, из-

дадено од Училиштето „Кирил и Методи" — с. Зе-
лениково на и?:е Благоја Ристовски, Скопје (3643) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорка Готевска , Скопје. (3644) 
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