
на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Вторник, 26 февруари 1957 

Број 4 Година ХШ 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 62 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

13. 

На основа глава XVIII оддел 1 точка 3 од 
Општествениот план на Народна Република 
Македонија за 1957 година, Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ 

ЌЕ СЕ ДАВААТ ЗАЕМИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ФОНД 

I. По одредбата на оваа Одлука се регу-
лираат условите и начинот под кои ќе се да-
ваат заеми за инвестиции: во текот на 1957 
година од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд (во понатамошен текст: 
Фондот). 

П. Заемите за кред,итирање на инвести-
циите од средствата на Фондот ги дава Југо-
словенската инвестициона банка — Центра-
ла за Народна Република Македонија. 

Ш. Заемите за инвестиции од средствата 
на Фондот се даваат по пат на конкурс. 

Конкурсот го распишува Банката, во со-
гласност со Извршниот совет. 

Барањата што ќе бидат поднесени во срок 
од еден месец од објавувањето на конкурсот, 
Банката веднаш ќе ги земе во разгледување 
и доколку ги исполнуваат условите од кон-
курсот, ќе бидат одобрени, во рамките на 
расположивите средства. 

Барањата поднесени по овој срок ќе би-
дат разгледувани и одрбрувани сукцесивно 
во рамките на расположивите средства. 

IV. Одобрените заеми за инвестиции ед 
средствата на Фондот можат да се користат 
само за целите за кои се одобрени. 

V. Со корисникот на заемот Банката за-
клучува писмен договор за заем. 

VI. Банката ќе дава заеми до висината 
на претсметковниот износ што е предвидев 
со инвестиционата програма, ако со заемот 
и другите расположиви средства на корис-
никот на заемот се обезбедува потполно до-
вршување на објектот за кој се бара заемот. 

Кога изградбата на инвестициониот објекг 
трае повеќе од една година, покрај вкупниот 
износ на заемот се утврдува и висината на 
годишните транши. 

За вакви објекти нужна е претходна со-
гласност на Извршниот совет, 

VII. Заемите се одобруваат на основа на 
барањето кое содржи: 

1. целта за која се бара заемот ј 
2. висината на заемот, 
3. износот на средствата со кои заемоба-

рателот или неговиот гарант учествуваат во 
трошоците на инвестицијата, 

4. интересната стопа и срокот за исплата 
што го нуди: заемобарателот, 

5. срокот за почетокот и срокот за завр-
шетокот на работите како и ден од кога за-
почнува да тече срокот за отплатување на 
заемот. % 

VIII. Заемобарателот е должен кон бара-
њето за заем да поднесе: 

1. инвестиционен елаборат, 
2. гаранција, 
3. доказ дека се обезбедени средства за 

положување гарантен износ и сопствено 
учество. 

4. доказ дека се обезбедени девизни сред' 
ства. 

Сопствено учество во иницијативата е 
задолжително и изнесува 5% од претсмет-
ковната вредност на објектот, со исклучок; 
на заемите за неразвиените општини. 

За заемите за реконструкции и проширу-
вања во индустријата и рударството, покрај 
учеството од претходниот став, заемобарате-
лите задолжително учествуваат во инвести-
цијата и со средствата од амортизациониот 
фонд за замена, со кои инвеститорот слободно 
располага во време на барањето на заемот, во 
височина од 75%. 

IX. Гаранциите за заеми ги даваат народ-
ните одбори на општините1, односно народни-
те одбори на околиите, а според проценката 
на Банката за кредитната способност на 
истите. 

Индустрија и рударство 
X. Од средствата на Фондот Банката ќе 

дава заеми за нови реконструкции и проши-
рувања во индустријата и рударството. 

XI. Корисници на заем од средствата на 
Фондот за целите од претходната точка мо-
жат да бидат стопанските организации и нив-
ните заедници. 

ХП. Најниската годишна интересна стопа 
која мора да се понуди при пријавувањето 
на барањата по конкурсот е: 

а) за електростопанството 2% 
б) за останатите гранки 4% 
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Срокот за отплата на заемот не ноже да 
биде подолг од 8 години. 

Корисникот на заемот е должен во срок 
од 1,5 година, од денот на потпишувањето' на 
договорот за заем, да обезбеди производство 
на стоки за пазарот. 

ХШ. При одобрувањ-е на заеми за инве-
стиции Банката ќе се раководи од принци-
пот, првенствено во добивањето на инвести-
циони заеми да имаат оние инвеститори кои 
во најголема мерка ги исполнуваат следните 
услови: 

— кои со помалку вложени средства по-
стигнуваат поголем рентабилитет, 

— кои произведуваат дефицитарна стока 
а нарочно стока за широка потрошувачка, 

— кои ќе понудат повисока интересна 
стопа, пократок срок за отплата и поголемо 
сопствено учество, 

— кои со производството го зголемуваат 
извозот односно намалуваат увозот. 

Земјоделство 
XIV. Банката ќе дава заеми од средствата 

на Фондот за нови инвестиции во земјодел-
ството и тоа: 

— за пфдигање овошни, лозови и други 
' долгогодишни насади; 

— за набавка на работен и приплоден до-
биток 

— за производни објекти во земјоделски-
те стопанства, како и реконструкции и про-
ширување; 

— за ситни мелиорации и др. 
XV. Корисници на заем од средствата на 

Фондот за целите од претходната точка мо-
жат да бидат: 

— земјоделските стопански организации; 
— задругите и нивните деловни сојузи; 
— водните заедници; 
— земјоделските установи со самостојно 

финансирање; 
— политичко — територијалните единици. 
XVI. Најниската годишна интересна стопа 

која треба да се понуди: при пријавувањето 
на барањето по конкурсот е 3%. 

Срокот за отплата на заемите да не биде 
подолг: 

а) за подигање овошни, лозови и други 
долгогодишни насади од . . 20 год., 

б) за набавка на работен и при-
плоден добиток од . . . . 5 год., 

в) за изградба објекти за прера-
ботка и доработка на земјодел-
ските производи од 25 год., 

г) за изградба на стопански об-
јекти од тврд материјал од 40 год., 

д) за изградба на стопански об-
јекти од мешан или слаб ма-
теријал од 15 год,. 

ѓ) за ситни мелиорации од . . 50 год,, 
Отплата на заемите од претходниот став 

ќе отпочне: 
— за добиток една година од подигнува-

ње на заемот; 
— за лозја по 4 години од подигнување 

на заемот; 

— за овошни градини и други долгого-
дишни насади по 6 години од подигнување 
на заемот; 

— за земјоделски згради по една година 
од полното искористување на заемот. 

XVII. При одобрување заеми за инве-
стиции Банката ќе се раководи од принци-
пот, првенство во добивањето на инвестици-
они заеми да имаат оние инвеститори кои во 
најголема мера ги исполнуваат следните 
услови: 

— кои со помалу вложени средства во 
инвестицијата обезбедува поголем рентаби-
литет; 

— кои ќе понудат повисока интересна 
стопа, пократок срок за отплата на заемот и 
поголемо сопствено учество; 

— кои со инвестициите го придонесуваат 
понепосредното решавање снабдувањето на 
градовите; 

— кои со инвестицијата придонесуваат за 
зголемување на производството на шеќерна 
репка со обврска, дека таква ќе произведу-
ваат. 

Трговија 
XVIII. Банката ќе дава заеми од средства-

та на Фондот за подигање магацински про-
стор за овоштие и зарзават и индустриски 
стоки. 

XIX. Корисници на заем од средствата на 
Фондот за целите од претходниот член мо-
жат да бидат: 

За магацини за овоштие и зарзават 
а) политичко територијалните единици:;1 

б) трговските претпријатија за промет со 
овоштие и зарзават; 

в) задруги што се занимаваат со откуп на 
овоштие и зарзават. ; 

За магацини со индустриски стоки 
а) политичко територијалните единици; 
б) трговските претпријатија за промет со 

индустриски стоки. 
XX. Најниската годишна интересна стопа 

која мора да се понуди при пријавувањето на 
конкурсот е 2%. 

Срокот за отплата не може да биде подолг 
од 25 години. 

XXI. Корисникот на заемот е должен во 
срок од една година од склучување на дого-
ворот, објектот да го стави во употреба. 

ХХП При одобрување на заеми за инве^ 
стиции, Банката ќе се раководи од принци-
пот, првенство во добивањето на инвестици-
они заем да имаат оние инвеститори кои во 
најголема мерка ги исполнуваат следните 
услови: 

— кои ќе понудат повисока интересна 
стопа, пократок срок за отплата на заемот и 
поголемо сопствено^ учество, 

— ако заемобарателот е од поголем потро-
шувачки центар во кој е недоволен односот 
помеѓу прометот и расположивиот магацин-
ски простор, 
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— ако заемобарателот е од производен 
реон во кој е неповолен односот помеѓу от-
купот на овоштие и зарзават и расположи-
виот магацински простор. 

Занаетчиство 
ХХШ. Од средствата на Фондот Банката 

ќе дава заеми исклучиво за набавка на оп-
рема на услужните занаети со средства во 
општествена сопственост. 

XXIV. Корисници на заем од средствата 
на Фондот за целите од претходната точка 
можат да бидат занаетчиските стопански ор-
ганизации и нивните комори, занаетчиските 
задруги, општествените организации и по-
литичко-територијалните единици. 

XXV. Најниската годишна интересна сто-
па која мора да се понуда при пријавување-
то на конкурсот е 2%, а срокот за отплата на 
заемот не може да биде подолг од 10 години. 

XXVI. Заемите од претходната точка се 
даваат на оние услужни занаетчиски дејно-
сти што се предвидени со Наредбата за сто-
панските дејности што се сметаат за занает-
чиски дејности а нарочно за: 

— инсталатерска (за парно, водно и воз-
душно греење); 

— ел ектро инсталатерска; 
— инсталатерска за водна, канализација; 
— браварска; 
— лимарска; 
— радио-механичарска. 

Неразвиени општини 
XXVII. Банката ќе дава заеми од средства-

та на Фондот за нови. инвестиции во планин-
ските пасивни реони и тоа: 

— за подигање лозови, овошни, малинови 
и други долгогодишни насади; 

— за набавка на приплоден добиток; 
— за ситни мелиорации и реконструкции, 

проширување и оспособување на постојните; 
— за изградба инвестициони објекта на 

пасиштата што не се финансираат од Фондот 
за пасиштата и за преориентација на стрм-
ните земјишта со затревување; 

— за изградба стопански објекти; 
— за изградба објекти за складирање, 

преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

—̂  за изградба објекти за домашна рако-
творба и амбалажа; 

за студии и изработување на инвестициони 
елаборати и друго. 

XXVIII. Корисници на заем од средства-
та на Фондот за целите од претходната точ-
ка можат да бидат општините, стопанските 
организации, задругите и нивните сојузи, 
водните заедници, земјоделските установи 
со самостојно финансирање и тоа во след-
ните општини: 

1. Демир Хисар — Битолска околија, 
2. Белчишта, Велешта, Луково, Осломеј, 

Манастирец, Дебар, Челопетци, Струга -
Охридска околија 1 

3. Старо Нагоричане, Ранковци, Крива 
Паланка — Кумановска околија, 

4. Ракотинци, — Скопска околија, 
5. Ростушка, Врапчишка, Жеровјане^, 

Саракинска — Тетовска околија, 
6. Беровска, Пехчевска, Делчевска, Рад-

њанска, Лакавичка — Штипска околија. 
XXIX. Најниската годишна интересна сто-

па која мора да се понуди при пријавувањето 
на конкурсот е 1 %, а срокот за отплата не мо-
же да биде подолг од роковите предвидени од 
точка XVI на оваа Одлука. 

XXX. При одобрување на заеми за инве-
стиции Банката ќе се раководи од принци-
пот, првенство во добивањето на инвестици-
они заеми да имаат оние инвеститори кои во 
најголема мерка ги исполнуваат следните 
услови: 

— кои понудат повисока интересна стопа, 
пократок срок за отплата на заемот и пого-
лемо сопствено учество, 

— кои со помалку вложени средства во 
инвестицијата обезбедуваат поголем ранга-
билитет. 

XXXI. За повреди и постапката по по-
вредите на одредбите на оваа Одлука, сход-
но важат казнените одредби од постојните 
сојузни прописи. 

ХХХП. Оваа Оддука влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во ,,Служ-
бен весник на Народна Република Маке-
донија". 

ИС број 10 
19 јануари 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с.р. Љ. Арсов, с.р. 

14. 
На основа член 5 и 57 од Уредбата за да-

нокот на доход („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 18/56) и тон. 1 од Одлуката за даночните 
стопи за данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 1/57), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТОПИТЕ НА ДАНОКОТ 
НА ДОХОД ОД СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

И НАЧИНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
ДАНОКОТ НА ДОХОД ВО ПОСТОЈАНЕН 

ИЗНОС ЗА 1957 ГОДИНА 

1. Одлуката за одредување стопите на да-
нокот на доход од селското стопанство и на-
чинот за определување данокот на доход во 
постојанен износ за 1956 година од 19 март 
1956 година („Службен весник на НРМ" бр. 
7/56) во се ќе се применува и при разрезот 
на данокот ца доход за 1957 година, 
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2. Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1957 г. 

ИС број И 
19 јануари 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с.р. Љ. Арсов, с.р. 

15. 
На основа Дел втори Глава ХШ тон. 2 од 

Општествениот план на Народна Република 
Македонија за 1957 година, донесувам 

УПАТСТВО 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО 

И НАПЛАТАТА НА ДАНОКОТ НА ПРО-
МЕТ НА ТУТУНОТ ВО 1957 ГОДИНА 
1) Данок на промет на тутун плаќаат ин-

дивидуалните производители на тутун. 
Данокот на промет на тутун се плаќа за 

тутунот откупен во 1957 година. 
2) Данокот на промет на тутун се пресме-

тува и наплатува од претпријатијата овла-
стени за откуп на тутун и тоа при самиот 
откуп на тутунот. 

3) За пресметување даночната основица 
за данокот на промет на тутун се зема купо-
продажната цена што овластеното откупно 
претпријатие и производителот ќе ја утврдат 
при купопродажбата на тутунот. 

4) Претпријатието за откуп на тутун е 
должно наплатениот данок во рок од 5 ден^ 
да го внесе во Народната банка на ФНРЈ и 
тоа 50% во полза на Републичкиот инвести-
цио-нен фонд. а 50% во полза на општин-
скиот инвестиционен фонд на онаа општина 
во која живее производителот на тутунот. 

5) Ова Упатство влегува во сила со денот 
на објавувањето во ,,Службен весник на 
НРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1957 
година. 

Број 534 
28 јануари 1957 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Мориц Романо, с.р. 

16' 

На основа точка 4 од Одлуката за оддел-
ните услови под кои стопанските организа-
ции можат да купуваат селско-стопански про -

. изводи непосредно од индивидуалните про-
изводители (,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 
48/55), во врска со член 35 од Уредбата за 
пренесување на работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управа-

та (,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56), по 
предлог на Народниот одбор на Штипска око-
лија, а во согласност со Трговската комора на 
НРМ и Главниот задружен сојуз на НРМ, 
донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОДРАЧЈА НА КОИ 

НЕ МОЖАТ ДА СЕ ОСНИВААТ ОТКУПНИ 
СТАНИЦИ 

1) Стопанските организации што се зани-
маваат со промет и преработка на селскосто-
панското производи не можат да осниваат от-
купни станици на подрачјето! на општината 
Кочани — Штипска околија. 

2)- Откупните станици на стопанските ор-
ганизации што се занимаваат со промет и 
преработка на селскостопанските производи 
основани по досегашните прописи на подрач -
јето од точка 1 од ова Решение ќе престанат 
со работа до 1.Ш.1957 година. 

3) Ова решение влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 181 
30 јануари 1957 година 

Скопје 
Секретар за стоков промет 

на Извршниот совет, 
Морис Шами, с.р. 

17. 

На основа точка 4 од Од,луката за оддел-
ните услови под кои стопанските организа-
ции можат да купуваат селскостопански 
производи непосредно од индивидуалните 
производители (,,Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 48/55), во врска со член 35 од Уредбата 
за пренесување на работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56) и 
заедничкиот предлог на Трговската комора 
на НРМ поглавниот задружен сојуз на НРМ, 
донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОДРАЧЈА НА КОИ 

НЕ МОЖАТ ДА СЕ ОСНИВААТ ОТКУПНИ 
СТАНИЦИ 

1) Стопанските организации што се; зани-
маваат СЈО промет и преработка на селскосто-
панските производи не можат да осниваат 
откупни станици на подрачјата на општини-
те Пехчево и Василево — Штипска околија 
и општината Богданци — Т. Велешка околија. 
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2) Ова решение влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 182 
30 јануари 1957 година 

Скопје 
Секретар за отеков премет 

на Извршниот совет, 
Морис Шами, с.р. 

18. 

На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за 
заемите за инвестиции (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56) и точка Ш од Одлуката 
за условите и начинот под кои ќе се даваат 
заеми за инвестиции од Републичкиот инве-
стиционен фонд („Службен весник на НРМ" 
бр. 4/57), а по прибавена согласност од Из-
вршниот совет, Југословенската инвестици-
она банка — Централа за НР Македонија 
распишува 

VIII КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ОД СРЕД-

СТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ФОНД ВО 1957 ГОДИНА 

I. На VIII конкурс ќе се даваат заеми од 
средствата на Републичкиот инвестицонен 
фонд: 

— за подигање на овошни, лозови и дру-
ги долгогодишни насади; 

— за набавка на работен и приплоден 
добиток; 

— за производни објекти во земјоделски-
те стопанства како и реконструкции и про-
ширувања; 

— за ситни мелиорации и др. 
Корисници на заем од средствата на 

фондот можат да бидат: стопански органи-
зации, задруги и нивните деловни сојузи, 
водни заедници, земјоделски установи со са-
мостојно финансирање и политичко терито -
ријални единици. 

П. Заемите ќе се одобруваат под услов од 
средствата на заемот и средствата со кои 
заемобарачот учествува во трошоците на 
инвестицијата да се обезбедува полно довр-
шување, односно набавка на инвестициониот' 
објект за кој се бара заемот. 

Ш. Барањата за заем мора да ги содржат 
сите податоци пропишани со чл. 16 од Уред-
бата за заеми за инвестиции, а се поднесу -
ваат на одделни обрасци што можат да се 
добијат во Банката. 

IV". Заемобарачот е должен со барањето 
на заем да поднесе: 

1. — Инвестиционен елаборат, со кој по-
крај другото се докажува: 

а) дека со средствата од заемот и сред-
ствата со кои заемобарачот учествува во тро-
шоците на инвестицијата се осигурува полно 

довршување на инвестициониот објект за кој 
се бара заемот; 

б) дека од приходите што се предви-
дуваат да се постигнат по завршување на 
инвестицијата може да се врати заемот и да 
се плати интересот; 

в) дека се обезбедени 5% средства за 
учество во трошоците на инвестицијата. 

V. Инвестициониот елаборат што се под-
несува со барањето за заем треба да биде 
изработен по прописите што се во важност 
и да содржи: 

1. — Инвестициона програма изработена 
по Уредбата за изработка и одобрување на 
инвестиционите програми и депонирање де-
позит за обезбедување исплатата на инве-
стиционите работи („Службен лист на ФНРЈ'' 
бр. 5/54 и 36/55), мислење и предлог на ре-
визионата комисија и решение на надлеж-
ниот орган за одобрување на инвестициона-
та програма според Одлуката за ревизија и 
одобрување на инвестиционите програми 
(„Службен весник на НРМ", бр. 31/55), со 
означување вредноста и капацитетот на ин-
вестициониот објект, чија изградба односно 
набавка се одобрува во инвестиционата про-
грама. 

Инвестиционата програм-а, мислењето и 
предлогот од ревизионата комисија, како и 
решението за одобрување на програмата мо-
раат да бид,ат поврзани во целина и запеча-
тени со печат на органот што го издал одо-
брението; 

2. — Список на сите градежни објекти со 
означување на вкупната вредност за секој 
објект; 

3. — Главен или идеен проект за секој 
градежен објект, изработен според Уредба-
та за градежно проектирање (,,Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/52 и 6/54). 

Во идејните проекти за инсталатерските 
работи (водовод, канализација, осветление и 
сл.) доволно е да се поднесе диспозициона 
скица. 

Предмерот мора да биде изработен по сите 
позиции на градежните, занаетчиските и ин-
сталатерските работи, од кои може да. се ви-
ди како е дојдено до одделни количини на 
работите. 

Претсметката мора да беде изработена по 
сите позиции на предмерот врз основа на еди-
нечните цени од 1956 година; 

4. —Спецификацијата на опремата, со 
означување на главните карактеристики, ка-
ко и цената за секоја позиција на опремата, 
одвоено за увозна и домашна опрема. Специ-
фикацијата мора да ги содржи и трошоците 
на монтажните работи и транспортот; . . 

5. — Спецификацијата на другите тро-
шоци (проектирање, истражни работи, тро-
шоци на инвеститорот, откуп, оштета, кадро-
ви и сл.). 

VI. По исклучок од одредбите на прет-
ходната точка, заемобарачот може да подне-
се со барањето за заем упростена инвестиции 
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онен елаборат по прописите од Наредбата за 
поднесување ^простени инвестициони ела-
борати по заемите за инвестиции во земјо-
делството („Службен лист на ФНРЈ", бр 
37/56) и тоа: 

1. — за сите видови овошни насади на 
површина од 10 ха и помала, а за лозови и 
други долгогодишни насади на површина од 
5 ха и помала, без оглед на нивната вредност; 

2. — за мелиорациони објекти, и произ-
водни објекти чија поединачна, вредност, за-
едно со опремата што им припаѓа, не го пре-
минува износот од 3,0 мил. динари; 

3. — за приплоден и работен добиток во 
вкупна вредност од 3 мил. дин. и помала. 

УЛ. На конкурсот заеми ќе им се одобру-
ваат првенствено на заемобарачите од точка-
та I од овој конкурс, кои со бараниот заем 
и сопственото учество го решаваат пробле-
мот на инвестиционата изградба во целина. 
Овие заемобарачи, покрај другото, се должни 
да поднесат инвестициона програма комплет-
но составена врз основа на преспективен или 
организационен стопански план (земјоделска 
основа) за таа стопанска организација. 

УШ. Ако еден заемобарач бара инвести-
ционен заем за повеќе намени, наведени во 
точката I од овој конкурс, должен е да под-
несе одделни барања за заем за секоја предо-
пределеност и податоци, со тоа што може да 
поднесе единствена инвестициона програма за 
сите намени за кои бара заем, ако со таа ин-
вестициона програма се решава проблемот на 
инвестицијата за сите намени. 

IX. Првенство во добивањето на инвести-
циони заеми ќе имаат следниве заемобарачи: 

— кои со. помалку вложени средства во 
инвестицијата обезбедуваат поголем рента-
билитет; 

— кои ќе понудат повисока интересна 
стопа, покус срок за отплата на заемот и по-
големо сопствено учество; 

— кои со инвестициите придонесуваат за 
понепосредно решавање снабдувањето' на 
градовите; и 

— кои со инвестицијата придонесуваат за 
зголемување на производството на шеќерна 
репка со обврска дека таква ќе произве-
дуваат. 

X. Отплатувањето на заемите е во полу-
годишни или годишни ануитети. 

Срокот за отплатување на заемот отпоч-
нува со денот што е утврден со договорот за 
заемот помеѓу Банката и корисникот на за-
емот, без оглед на тоа дали е завршен ин-
вестициониот објект во предвидениот срок 
(член 44 од Уредбата за заеми за инвести-
ции). 

XI. Понудените срокови за отплатување 
На заемот на овој конкурс, не можат да бид,ат 
подолги од предвидените срокови во точка 
XVI од Одлуката за условите и начинот под 
кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Ре-
публичкиот инвестицонен фонд. 

ХП. Заемобарачите се должни за заемите 
до 50 мил. дин. да обезбедат гаранција од оп-
штината, а за заемите над 50 мил. дин. га-
ранција од околијата. 

Банката може и за заемите до 50 мил. дин. 
да бара гаранција од околијата. 

ХПГ. Барањето за инвестиционен заем со 
инвестициониот елаборат и сите прилози се 
поднесува во два примерка до надлежната 
филијала на Југословенската инвестициона 
банка. ' ј 

XIV. Ако Банката го одбие барањето за 
заем, заемобарачот може, во случај на по-
вреда на законитоста, да бара поништување 
на одлуката од Банката. Барањето за пони-
штување на одлуката се поднесува, во сми-
сла на чл. 25 од Уредбата за заеми за инве-
стиции, до Републичкиот државен секретар 
за работи на финансиите во срок од 15 дена 
од денот на приемот на Одлуката за одбива-
ње на барањето за заем. 

XV. Барањата за заем што ќе бидат под-
несени во срок од еден месец од објавување-
то на овој конкурс, Банката веднаш ќе ги 
земе во разгледување и доколку ги испол-
нуваат условите од конкурсот заеми ќе би-
дат одобрени во рамките на расположивите 
средства. 

Барањата за заем поднесени по овој срок 
ќе бидат разгледувани и одобрени сукцесив-
но во рамките на расположивите средства. 

Во се друго за ОВОЈ конкурс важат одред-
бите на Уредбата за заеми за инвестиции 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), Одлу-
ката за условите и начинот под кои ќе се да-
ваат заеми за инвестиции од Републичкиот 
инвестиционен фонд („Службен весник на 
НРМ'4, бр. 4/57) и другите прописи што се 
однесуваат за заеми за инвестиции. 

Број 70 
16 февруари 1957 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА 
БАНКА - ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ 

Главен директор, 
Т. Ивановски, с.р. 

19-

На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за 
заеми за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56) и точка Ш од Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се даваат за-
еми за инвестиции од Републичкиот инве-
стиционен фонд („Службен весник на НРМ", 
бр. 4/57), а по прибавената согласност од Из-
вршниот совет, Југословенската инвестициона 
банка — Централа за НР Македонија распи-
шува 
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IX КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ ВО ПЛАНИНСКИ 
ПАСИВНИ РЕОНИ ВО СЕЛСКОТО СТО-

ПАНСТВО ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

ВО 1957 ГОДИНА 

I. На IX конкурс ќе се даваат заеми од 
средствата на Републичкиот) инвестиционен 
фонд: 

— за подигање на лозови, овошни, мали-
нови и други долгогодишни насади; 

— за набавка на приплоден добиток; 
— за ситни мелиорации и реконструкции, 

проширување и оспособување на оние што 
постојат; 

— за изградба инвестициони објекти на 
пасиштата што не се финансираат од фондот 
за пасишта и за преориентација на стрмните 
земјишта со загребување; 

— за изградба на стопански објекти; 
— за изградба на објекти за складирање, 

преработка и доработка на селскостопански 
производи; 

— за изградба на објекти за домашна ра-
котворба и амбалажа; 

— за студии, изработување на инвести-
циони елаборати и друго. 

Корисници на заем од средствата хца 
фондот за целите од претходната точка мо-
жат да бидат: општините, стопанските орга-
низации, задругите и нивните сојузи, водни-
те заедници, земјоделските установи со само-
стојно финансирање и тоа во следниве оп-
штини: 

1) Демир Хисар - Битолска околија; 
2) Белчишта, Велешта, Луково, Осломеј, 

Манастирец, Дебар, Челопеци, Струга — 
Охридска околија; 

3) Старо Нагоричане, Ранковце Крива 
Паланка — Кумановска околија; 

4) Ракотинци — Скопска околија; 
5) Ростуша, Врапчиште, Жеровјани, Са-

раќино — Тетовска околија. 
6) Берово, Пехчево, Делчево, Радања. Ла-

кавица — Штипска околија. 
П. Заемите ќе се одобруваат под услов од 

средствата на заемот и средствата со кои за-
емобарачот учествува во трошоците на инве-
стицијата да се обезбедува полно довршува-
ње, односно набавка на инвестициониот об-
јект за кој се бара заемот. 

Ш. Барањата за заем мора да ги содржат 
сите податоци пропишани со член 16 од Уред-
бата за заеми за инвестиции, а се поднесу-
ваат на одделни обрасци што можат да се до-
бијат во банката. 

IV. Заемобарачот е должен со барањето 
за заем да поднесе: 

1. — Инвестиционен елаборат со кој, по-
крај другото, се докажува: 

а) дека со средствата од заемот и 
средствата со кои заемобарачот учествува во 
трошоците на инвестицијата се осигурува 

полно довршување на инвестициониот објект 
за кој се бара заемот; 

б) дека од приходите, што се предви-
дуваат да се постигнат по завршувањето на 
инвестицијата, може да се врати заемот и да 
се плати интересот. 

V. Инвестициониот елаборат што се под-
несува со барањето за заем треба да биде из-
работен по прописите што Се во важност рЈ 
да содржи: 

1) Инвестициона програма изработена пб 
Уредбата за изработка и одобрување на инве-
стиционите програми' и депонирање депозит 
за обезбедување исплатата на инвестици-
оните работи (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/54 и 36/55), мислење и предлог на ревизи-
оната комисија и решение на надлежниот ор-
ган за одобрување на инвестиционата програ-
ма според Одлуката за ревизија и одобрува-
ње на инвестиционите програми („Службен 
весник на НРМ", бр. 31/55), со означување 
вредноста и капацитетот на инвестициониот 
објект, чија изградба односно набавка се одо-
брува во инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и 
предлогот од ревизионата комисија како и 
решението за одобрување на програмата мо-
раат да бидат поврзани во целина и запеча-
тени со печат на органот што го издал одо-
брението; 

2) Список на сите градежни објекти со 
означување на вкупната вредност за секој 
објект; 

3) Главен или идеен проект за секој гра-
дежен објект, изработен според Уредбата за 
градежно простирање (,-Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/55 и 6/54). 

Во идејните проекти за инсталатерските 
работи (водовод, канализација, осветление и 
др.) доволно е да се поднесе ^опозициона 
скица. 

Предмерот мора да биде изработен по си-
те позиции на градежните, занаетчиските и 
инсталатерски^ работи, од кои може да се 
види како е дојдено до одделни количини На 
работите. 

Претсметката мора да биде изработена по 
сите позиции на предмерот врз основа на 
единечните пени од 1956 година; 

4) Спецификацијата на опремата, со озна-
чување на главните карактеристики, како и 
цената за секоја позиција на опремата, од-
воено за увозна и домашна опрема. Специ-
фикацијата мора да ги содржи и трошоците 
на монтажните работи и транспортот; 

5) Спецификацијата на другите трошоци 
(проектирање, истражни работи, трошоци на 
инвеститорот, откуп, оштета, кадрови и сл.). 

VI. По исклучок од одредбите на прет-
ходната точка, заемобарачот може да подне-
се со барањето за заем упростен инвести-
ционен елаборат по прописите од Наредбата 
за поднесување у про стени инвестициони ела-
борати по заемите за инвестиции во земјо-
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детството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/56) и тоа: 

1) за сите видови овошни насади и за 
преориентација на стрмните земјишта со 
затрчување на површина од 10 ха и помала, 
а за лозови и други долгогодишни насади на 
површина од 5 ха и помала, без оглед, на нив-
ната вредност; 

2) за мелиорациони објекти, економски 
згради или објекти за складирање, прера-
ботка и доработка, за домашна ракотворба и 
амбалажа на селско-стопански производи, 
чија поединечна вредност заедно со опремата 
што им припаѓа, не го преминува износот од 
3,0 мил. динари; 

3) з-а приплоден и работен добиток и за 
селско-стопанска и друга опрема, која слу-
жи за изведување во сопствена режија на 
инвестициони објекти или работи во селското 
стопанство во вкупна вредност од 3 мил дин. 
и помала. 

VII. Ако еден заемобарач бара инвестици-
онен заем за повеќе намени наведени во точ-
ката I од овој конкурс, должен е да поднесе! 
одделни барања за заем за секоја поел.п.пре-
деленост и податоци, со тоа што може д,а 
поднесе (единствена !инвестицијона) програма 
за сите намени за кои бара чнем, ако со ин-
вестиционата програма се решава пробле-
мот за инвестицијата за сите намени. 

VIII Првенство во добивањето на инве-
стициони заеми ќе имаат следниве заемоба-
рачи: 

— кои ќе понудат повисока интересна сто 
па, покус срок за отплата на заемот и пого-
лемо сопствено' учество; 

— кои со помалку вложени средства во 
инвестицијата обезбедуваат поголем рентаби-
лност. 

IX. Отплатувањето на заемите е во полу-
годишни или годишни ануитети. 

Срокот за отплатување на заемот отпоч-
нува со денот што е утврден со договорот за 
заемот помеѓу Банката и корисникот на зае-
мот, без оглед на тоа дали е инвестициониот' 
објект завршен во предвидениот срок (чл. 44 
од Уредбата за заеми за инвестиции). 

X Понудените срокови за отплатување 
на заемот на овој конкурс не можат да, би-
дат подолги од предвидените срокови во точ-
ка XVI од Одлуката за условите и начинот 
под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од 
Републичкиот инвестиционен фонд. 

XI. Заемобарачите се должни за заемите 
до 50 мил. дин. да обезбедат гаранција од оп-
штината, а за заемите над 50 мил. дин. га-
ранција од околијата. 

Банката може и за заемите до 50 мил. дин. 
да бара гаранција од околијата. 

ХП. Барањето за инвестиционен заем со 
инвестициониот елаборат и сите прилози се 
поднесува во два примерка до надлежната 
филијала' на Југословенската инвестициона! 
банка; 

ХШ Барањата за заем што ќе бидат под-
несени во срок од еден месец од објавување-
то на овој конкурс, Банката веднаш ќе ги зе-
ме во разгледување и доколку ги исполну-
ваат условите од конкурсот, заемите ќе би-
дат од,обрени во рамките на расположивите 
средства. 

Барањата за заем поднесени по овој срок 
ќе бидат разгледувани и одобрени сукцесив-
но во рамките на расположивите средства. 

XIV. Во се друго за овој конкурс важат 
одредбите на Уредбата за заеми за инвести-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе 
се даваат заеми за инвестиции од Републи-
чкиот инвестиционен фонд („Службен: весник 
на НРМ4, бр. 4/57) и другите прописи што 
се однесуваат за заеми за инвестиции. 

Број 71 
16 февруари 1957 година 

Скопје 
ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА 

БАНКА - ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ 

Главен директор, 
Т. Ивановски, с. р. 

21. 

На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за 
заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56) и точка Ш од Одлуката 
за условите и начинот под кои ќе се даваат 
заеми за инвестиции од Републичкиот ин-
вестиционен фонд (,,Службен весник на 
НРМ", бр, 4/57), а по прибавената согласност 
од Извршнот совет Југословенската инвести-
циона банка — Централа за НР Македонија 
распишува 

X КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ 
ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 1957 ГОД. 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРУВА-
ЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И 

РУДАРСТВОТО 
I. Со овој конкурс се даваат инвестициони 

заеми од средствата на Републичкиот инве-
стиционен фонд на стопанските организации 
и нивните заедници од областа на индустри-
јата и рударството, со цел за унапредување 
индустриското производство преку рекон-
струкција или проширување на постојните 
погони. 

П. На овој конкурс не можат да се подне-
суваат барања за заем за нови објекти или 
за нови погони. 

Ш. Барањето за инвестиционен заем тре-
ба да содржи податоци пропишани во чл. 16 
и 17 од Уредбата за заеми за инвестиции во 
стопанството („Службен лист на ФНРЈ",-бр. 
31/56), а се поднесува на образец на Југосло-



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ГРОЗД", С. ДУБРОВО - КАВАДАРЦИ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

2 8. Назив на позицијата (X о 
Износ 

во ООО дин. 3 а Назив на позицијата си о 
Износ 

I во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А, , Извори на основните и издвоените 

65 326 
средства 

65 326 1. Фонд на основните средства . . 34.934 
2. Инвестиции во тек 37.820 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 30.382 

за инвестиции 8.639 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

9.702 

37.820 
Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ни-

4. Вкупни обртни средства . . . . 20.893 в, Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и дру1а 
актива 

6. Банка — кредит за обртни средства 21.547 
В. Средства во пресметка и дру1а 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . В. Средства во пресметка и дру1а 
актива 8. Пасивни временски разграничувања 

о. Купувачи и други побарувања . . 7.145 В. Извори на средствата во пре-
36 сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 5.465 
10. Друга пасива Г. Финансиски резултат Друга пасива Г. Финансиски резултат 

Г. Финансиски резултат 
7. Распоредена добивка 1.969 И. 1.969 
8. Загуба 

- 12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 141.828 В К У П Н О : 141.828 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА СТОПАНСТВОТО „ГРОЗД", с. ДУБРОВО 

ВО 1955 ГОДИНА 

Стопанс,твото е формирано во 1947 година со 
решение на тогашното Министерство за земјодел-
ство на НРМ со дејност како земјоделско учили-
ште, но подоцна во 1948 и 1949 година, поради до-
бри услови и добра земјоделска површина, е пре-
формирано во земјоделско претпријатие. 

Предмет на работата на стопанството е земјо-
делство и лозарство. 

За извршување на работата стопанството ко-
ристи основни средства 65,326.570 динари и кредит 
за обртни средства 21,547.000 динари. 

Покрај горенаведените основни и обртни сред-
ства, стопанството користи уште и инвестиционен 

кредит за изградба на лозарство и овоштарство во 
износ од 53,370.000 динари. 

Во 1955 година стопанството имаше планирано 
бруто-продукт во износ од 43,308.400 динари, а 
оствари 30,342.879 динари. 

До ова потфрлување на бруто-продуктот дојде 
затоа што стопанството имаше планирано да посев 
извесна површина со ориз. Поради делумичното 
забранување на оваа'култура од страна на, околи-
јата (а и доцните пролетни с лани што го зафа-
тија овој реон ги измрзнат лозјата) не можеше да 
се постигне планираниот принос на грозје. 

Со намалување на бруто-продуктот процен-
туално се намалија и материјалните трошоци и 
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платниот фонд. Така се оствари добивка во износ 
од 1,969.160 динари. Добивката е расподелена спо-
ред постојните прописи. 

Стопанството во текот на 1955 година имаше 
на работа до 150 постојани и сезонски работници 

и 18 службеници. За овие работници и службе-
ници има потрошено платен фонд во износ од 
10,716.110 динари, така што Просечната месечна 
плата на службениците изнесува 10,923 дин., а на 
работниците 7.620 динари. (179) 

Б И Л А Н С 
НА РАБОТНИЧКО - С Л У ЖБЕНИЧКИОТ РЕСТОРАН „ХРОМ", ВО ПЕРАЛИШТЕТО, Г. ПЕТРОВ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

КГ О ОЈ СХ 0- о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

560 

7 
335 

172 

В К У П Н О : 1.074 

О о, 
О. О 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 
10. Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 

902 
172 

1.074 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА, РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОД. 

Со решение на Работничкиот совет од 7-ХП-
1954 год. а по согласност и на Народниот одбор на 
тогашната Скопска околија, основан е Работничко-
службѕнички ресторан „Хром", во пералиштето — 
Ѓ. Петров. Тој отпочна со работа од 1-1-1955 год. 
Примањето на стоката и просториите е извршено 
од дотогашниот угостителски дуќан „Хром", пера-
лиште. 

Овој ресторан се занимаваше со продажба на 
храна и пијалоци на работниците и службениците 
од самото претпријатие, а просечно имаше 50 або-
нирци. Набавката на намирници и пијалоци е вр-
шена од Ѓ. Петров и Скопје, а се превезувани со 
превозните средства на претпријатието. 

Ресторанот не користеше кредит кај Народна-
та банка, а го кредитираше самото претпријатие. 

Основните средства што ги користеше ресто-
ранот беа на претпријатието, 

Ресторанот немаше одреден процент за оства-
рување на платниот фонд од страна на тогашниот 
Околиски одбор, цради што и платите на персона-
лот ги исплатувана по Тарифниот правилник, и 
ги укалкулирани во цената на чинењето. 

На почетокот на јануари 1955 год. Работнич-
киот совет при претпријатието Рударски базен на 
хром „Радуша" реши ресторанот во цената на чи-
нењето да ги укалкулира само платите на келне-
рите, додека платите на останатите работници и 
службеници, како и трошоците околу огрев, освет-
ление и превоз на намирниците, ќе ги поднесува 
претпријатието на сметка на својата управна ре-
жија. 

Меѓутоа, во август 1955 год. се објави толку-
вање на Сојузниот државен секретар за работи на 
народното стопанство по кое сите плати на работ-
ниците и службениците на работа во ресторанот, 
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како и трошоците околу огрев, осветление и пре-
воз на намирниците мора да ги поднесува самиот 
ресторан. 

Врз основа на ова толкување претпријатието 
наеднаш го задолжи ресторанот со сите исплати 

и други трошоци, а пак ресторанот не можеше да 
ги укалкулира во цената на чинењето на дотогаш-
ните услуги. Поради ова на крајот на годината се 
јави загуба кај овој ресторан во износ од 171.802 
дан. (196) 

Б И Л А Н С 
НА РАБОТНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКИОТ РЕСТОРАН „РАДУША", РУДНИК РАДУША 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 гбдина П а с и в а 

^ о 
Си о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

Б. Средства во пресметка и друга 
актива 

б. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

963 

237 
764 

642 

В К У П Н О : 2.606 

е=С о 
си о Назив на позицијата Износ 

во ООО дчн. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции ^ 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 
10. Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
И. Добивка 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 

2.588 
18 

2.606 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОД. 

Со решение на Работничкиот совет на Рудар-
скиот базен на хром „Радуша" од 7-ХИ-1954 год. 
а по согласност и на Народниот одбор на тогашната 
Скопска околија, основан е Работничко-службе-
нички ресторан „Радуша" во рудникот Радуша. Тој 
отпочна со работа од 1-1-1955 год. Примањето на 
стоката и просториите е извршено од дотогашниот 
угостителски дуќан „Радуша" во рудникот Радуша. 

Овој ресторан се занимаваше со продажба на 
храна и пијалоци на, ,работниците и службениците 
од самото претпријатие, и просечно имаше 200 або-
нирци. Набавка на намирниците и пијалоците се 
вршени од Ѓорче Петров, Скопје и селата на Те-
товска околија, а се превезувани со превозните 
средства на претпријатието. Имаше бифе во са-
миот ресторан, а и едно кај железничката станица 
во Радуша. 

Ресторанот не користеше кредит кај Народна-
та банка, а го кредитираше самото претпријатие. 

Основните средства кои ги користеше ресто-
ранот беа на претпријатието. 

Ресторанот немаше одреден процент за оства-
рување на платниот фонд од страна на тогашниот 
Околиски народен одбор, -поради што и платите на 
персоналот ги исплатувана по тарифниот правил-
ник, додека во цената на чинењето се укалкули-
рани само 60% од исплатените плати, поради тоа 
што тој имаше загуба. 

Во почетокот на јануари 1955 год. Работнич-
киот совет при Рударскиот базен на хром „Раду-
ша", реши ресторанот во цената на чинењето да 
ги укалкулира само платите на келнерите, додека 
платите на останатите работници и службениците, 
како и трошоците направени околу огрев, освет-
ление и превоз на намирниците ќе ги поднесува 
претпријатието на сметка на својата управна ре-
жија. 
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Меѓутоа во август 1955 год. се објави толкува-
њето на Сојузниот државен секретар за работите 
на народното стопанство по кое сите плати на ра-
ботниците и службениците на работа во рестора-
нот, како' и трошоците околу огрев, осветление и 
превоз на намирниците мора да ги поднесува са-
миот ресторан. 

Врз основа на ова претпријатието наеднаш го 
задолжи ресторанот за сите исплатени плати и 

други трошоци, а пак ресторанот не можеше да ги 
укалкулира во цената на чинењето на дотогаш-
ните услуги. Поради ова на крајот на годината се 
јави загуба во овој ресторан во износ од 642.227 
дин. и повеќе исплатени плати во износ од 465.501 
дин. и 209.476 дин,, за социјален придонес на тие 

\ 
плати. Со тоа вкупната загуба изнесува 1,317.204 
динари. (197) 

Б И Л А Н С 
НА ДИРЕКЦИЈАТА „ЖИТОФОНД", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 Назив на позицијата о 
Износ 

во ООО дин. 3 а Назив на позицијата Си о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

181.067 
средства 

1. Основни средства 181.067 
средства 

181 067 
2. 

Основни средства 
15,000 

1. Фонд на основните средства . . 181 067 
2. Инвестиции во тек 15,000 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 

за инвестиции 71689 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 

82.469 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ни-

401.111 
в, Извори на обртните средства 

15.000 
4. Вкупни обртни средства . . . . 401.111 

в, Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 516.027 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

8. Пасивни временски разграничувања 10.931 
5. Купувачи и други побарувања . . 306.330 

В. Извори на средствата во пре-
в. 

Купувачи и други побарувања . . 
В. Извори на средствата во пре-

в. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 

10. Друга пасива 

в. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 

10. Друга пасива 
169.703 

7. Распоредена добивка 75.496 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба . . . . . И. Добивка 
12. Покритие на загубата 

75.496 

В К У П Н О : 1,050 693 В К У П Н О : 1,050.693 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОД. 

Дирекцијата на „Житофонд" е единствено овла 
сте-но претпријатие да се занимава со откуп, пре-
работка и промет со жита и млевени производи во 
Републиката. Оваа задача Дирекцијата ја обаву-
ваше преку своите филијали во Куманово, Титов 
Велес, Прилеп, Битола, Штѓш, Кочани, Тетово и 
Гостивар. / 

Една од најголемите задачи на Дирекцијата 
беше Републиката да биде снабдена навреме и со 
достаточна количина брашно. Уште поголеми гри-
жи се вложени во зимскиот период кога одделни 

загрозени места требаше навреме да се снабдат 
со количина жито за 2—3 месеца. 

Покрај тоа се настојуваше навреме да се на-
бават и дотурат потребни суровини за полно иско-
ристување на нашиот млин,ски капацитет во фа-
бриката. Во тоа се постигнати видни резултати. 
Воопшто не доаѓаше во прашање недостиг на хра-
на или пак застој на млиновите поради немање на 
суровини. 

Во текот1 на 1955 год. е остварена добивка од 
дин. 75,496.000. Добивката е распределена спрема 
постојните законски прописи. 

Обврските спрема општествената заедница се 
исполнети во1 целост и навреме се уплатени. (207) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА АУТО-КАРОСЕРИИ И АВТОБУСИ 

„И ОКТОМВРИ" - СКОПЈЕ 
А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 о, Назив на позицијата си \о 
Износ 

во ООО дин. 5 о. Назив на позицијата Ом о 
1 Износ ' 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 65.030 
средства 

1. Основни средства 65.030 
средства 

30.697 
1. Основни средства 

14.777 
1. Фонд на основните средства . . 30.697 

2. Инвестиции во тек 14.777 2. 
Фонд на основните средства . . 2. Инвестиции во тек 14.777 2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции 34.333 
за инвестиции 6 308 3. 

4. 
Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

7.470 

14.777 
Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ни-

4. Вкупни обртни средства . . . . 82.471 
в, Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка - кредит за обртни средства 49.951 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

41.115 
8. Пасивни временски разграничувања 2.450 

5. Купувачи и други побарувала . . 41.115 
В. Извори на средствата во пре-

в. Друга актива 9.934 В. Извори на средствата во пре-
в. Друга актива 9.934 В. Извори на средствата во пре-
в. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски' . . . 25.311 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 54.646 

7. Распоредена добивка 59.433 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба 11. Добивка 59.433 8. Загуба 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 279.068 В К У П Н О : 279 068 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-СТОЧАРСКОТО СТОПАНСТВО „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА", ШТИП 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 Ѕ, Назив на позицијата Си \о 
Износ 

во ООО дин. 5 о, Назив на позицијата си \о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни И издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

129.867 
9.033 

средства 
1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 

109.242 

29.606 
за инвестиции 4.150 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
4.214 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-
13.922 

4. Вкупни обртни средства . . . . 39.550 
вестиции . . 

Б. Извори на обртните средства 

13.922 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 

21.524 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

12.768 
1.147 

8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
9. Добавувачи и други обврски . . . 

10. Друга пасива . . 
4.415 

13.592 

7. Распоредена добивка 5.916 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

5916 

В К У П Н О : 202.431 В К У П Н О : 202 431 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА СТОПАНСТВОТО „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА", ШТИП 

ВО 1955 ГОД. 

Основната дејност на претпријатието е земјо -
делие и сточар-ство'. Покрај тоа, стопанството има 
воведено и гранка лозарство. 

Работата во 1955 год. стопанството ја заврши 
со успех. 

За користење на постојаните1 капацитети сто-
панството доби основни средства од 126.867.000 ди-
нари, а има и кредит за постојани обртни сред-
ства во износ од 16,544.000 динари и за дополнител-

ни обртни средства во износ од 4,980.000 дин. или се 
21,524.000 динари. 

За 1955 год. стопанството имаше планиран бру-
то-продукт од 7О-,000.000 дин. а оствари 104,602.339 
динари. Планираните вкупни трошоци изнесуваат 
68,870.000 динари, а се остварени 98,686.000 дин. 

Зголе-мувањето на вкупните трошоци како и 
на реализираните -производи се должи на пазар-
ните цени во текот на 1955 год. Така работната 
година заврши со успех. Стопанството оствари до-
бивка во износ од 5,916.000 динари, која е распре-
делена на законските обврски, резервниот фонд и 
ануитетите по гарантираниот долгорочен кредит. 

(148) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР ФИЛМ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

Х о Назив на позицијата о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ о, Назив на позицијата Си о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 40.980 
1. 

средства 
40.980 1. Основни средства 

1. Фонд на основните средства . . 40.980 
2. Инвестиции во тек 522 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции . . , — 

за инвестиции 8.548 3. Разни фондови 8.360 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции -

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 
вестиции 522 

4. Вкупни обртни средства . . . . 27.590 
вестиции 

В. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 13.000 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . 4.769 
8. Пасивни временски разграничувања 2.536 

5. Купувачи и други побарувања . . 2.663 В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 5.868 
В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 5.868 
В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 5.868 сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 16.004 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 

7. Распоредена добивка Г. Финансиски резултат 

43.932 11. Добивка 43.932 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 130.103 В К У П Н О : 130.103 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОД. 

Спрема производствениот план за 1955 год. 
/ 

претпријатието „Вардар филм", Скопје требаше да 
го доврши уметничкиот филм „Волчја ноќ", започ-
нат КОН крајот на 1954 год., да произведе три до-
кументарни филма и неколку филма по порачки. 

Уметничкиот филм се доврши во 1955 год. Се 
произведоа неколку филма по порачка од страна 

на разни стопански организации, но се сними само 
еден документарен филм. и неколку кратки стории. 

Претпријатието просечно во текот на 1955 го-
дина користеше 17,000.000 дин. кредит кај Народна-
та ба,нка. И покрај тоа што прима дотации, се чув-
ствуваше недостиг од финансиски средства. 

Покажаната загуба е покриена од дотациите 
што претпријатието ги прима сукцесивно за сни-
.мање на поодделни филмови. (116) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН „НАПРЕДОК" - Г. ПЕТРОВ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 Ѕ. Назив на позицијата 0- \о 
Износ 

во ООО лин. 5 о. Назив на позицијата а. о 
Износ 

во ООО д'Н. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

43 средства 
1. Основни средства 43 

1. Фонд на основните средства . . 43 1. Основни средства 1. Фонд на основните средства . . 43 
2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 

192 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 

293 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 1.920 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

— 

4. Вкупни обртни средства . . . . 1.920 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 1.488 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

8. Пасивни временски разграничувања 4 
5. Купувачи и други побарувања . . 35 

В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . . В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива 6 сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 256 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 112 

7. Распоредена добивка . ' — Г. Финансиски резултат 
— 11. Добивка — 

12. Покритие на загубата - 1 

В К У П Н О : 2.196 В К У П Н О : 2.196 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ТРГОВИЈА СО ТЕКСТИЛ НА МАЛО „ПАРТИЗАНИ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

Ѕ а Назив на позицијата Си о 
Износ 

во ООО дин. 5 си Назив на позицијата а. о ^ 
Из т е 

во ООО ин. 

А. Основни и издвоени средства А, Извори на основните и издвоените 

402 средства 
1. Основни средства 402 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. 

Основни средства 
1. Фонд на основните средства . . . 402 2. 2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции 
932 3. 

4. 
Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

1.080 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 13 847 вестиции 
Вкупни обртни средства . . . . 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6.ч Банка — кредит за обртни средства 13 6 9 4 

актива 7. 
8. 

Фонд на обртните средства . . . 
Пасивни временски разграничувања 

5. "Купувачи и други побарувања . . — 

В. Извори на средствата во пре-
"Купувачи и други побарувања . . 

116 В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива 116 сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . -

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 121 

7. Распоредена добивка . . . . . . 5 4 Г. Финансиски резултат 
5 4 3. Загуба ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

- И. Добивка . . 5 4 
Загуба ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 15.351 В К У П Н О : 15.351 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПАРТИЗАНИ", 

СКОПЈЕ, ВО 1955 ГОДИНА 

Во 1955 год. работата на дуќанот се одвиваше 
спрема планот. Планот н)а прометот е остварен со 
100% т.е. направен е промет за 48,000.000 дин. 
коефициентот на вртењето е многу подобрен со 
оглед на тоа, што некурентните стоки во дуќанот 
наполно се елеминирани. Кредитите за обртни сред 
ства(, што во' 1954 год. изнесуваа 19 милиона, све-
дени се на 13,694.000 дин. а коефициентот на врте-
њето изнесува 3,5. 

Снабдувањето на дуќанот е вршено преку ло-
калната гросистичка мрежа, а извесна количина 
стоки се набавени од претпријатијата од другите ре-

публики. Набавката од другите републики, макар 
да е сврзана со извесни трошоци при патувањето, 
се покажа како умеска, бидејќи се овозможува 
снабдувањето да биде со поразновиден асортиман, 
што' во локалната гросистичка мрежа понекогаш 
не може да се постигне. 

Цените на артиклите се стабилизирани. Не-
колку пати, во границите на остварените резерви, 
е вршено осетно намалување. Овозможено им: е н-д 
потрошувачите да се снабдуваат со текстилни сто-
ки по достапни цени. 

Работата на4 дуќанот е поставена на стабилна 
основа и прометот одговара на неговиот капацитет. 
Остварените приходи ги покриваат во целост рас-
ходите на дуќанот. Сите обврски кон општестве -
ната заедница се извршени. (185) 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА САПУН И КОЗМЕТИКА „ЦВЕТАН ДИМОВ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 о, Назив на позицијата 0- о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ о. Назив на позицијата (X о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. . Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства , 98.975 
1. 

средства 

2. Инвестиции во тек 14.273 1. Фонд на основните средства . . 28 907 
3. 

Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 

за инвестиции 21.296 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-

22.533 

В. Обртни средства 
ње инвестиции 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 4.826 
вестиции 14.273 4.826 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 

актива 
6. 
7. 

Банка — кредит за обртни средства 
Фонд на обртните средства . . . 

256.127 

5. Купувачи и други побарувања . . 43.080 
8. Пасивни временски разграничувања -

в. 243.684 В. Извори на средствата во пре-243.684 сметка и друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
9. Добавувачи и други обврски . . 33.950 Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 70.344 

7. Распоредена добивка 10.565 Г. Финансиски резултат 
8. - 11. 

12. 
Добивка 
Покритие на загубата 

10.565 

В К У П Н О : 436.699 В К У П Н О : 436.699 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОД. 

Фабриката, „Цветан Димов", Скопје, по опште -
ствениот план беше задолжена целокупното про-
изводство' да го реализира! со 575,098.000 дин. и а 
тоа да го оствари задолжениот доход. Меѓутоа, 

планот за реализација го оствари со 443,184.244 ДИЕГ. 

односно со 77%). По планот 1 фабриката требаше да 
оствари 17,000.000 дин. добивка, а оствари 10,356.284 
дин. 

Фабриката има 2 (две) одделенија: сапунско и 
козметичко. 
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Во солунското одделение се произведуваат сите 
видови сапуни, а во козметичко сите козметички 
препарати. Капацитетот на фабриката се искори-
стува во потполност. 

По плашт/ на фабриката планирано е произ-
водство и тоа: 

1) Сапуни за перење на база 60%- м. к. 2300 то-
на, што изнесува во вредност 384,190.000 дин. 

А к т и в а 

2 а Назив а. о 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 38 
2. Инвестиции во тек -
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 3.457 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 11.130 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 5.885 
в. Друга актива 223 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 847 
8. Загуба 

В К У П Н О : 31.576 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОД. 

Претпријатието „Раддоцентар" како погон на 
Радио Скопје е формирано во ноември 1948 година. 
Во ма-рт 1949 год. тоа прерасна во самостојно прет-
пријатие за продажба и поправка на радиоапара-
ти. На ден 31-Ш-1955 год. се реорганизира со одде-
лување на услужно^ производната дејност од тр-
говската во новоформирано претпријатие ,,Радио^ 
бран" за производство и услуги „Радиоцентар" за 
трговија со радиоапарати и електрични делови на 
големо и на мало, 

2) Козметика 100 тона во вредност од 190,859.000 
дин. 

Во текот на годината производствениот план 
е исполнет: на сапуни на база 60%? м. к. 2031 тон 
во износ од 320,523.000 дин., а на козметика е ис-
полнет планот со1 92 тока во износ од 144,833.000 ди-
нари. (193) 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 38 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции — 
3. Разни фондови 3.457 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции — 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции — 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 12.983 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања — 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 4 255 
10. Друга пасива -

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 847 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 21.576 

Планиран е промет за 1955 год. 100,000.000 дин., 

а остварен и се 185,152.735 дин. или планот е над-

минат со 85%. 
Остварен е вкупен доход во износ од 7,793.904 

ДРГИ., од тоа за покривање на трошоците: матери-
јални, платен фонд и општествени фондови 6,946.743 
дин. и добивка 847.161 дин. 

Ваков успех претпријатието постигна по ре-
организацијата, кога посвеж поголемо внимание 
на трговијата на големо. (203) 

Б И Л А Н С 

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РАДИОЦЕНТАР" - СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година 

на позицијата Износ 
во ООО дин. 

^ о 
О. \0 

Назив на позицијата 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН „СНАБДИТЕЛ" - Г. ПЕТРОВ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 а. Назив на позицијата (X о 
Изшос 

во ООО дин. 2 1! Назив на позицијата 
Си о 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

50 средства 
1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 

50 

за инвестиции 165 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

201 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . 1.872 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 

актива 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 

1.921 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

26 
165 

8. Пасивни временски разграничувања 
В. Извори на средствата во пре-

сметка и друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
9. Добавувачи и други обврски . . . 

10. Друга пасива 
92 
14 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

-
Г. Финансиски резултат 

11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

-

В К У П Н О : 2.278 В К У П Н О : 2.278 

Б И Л А Н С 
НА ЈОРГАКЦИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВАРДАР" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

3 о, Назив на позицијата Си о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ о. Назив на позицијата Си 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни И издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек - . . 
3. Издвоени средства и други средства 

6.767 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 

6.767 

за инвестиции . 8.238 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

11.903 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 11.566 вестиции . . . 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 

3 326 
7.559 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

4.143 
1.784 

8. Пасивни временски разграничувања 
В. Извори на средствата во пре-

сметка и друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
9. Добавувачи и други обврски . . . 

10. Друга пасива 
139 

2.750 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

, 16.031 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка . 
12. Покритие на загубата 

16.031 

В К У П Н О : 48 529 В К У П Н О : 48.529 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗД РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОД. 

ш 
Јорганџиското претпријатие „Вардар", Скопје, 

во извештајната тдина располагаше со основни 
средства во износ од 6,762.202 ди,н. главно, дотра-
ени машини што бараат чести поправки). Тоа ко-
ристеше обртни средства во износ од 7,559.000 дин. 
и дополнителен кредит во износ . од 3,326.000 дин. 
или вкупно 10,885.000 дин. 

Производствениот план по вредност изнесува-
ше 98,566.000 дин. Тој финансиски беше остварен 
со 105%, т. е. остварени се 103,021.765 дин. По ко-
личина планот е остварен со 103%?. 

И покрај тешкотии во добавувањетб на суро-
вини, претпријатието успеваше навреме да се снаб-
дува со сите потребни материјали, со исклучок на 
брокатната свила. 

За извршувањето на производствениот план во 
текот на год,ината е потрошен платен: фонд во из-
нос од 5,665.430 дин,., а остварена е добивка во из-
нос од 16,031.094 дин., која е распределена според 
постојните законски прописи. 

Во 195о год. напорите на претпријатието ќе би-
дат управени кон реконструкција на погонот, со 
постепена замена на дотраените машини. 

(216) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, БИТОЛА 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

Ре
д.

 I
 

бр
ој

 1
 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 3 2, Назив на позицијата 

Си о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства % 240.647 средства 

2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства 240.647 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства 

68.950 
инвестиции 

за инвестиции 68.950 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

81.287 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции — 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 485.687 вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 295.000 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . -

Купувачи и други побарувања . . 124.774 8. Пасивни временски разграничувања 3.984 
5. Купувачи и други побарувања . . 124.774 8. Пасивни временски разграничувања 

в. Друга актива -
В. Извори на средствата во пре- / Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 299.140 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка 660.440 Г. Финансиски резултат 
8. Загуба . . . -

И. Добивка 
12. Покритие на загубата 

660.440 

В К У П Н О : 1,580.498 В К У П Н О : 1,580.498 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, 

БИТОЛА ВО 1955 ГОДИНА 

I. Производство и обработката на тутун. — 
Претурија,тието имаше склучено договори за са-
дење на тутун со 9.396 лица, кои засадија 186,391.000 
тутунови корени и произведоа 1,951.580 кгр. тутун. 

Од вкупната откупена количина тутун се из-
работи финален производ 1,774.259 кгр.; од тоа за 
извоз 876.000 кгр. и за домашен пазар 898.259 кгр. 

За изработка на вкупното производство е упо-
требена работна рака 7.814 работници и службени-
ци и на еден тон: доаѓа 3,72 работници и службе-
ници, дури во 1954 година, по 1 тон се употребени 
4,33 работници и службеници, што значи дека про-
дуктивноста на трудот! е порасната за 0,61 работ-
ници и службеници по 1 тон! изработен тутун. Тоа 
придонесе цената на чинењето да се намали за 
18,55 дин,ари, по 1 кгр. во однос на 1954 година. 

II. Користење капацитетот на основните сред-
ства. — Претпријатието располага со капацитет на 
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сместувачки простор од 1.400—1.500 тони, додека 
претпријатието откупи 2.950 тони тутун. 

Големи тешкотии имаше претпријатието околу 
сместувањето на тутунот (беше сместуван и во сел-
ски штали и домови, кои ни оддалеку не одгова-
р а за магацини за сместување на тутунот). 

III. Користење среде! вата на фондовите. — 
Средствата на амортизациониот фонд за замена не 
се користени, додека од средствата амортизаци-
ониот фонд за одржување се потрошени 679.000 
дин. за извршени разни поправки. 

Од средствата за самостојно располагање се 
потрошени 18,877.000 дин.; од тоа за инвестиции 
18,007.000 дин., за оста,нато 870.000 дин. 

IV. Остварен финансиски резултат. — Прет-
пријатието постигна реализација во износ од 
3.059.837.000 дин. По планот требаше да оствари 
2.086.560.000 дин. Претпријатието оствари добивка 
во износ од 660,439.590 дин. а планирана беше су-
мата од 340,050.000 дин. Вака висок финансиски 
резултат е остварен благодарејќи на конјуктурно-
ста на извозниот тутун и неговото продавање за 
своја сметка. (136) 

Б И Л А Н С 
НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАЏАРИ", С. МАЏАРИ, СКОПЈЕ 

а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

ЈО1 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
О V Си Си о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 
V 

1. Основни средства 1,194.184 
2. Инвестиции во тек 7.884 
9. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции . 114.578 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
в. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка . 
в . Загуба 

68.125 

26.796 
976 

46.787 

А. Извори ца основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции . . . 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 
В. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 
10. Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 1,459.330 В К У П Н О : 

805.514 

114.654 

392.515 

2.039 

18.712 
31.904 

45.205 

46.787 

1,459.330 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МА-

ЏАРИ", С. МАЏАРИ, СКОПЈЕ ВО 1955 ГОДИНА 

Централата има инсталирана сила 15,8 т ^ . 
Работи во системот на електростопанството на 

НРМ, го дополнува недостигот на електрична енер-
гија во системот како основна централа за про-
изводство на електрична енергија во Републиката. 

Во текот на 1955 год. централата го има испол-
нето планот со' 55%. Од тоа заедницата користи 121 

мил. дин. бидејќи хидроцентралите го префрлија 
за толку планот за колку претпријатието го пот-
фрли. 

Познато е дека 1955 година беше изобилна со 
вод,ен талог. Тоа им овозможи работа на хидро-
електраните со1 полн капацитет, а смалена беше ра-
ботата на Термо1 и дизел-централите. 

Поради нееднаквост на производството (дина-
мика на производството) претпријатието во Ш-
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квартал имаше договорено големи количини јаг-
лен. Неговите технички средства не беа доволни 
за истовар во определеното време, и тоа предизви-
ка плаќање на лежарина од 10 мил. дин. а наедно 

и наголемување на залихите, затворање на фи-
нансиски средства и конечно ненавремено одгова-
рање на обврските на претпријатието спрема за-
едницата и добавувачите. (186) 

Б И Л А Н С 
НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СКОПЈЕ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а о и в а 

5 а, Нази л на позицијата си о 
-Износ 

во ООО дин. Ѕ Ц Назив на позицијата 
Си \о 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства средства 
1. Основни средства 1,236.276 

1. 

средства 
1,236.276 

2. Инвестиции во тек 
1,236.276 

1. Фонд на основните средства . . 1,236.276 
2. Инвестиции во тек 921.097 2. 

Фонд на основните средства . . Инвестиции во тек 921.097 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 

58.340 77.679 3. Разни фондови 58.340 
4. Долгорочен кредит за финансира-

915.843 ње инвестиции 915.843 
В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 27.654 вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

10.461 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 7.363 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

Купувачи и други побаоувања . . 
8. Пасивни временски разграничувања -

5. Купувачи и други побаоувања . . 10.956 
в. Друга актива 3 934 В. Извори на средствата во пре-в. Друга актива 3 934 В. Извори на средствата во пре-Друга актива 

9. 
сметка и друга пасева 

Добавувачи и други обврски . . . 9 457 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 39.856 

7. Распоредена добивка 40.037 Ј Г. Финансиски резултат 

8. Загуба 11. Добивка 40.037 Загуба 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 2,317.633 В К У П Н О : 2,317.933 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СКОПЈЕ", 

СКОПЈЕ, ВО 1955 ГОДИНА 

Во оваа година, за разлика од минатите (кога 
им го продаваше својот производ на дистрибутив-
ните електрични претпријатија и на поголемите 
консуматори) претпријатието не го продава својот 
производ, туку го става на располагање на Елек-
тростопанската заедница на НРМ сета инстали-
рана сила на генераторите на електричните цен-
трали во Скопје, село Матка и Тетово како и ка-
пацитетот на далекуводната мрежа за НО кв и 
35 кв. Со тоа планот на реализацијата на претпри-
јатието е одреден со договорот склучен со Електро^ 

стопанската заедница на НРМ и неговото извршу-
вање не може да дојде во прашање. 

За планот на производството се грижи Елек-
тростопанската заедница на НРМ. 

Работата на претпријатието се состои во тоа 
да ги одржува во исправна состојба нашите ма-
шини и далеку води, а кога ќе се укаже потреба, 
да може веднаш да ги пушти во погон. 

Сите работни масгга со систематизацијата се 
исполнети. 

Претпријатието користи и кредит од Општиот 
инвестиционен фонд за изградба на далекуводна 
мрежа и трафостаници (на пр. 110 кв далекуводот 
Вруток — Скопје и 110/35 кв трафостаѕница Бутељ 
и др.). (214) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН „ИДНИНА" - С. САРАЈ, СКОПСКО 

А ѕ т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 а, Назив на позицијата а, о 
Износ 

во ООО дин. 5 о. Назив на позицијата Он о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

Основни средства 74 средства 
1. Основни средства 74 

1. 
средства 

2. 
Основни средства 1. Фонд на основните средства . . 74 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 

74 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции -

94 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

89 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

1.059 вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

— 

4. Вкупни обртни средства . . . . 1.059 вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга в. Банка — кредит за обртни средства 1.000 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

Купувачи и други побарувања . . с 8. Пасивни временски разграничувања 
5. Купувачи и други побарувања . . 5 

В. Извори на средствата во пре-е. Друга актива 1 В. Извори на средствата во пре-Друга актива 

9. 
сметка и друга пасива 

Добавувачи и други обврски . . . 31 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 36 

7. Распоредена добивка — Г. Финансиски резултат 
8. Загуба -

11. 
12. 

Добивка - -

В К У П Н О : 1.230 В К У П Н О : 1.230 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДРВНА ИНДУСТРИЈА „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

2 си Назив на позицијата Си о 
Износ 

во ООО дин. 5 а, Назив на позицијата си о ч 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 44.586 средства 
26.465 

2. Инвестиции во тек 19.278 1. Фонд на основните средства . . 26.465 

3. 
Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции 5 292 
за инвестиции - 3. 

4. 
Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-

В. Обртни средства 
ње инвестиции -

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 62.006 
вестиции 

В. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 3.990 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . 40.118 

21.786 
8. Пасивни временски разграничувања 10.095 

5. Купувачи и други побарувања . . 21.786 
Пасивни временски разграничувања 10.095 

б. Друга актива 2.958 В. Извори на средствата во пре-Друга актива 

9. 
сметка и друга пасива 

Добавувачи и други обврски . . . 25-221 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 13.634 

7. Распоредена добивка 13.634 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба ч -
11. 
12. 

Добивка 
Покритие на загубава 

13.634 

В К У П Н О : 112.059 В К У П Н О : 112.059 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието за дрвна индустрија „Црвена 
Ѕвезда" се занимава со производство на градежна 
столарија, ролетни, домашен и канцелариски на-

мештај, како и сите други производи од дрвната 
гранка. 

Во текот на годината претпријатието оствари 
бруто продукт од 139,937.841 динари или годиш-
ниот производствен план го оствари со 103.652. 

Остварената добивка во 1955 год. изнесува 
13,634.276 динари. (87) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АУТО-МАКЕДОНИЈА", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

3 о. Назив на позицијата Ои о Износ 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 11,111.505 
2. Инвестиции во тек 12,915.643 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 35,856.554 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 448,205.480 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 336,367.340 
в. Друга актива 83,400.294 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 47,510.611 
8. Загуба -

В К У П Н О : 975,367.427 

0-1 \о Назив на позицијата Износ 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 
10. Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

ВКУПНО: 

11,111.505 

2,841.673 
43,998.001 

12,915.643 

433,251.000 

26.734 

423,712.200 

47,510.611 

975,367.427 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието „Ауто-Македонија", Скопје, е 
основано на 15 август 1946 година и работеше како 
филијала на централното' односно матичното прет-
пријатие од Белград под „Југоауто". 

Во текот на 1948 год. во матичното претприја-
тие „Југоауто" се изврши реорганизација, така што 
нашето претпријатие од тој датум мина како са-
мостојно претпријатие под назив „Ауто-Македони-
ја", претпријатие за промет со автомобили, резервни 
Делови, гуми и друго. При крајот на 1951 година, 
нашето претпријатие се запиша во регистарот на 
претпријатијата со надворешно работење со право 
на увоз на автомобили, резервни делови, гуми и 
други потреби за сообраќајот. 

Во текот на 1955 година, претпријатието наба-
ви стока во вредност од 3.015.687.531 дин. Планира-
ната реализација од 1.500.000.000 е постигната во 
висина од 3.071.403.341 дин., односно прометот е из-
вршен со 200%. 

На база на целокупната реализација, остваре-
ната разлика помеѓу набавната и продажната цека 
изнесува 154,866.457 дин. или, искажано во' про-
центи на прометот, изнесува 5,04%. 

За правилното и редовно' работење на претпри-
јатието, одобрените обртни средства не беа доста-
точни. Во таа смисла претпријатието през текот 
на целата година водеше упорна борба за зголе-
мување на средствата. Зголемувањето дојде дуои 
подоцна, а тоа се одрази и на самата реализација, 
односно на извршувањето на планот. 
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Недостигот како и големата цена на стран-
ската валута го доведуваше често самото претпри-
јатие во стагнација на набавка на странска стока. 
На наша интервенција (со давање извесни модели 
на одделни резервни делови за автомобили), наша-

та индустрија почна да ги произведува и со тоа 
нашата заедница заштеди прилична девизни сред-
ства, зашто и останатите сродни претпријатија 
почнаа да се снабдуваат со производи од нашето 
производство. (174) 

Б И Л А Н С 
НА ИНДУСТРИСКОТО СТОЛАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДИМЧЕ ЕРЕБИЦА", КУМАНОВО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 а Назив на позицијата Износ 2 а Назив на позицијата а. \о Износ 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

50,032.650 
16,251.380 1. 

2. 

средства 
Фонд на основните средства . . 
Долгорочен кредит за довршување 
инвестиции 

42,969.345 

7,063.305 
за инвестиции 8,490.889 3. Разни фондови 8,546.792 

4. Долгорочен кредит за финансира-
8,546.792 

Б. Обртни средства 5. 
ње инвестиции 
Други извори за финансирање ин-

4,392.368 

4. Вкупни обртни средства . . . . 31,329,476 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
11,859.004^ 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 23.602,000 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

17,947.679 
1,631.638 

8. Пасивни временски разграничувања 
В. Извори на средствата во пре-

сметка и друга пасива 

557.111 

Г. Финансиски резултат 
9. 

10. 
Добавувачи и други обврски . . . 
Друга пасива 

18.717.690 
7,976.892 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

17,370.931 
11. 
12. 

Г. Финансиски резултат 
Добивка 
Покритие на загубата 

17,370.931 

В К У П Н О : 143,054.643 В К У П Н О : 143,054.643 

ри. Задачата беше планирана врз основа на пла-
нираното проширување на погонот и зголемува-
њето на машинскиот парк, и ново запослување на 
работна сила. Бидејќи до ова во текот на годи-
ната не дојде, производствената за,дача за 1955 год. 
е исполнета во висина на горните бројки. 

Организацијата на работата е поставена на 
здрава основа, постојат неколку погони, и рабо-
тата во нив се одвива врз база на донесените ствар 
ни, технички норми. (156) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ДИМЧЕ ЕРЕБИЦА", 

КУМАНОВО ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1947 година. Ос-
новните средства на 31-ХП-1955 год. изнесуваа 
59,910.000 дин., а кредитот на обртните ' средства 
23,1602.000 дин). Производствената задача за 1955 
год. изнесува 132,060.000 динари. Со реализација 
во текот1 на годината производствената задача е 
извршена со 74%) или во вредност 97,548.000 дина-

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Оваа фабрика е формирана во 1947 година. 
Вкупно планираното производство за 1955 го-

дина е исполнето со' 96,5%. Неисполнувањето на 
производствениот план: доаѓа поради недостаток 
на суровини (хартија за бакалски кеси). 

Реализираниот бруто продукт во 1955 год. е 
остварен со дин. 91,346.210, а материјалните тро-

шоци како и 1сите други законски обврски изнесу-
ват 74,384.094 дин. Добивката од дин. 16,962.116 е 
распределена спрема законските прописи. На само-
стојно располагање остануваат дин. 2,772.820, од 
тоа за плати од добивката 987.872 дин. Сите закон-
ски обврски спрема општествената заедница се 
измерени. (188) 
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Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА МУКАВИ И КЕСИ „КОМУНА", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

2 а Назив на позицијата Он о 
"В к 

Износ 
во ООО дин. Ѕ а Назив на позицијата си о 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

43.318 
1.653 

3.511 

17.861 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ни-

в, Извори на обртните средства 

21.682 

21.636 
4.217 

1.653 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

4.708 
299 

6. Банка—кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

12.687 

Г. Финансиски резултат 
9. Добавувачи и други обврски . . . 

10. Друга пасива 
7.089 
2.386 

7. Распоредена добивка 17.007 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

17.007 

В К У П Н О : 88.357 В К У П Н О : 88.357 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ХРОМНИ РУДНИК „ЛОЈАНЕ" - КУМАНОВО 

А к т ж в а на ден 31-ХП-1955 година П а е и в а 

5 о, Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 5 а Назив на позицијата О, о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни И издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

177.065 
средства 

1. Основни средства 177.065 
средства 

177.065 2. 
Основни средства 

2-025 1. Фонд на основните средства . . 177.065 2. Инвестиции во тек 2-025 2. Долгорочен кредит за довршување 
177.065 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции 2.025 
ЗА инвестиции 19.286 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

19.113 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

Вкупни обртни средства . . . . 17.460 
вестиции 

В. Извори на обртните средства 

-
4. Вкупни обртни средства . . . . 17.460 

вестиции 

В. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 20.000 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . -

Купувачи и други побарувања . . 21.993 
8. Пасивни временски разграничувања — 

Купувачи и други побарувања . . 21.993 
8. Пасивни временски разграничувања 

е. Друга актива В. Извори на средствата во пре-е. Друга актива В. Извори на средствата во пре-Друга актива сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 19.626 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка 7.048 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба - 11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

7.048 

В К У П Н О ! 244.877 В К У П Н О : 244.877 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 1-1-1949 година. 
Основен предмет на работата му е: производство 
на хромна руда II и III врста. 

Своите производи ги продава односно хромна 
руда II врста се продава на „Машохром" — Кара-
њево, а хромна руда III врста се продава на пера-
лиштето рударски базен на хром „Радуша" во 
Ѓорче Петров. 

За обавување на работата во претпријатието 
се запосле-ни 312 работника и службеника. 

Со истиот број на работниците и службениците 
претпријатието покрај производството на хромна 
руда П и Ш врста Р13ведува рударски истражни 
работи во Лојане на арсен атнимонова руда. 

Претпријатието го исполни годишниот план 
на производството на хромна руда II и III врста 
вкупно' со 84%?, а рударските истражни работи се 

извршени со 98,7%. (158) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ АНГРО „ИЗВОР", КИЧЕВО 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

2 о, Назив на позицијата о. \о Износ 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 1,257.406 
2. Инвестиции во тек 5,923.013 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции -

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 
Џ 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

б. Купувачи и други побарувања . . 
в. Друга актива . 

67,905.267 

19,821.441 
274.849 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 95,181.976 

и о и а а, о 
Назив на позицијата Износ 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 1,257.406 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции — 
3. Разни фондови 6,549.935 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции — 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции — 
В. Извори на обртните средства 

в. Банка — кредит за обртни средства ј Ј 404.000 
7. Фонд на обртните средства . . . „ 
8. Пасивни временски разграничувања -

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 13,708.200 
1а Друга пасива 939.183 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 1,323.252 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 95,181.976 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Трговското претпријатие агро „Извор", Киче-
во, се занимава со купопродажба на сите текстил-
ни, колонијални и др. стоки. 

Поставениот план за работа во 1955 год. е из-
вршен со 101 %, вклучувајќи ги 7-те продавници 
кои се припоија со актива и пасива на 1-Х1-1955 
год. и 2-те продавници на истата дата. 

Редовните и дополнителните обртни средства 

добиени од Банката изнесуват 71,404.000 дин., а 

основните средства изнееуват 1,257.406 динари. 

Целокупниот промет во 1955 год. изнесува 

269,336.000 дин. 

Вкупен приход за расподелба изнесува 19,896.251 

дин., а вкупна добивка 1,323.252 динари. (205) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН „РУДАР" - РАДУША 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

2 о, Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 5 о. Назив на позицијата 
Си о 

Износ 
во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 130 
2. Инвестиции во тек -
3. Издвоени средства и други средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 4.901 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 231 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка -

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 130 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции -
3. Разни фондови 532 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции ч 

5. Други извори На финансирање ин-
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 4.792 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . - 364 
10. Друга пасива 12 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка ^ 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : КНкр.бЗО В К У П Н О : 5.830 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТАРИЦИ „ЖИТОФОНД" ФИЛИЈАЛА, ПРИЛЕП 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 о. Назив на позицијата 
Износ 

во ООО дин. 5 а Назив на позицијата Си о 
Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 172.815 
2. Инвестиции во тек 6.728 
3. Издвоени средства и други средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 95252 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 38.069 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 15.362 
8. Загуба' -

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 172.815 
2. Долгорочен кредит за довршувања 

инвестиции — 
3. Разни фондови 35.627 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции ^ 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 6.728 
Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 95.200 
7. Фонд на обртните средства . . . -
8. Пасивни временски разграничувања -

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 31.612 
10. Друга пасива — 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 15.362 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 357.344 В К У П Н О : 357.344 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
„ЖИТОФОНД" - ФИЛИЈАЛА, ПРИЛЕП 

ВО 1955 ГОДИНА 

Основната дејност на претпријатието -е трго-
вија и откуп на житарици и брашно. Претприја-
тието во својот состав има автоматска мелница со 
капацитет од 18.000 кгр. за 24 часа. 

Работната 1955 год. претпријатието ја заврши 
со успех. Тоа се гледа од след,ните постигнати 
резултати: остварено е вкупна реализација во из-

нос од 755,749.558 дин., реализиран платен фонд 
7,572.685 дин., амортизација на основните средства 
6,333.426 дин., камата на основните средства 4,716.350 
дин. Планот за трговската дејност е исполнет со 
126%?, а производниот за мелницата со 112%. Со 
натфрлувањето на планот претпријатието ја зго-
леми добивката која изнесува 15,362.047 динари. 

Во текот на годината претпријатието ги ис-
фрли од -погон дотрајаните машини во мелницата, 
а наместо нив набави нови машини со кои го по-
добри квалитетот на брашното. (209) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ГРАДИНАР", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1954 година П а с и в а 

% а, Назив на позицијата ЕЈ о 
Износ 5 а, Назив на позицијата О. \о Износ 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

21.659 

15.552 

129.920 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

В. Извори на обртните средства 

21,689 

13.898 

350 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
в. Друга актива 

210.062 

6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

285.849 

8,899 

Г. Финансиски резултат 
9. Добавувачи и други обврски . . . 

10. Друга пасива 
42.631 
3.907 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

5.249 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

5.249 

В К У П Н О : 382.472 В К У П Н О : 382.472 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗД РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОД. 

Предметот на работењето на претпријатието 
„Градинар", Скопје е увоз на колонијални зачини 
и јужно овошје, извоз на земјоделски производи, 
на овошје и зеленчук, како и во внатрешниот про-
мет со земјоделски производи. 

Во Споредба со 1954 год. претпријатието има 
остварено промет за 4,50%? поголем во 1955 год. Во 
1954 год. има извезено 2176 тона разно овошје и 
зеленчук, во 1955 год. е извезено 3652 тона. Успе-
хот е дотолку поголем, што во 1955 год. поради ло-
шите атмосферски прилики, наполно беа уништени 

кајсиите и делумично грозјето како и кромидот а 
од внатрешниот промет му беше одземено односно 
не му се дозволи да врши откуп на оризова арпа. 
Подоцна му беше дадено право, но за тоа немаше 
приготвено организација. 

Преориентацијата на нашето претпријатие да 
работи преку задругите даде прилично добри ре-
зултати, особено во Гевгелискиот базен, Ресен и 
Охрид. 

И покрај отпишаните постари обврски и поба-
рувања од 29,928.000 дин., претпријатието има остава 
рено добивка во износ од 5,249.000 дин., која е рас-
пределена спрема прописите. (209) 



26-11-1957 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ Стр. 21 - Бр. 4 

А к т и в 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЈУГОПРОЕКТ" - СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

ч о СЈ Ои 
Си О 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка . . . . 
8. Загуба 

10.105 
323 

2.860 

1.365 

20.363 
13 

13.846 

В К У П Н О : 48.875 

О 
V си Си \о 

Назив на позицијата 
Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 
10. Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 

10.105 

1.967 

323 

17.000 

4.032 
1.602 

13.846 

48,875 

, Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТОМОБИЛСКИ СООБРАЌАЈ „ГАЛЕБ", ОХРИД 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година „ „ ^ „ „ „ „ Ш 

Ѕ Ѕ. Назив на позицијата О, о 
Износ 5 2. Назив на позицијата 

Си \о 
Износ 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

121,451.259 
средства 

1- Основни средства 121,451.259 1. Фонд на основните средства . . 46,967.323 
2. Инвестиции во тек 6,749.377 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 74,483.976 

за инвестиции - 3. Разни фондови 4,276 229 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции — 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

17,122.698 
вестиции 4,210.221 

4. Вкупни обртни средства . . . . 17,122.698 
вестиции 

4. Вкупни обртни средства . . . . 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 5,642 972 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

11,297.059 
8. Пасивни временски разграничувања 990.258 

5. Купувачи и други побарувања . . 11,297.059 
В. Извори на средствата во пре-

6. Друга актива . 11,6Ј3.429 В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива . сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 15,943.567 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 15,799.306 

7. Распоредена добивка 8,960.697 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба 11. Добивка 8,960.697 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 177,274.559 В К У П Н О : 177,274.559 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ГАЛЕВ" - ОХРИД, 

ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1947 год. Се за-
нимава со превоз на патници и стоки. Работата јч 

'обавува со 82 работника и службеника. 
Во текот на годината претпријатието набави 

стоки во износ од 113,385.178 дин. по продажна 
вредност. 

Залихите на стоки по продажна вредност на 
31-Х-1955 год, изнесуваат 15,690.526 динари. 

Планиран промет за 1955 год. 85,000.000 дин., а 
остварен промет за 1955 год. изнесува 113,385.178 
дин. или остварен промет спрема планираниот 
133%;. 

Плагги по тарифен правилник 11,450.704 дин., 
остварен платен фонд 10,735.125 дин. 

Остварен месечен платен фонд по еден работ-
ник-службеник 10.909 динари. (122) 

Б И Л А Н С 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА НРМ „ЕЛЕКТРОСТО-

ПАНСКА ЗАЕДНИЦА", СКОПЈЕ 
А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

2 о. Назив на позицијата о, о 
Износ 

во ООО дин. 2 о. Назив на позицијата ех о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

В. Обртни средства 

" 64.806 
53 847 

30.280 

средства 
1. Фонд на основните. средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

6.551 

58.255 
33.239 

53 847 

4. Вкупни обртни средства . . . . 12.754 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
-

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

102.132 
11.264 

6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

66.927 

1.019 

Г. Финансиски резултат 
9. Добавувачи и други обврски . . . 

10. Друга пасива 
6.502 

48,743 

7. Распоредена добивка . . . . . . 

( 

33.938 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

33.938 

В К У П Н О : 309.021 В К У П Н О : 309 021 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Заедницата на електростопанските претприја-
тија на НРМ „Електростопанска заедница" е фор-
мирана врз основа на Уредбата за заедници на 
електростопанските претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 4/54). Целта на Заедницата е: по-
економично користење на електростопанските об 
јекти во НРМ, проширување на елект.ростопаЕ-
скиот систем и електрификацијата на НРМ, купо-
продажба на електрична енергија, како и вршења 
надзор и контрола над техничката исправност к 

редовното одржување на електростопанските об 
јекти на здружените претпријатија. 

Производниот план за 1955 год. количински е 
извршен со 94,87%. Со ова. извршување на планот 
целиот конзум беше наполно задоволен. Неиспол-
нештето на планот се јавува како последица на 
испуштање во погон некои индустриски објекти 
што беше предвидено со истиот. 

Благодарејќи на измената за структурата на 
производството', а кое се услови со големи пада-
вини през годината. Заедницата оствари добивка 
в,о износ о ЗдЗ,938.000 дин. наместо планираната за-
губа. Структурата на оствареното производство 

термоенергија 61%?, а хидроенергија 150%\ (184) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА КУПО-ПРОДАЖБА НА ВЕТЕРИНАРНИ И САНИТАРНИ МАТЕРИ-

ЈАЛИ „ВЕТЛЕК", СКОПЈЕ 
А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

3 о, Назив на позицијата 
Он о 

Износ 
во ООО дин. 2 8. Назив на позицијата Си о 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

1.026 

4.809 

средства 
1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

1,026 

5.274 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 66.005 вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 

актива 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 

66.618 

5. Купувачи и други побарувања . . 
в. Друга актив? 

22 672 
1.501 

8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
9. Добавувачи и други обврски . . . 

10. Друга пасива 
20.745 
2.350 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

702 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

702 

^ В К У П Н О : 96.71 5 В К У П Н О : 96.715 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието за купо-продажба на ветери -
нарни и санитарни материјали „Ветлек" — Скопје 
е основано во месец јуни: 1948 година. 

Редовните и дополнителните обртни средства 
добиени како кредит од Народната банка изнесу-

ват 66,618.000 дин., а основните средства изнесу-
ваат 1,026.000 динари. 

Планираниот промет за 1955 год. изнесуваше 
150,000.000 дин., а е остварен промет во износ од 
166,052.724 дин. 

Остварениот вкупен приход за расподелба из 
негува 20,658.437 дин., од тоа добивката изнесува 
701.836 динари. (202) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Прилепската пивара е обновувана во составот 
на претпријатието „Црвени Стени", Прилеп. Од 
1 јануари 1955 год, пиварата е веќе посебна 'само-
стојна стопанска организација. 

Производствениот план за 1955 год. изнесуваше 
12.000 хектолитри пиво' во вредност од 65,048.000 
дин. 

Планот по асортиман и вредност е остварен со 
81,70%?. Пиварата како млада стопанска организа-
ција не е опремена во целост. Нејзиното тесно 
грло се транспортните средства и амбалажата во 
флаиш. Покрај тоа, пиварата работи со дотрај ана 

варилница, мал капацитет на класниот подрум и 
немеханизирава флашарница за точење пиво во 
флаиш. 

Се работи на инвестициона програма со која 
се предвидува рекон,струкција на пиварата со цел 
да се зголеми капацитетот и да се отпловат тесни-
те грла. 

Делот од добивката за самостојно располагање 
е распределен вака: 1) плати од добивката 114.530 
дин., 2) социјален придонес 49,247 дин., и 3) фонд 
за самостојно располагање 174.848 дин. (168) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРИЛЕПСКАТА ПИВАРА, ПРИЛЕП 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

Е а Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 2 а Назив на позицијата 

Си о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 61.803 средства 
36,875 2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 36,875 

3. 
Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции 24.928 
за инвестиции 3.335 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

3.585 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ни-

4. Вкупни обртни средства . . . . 39.865 
в, Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга б. Банка — кредит за обртни средства 37.940 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . -

8. Пасивни временски разграничувања 466 
5. Купувачи и други побарувања . . 2.409 В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 

2.409 В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 295 
В. Извори на средствата во пре-Друга актива 295 сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 2.564 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.349 

7. Распоредена добивка . . . . . . 1.865 
Г. Финансиски резултат 

8. 11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

1.865 

В К У П Н О : 109.572 В К У П Н О : 109.572 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „АНГРО ВАРДАР", ТИТОВ ВЕЛЕС 

А к т и в а на дев 31-ХП-1954 година П а с и в а 

311 Назив на позицијата О. О 
Износ 

во ООО дин. 2 Ѕ. Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 764 средства 
1. Основни средства 764 

764 
2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 764 
2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 

3. 
Инвестиции во тек 

2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства 

3.807 инвестиции -

за инвестиции 3.807 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

4.288 

В. Обртни средства 
ње инвестиции — 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 78.228 вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 69.980 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

5. Купувачи и други побарувања . . 27.447 8. Пасивни временски разграничувања - -

б. Друга актива 6.685 В. Извори на средствата во дре-Друга актива 
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 41.279 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 620 

7. Распоредена добивка — Г. Финансиски резултат 

8. 11. Добивка 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 116.931 В К У П Н О : 116.931 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
„АНГРО ВАРДАР", ТИТОВ ВЕЛЕС, ВО 1955 ГОД. 

Претпријатието во 1955 год. планираше стоко-
вен промет во износ од 550,000.000 дан., но при 
крајот на месец јули Народниот одбор на околијата 
во Титов Велес стоковниот промет го покачи на 
600,000.000 дин. Претпријатието со залагање на це-
лиот колектив и барање нови пазари за пласи-
рање на своите трговски стоки успеа да го оствари 
стоковниот план: од 600,000.000 дин., или да го ис-
полни 100%?, иако беше превисок, со оглед на фак-
тот дека преѓгпријатието до месец октомври 1955 
год. имаше банковен кредит само 60,000.000 дин. 
По негово неколкукратно барање преку Народната 
банка во Титов Велес, тоа успеа во месец октомври 

1955 год. да му се зголеми банковниот кредит уште 
за 10,000.000 дик, 

Процентот за покривање на платите и остана-
тите придонеси од 080%? беше исто така многу мал, 
па иако покачениот план претпријатието го ис-
полни со 100%?, сепак одвај ги покри платите по 
тарифниот правилник од 100%. 

Претпријатието оствари вкупен приход за рас-
поделба во изиос од 13,840.000 динари распределен 
според постојните прописи. 

Претпријатието работеше со минимална мар -
жа од 2,30%?. Беше најевтино при продажба на 
своите стоки од сите претпријатија во НР Маке-
донија што се занимаваа со трговија на големо. 

(190) 

Б И Л А Н С 
НА РУДАРСКИОТ БАЗЕН НА ХРОМ „РАДУША", ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година II а с и в А 

3 о, Назив на позицијата О, О 
Износ 

во ООО дин, 5 о. Назив на позицијата Си о 
Износ 

во ООО дни. 

А, Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 1,252.501 средства 
1,228.181 

2. Инвестиции во тек 98.280 1. Фонд на основните средства . . 1,228.181 
2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 24.320 

инвестиции 122.019 3. Разни фондови 130.137 
4. Долгорочен кредит за финансира-

23.363 ње инвестиции 23.363 
В. Обртни средства Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 916.335 вестиции 72.570 

В., Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 852.067 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

211.387 
8. Пасивни временски разграничувања 440 

5. Купувачи и други побарувала . . 211.387 
В. Извори на средствата во пре-

5. Купувачи и други побарувала . . 
В. Извори на средствата во пре-б. Друга актива -
В. Извори на средствата во пре-б. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 269.444 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка 303.025 Г,ј Финансиски резултат 
11. Добивка 303.025 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 2,903.547 В К У П Н О : 1 2,903.547 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Стопанското претпријатие Рударски базен на 
хром „Радуша"1 — Ѓорче Пегров, е основано со ре-
шение на Владата на ФНРЈ — Белград, под бр. 
462/46-3 од 31-У-1946 година. 

Регистрацијата на претпријатието е извршена 
при Околискиот стопански суд, Скопје спрема ре-
шението на судот од 9-П-1955 год. 

Основна дејност на претпријатието е: 'експло-
атација на хромна руда и преработка на хромна 
руда Ш врста во хромни концетрат. 
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Покрај основната дејност, претпријатието оба-
вува и споредна дејност и тоа вршење на разни 
услуги преку машинските работилници во Ѓорче 
Петров и Радуша. 

Во 1955 год. претпријатието го исполни произ-
водствениот план со 104,54%). 

Остварениот вк. приход изнесува 1.968.824.095 
дин. и е распределен на: 

Трошоци на производството Дин. 1.665.798.596 
и на добивка Дин. 303.025.499 

Дин. 1.968.824.095 
Остварената вкупна добивка е распределена 

на: 50% сојузен данок 151,512.750 дин., законски 
обврски 52,015.851 дин., учество на НО — Скопје 
79,597.518 дин. и учество на претпријатието 19,899.380 
дин. се 303,025.499 динари. (215) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ОГРЕВ" - СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

о ех ХО Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

р о 
РЦ О Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
8. Издвоени средсгва и други средства 

за инвестиции 

В, Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 106.403 
в. Друга актива -

28,656 
8.150 

18.379 

129.037 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка . . . . 
8. Загуба 

I 

В К У П Н О : 290.625 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за, финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврска . . . 
10. Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
И. Добивка 
12. Покритие на загубата 

28,656 

14.322 

11,170 

179.581 

8.061 

48.835 

В К У П Н О : 290.625 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА, РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОД. ' 

Трговското претпријатие „Огрев", Скопје во 
1955 г. работеше со константен кредит од 151,100.000 
дин. и дополнителен кредит за обртни средства 
уште со 28,481.000 динари, или вкупен кредит за 
редовни обртни средства во износ од 179,581.000 ди-
нари. 

За претпријатието 1955 година беше година на 
тешки искушенија: поради установениот стопански 
криминал (од луѓе што заземале и раководни по-
ложби во претпријатието), тоа наследи неброено 
расходи од минати години. За 1955 год. тие прет-
ставуваа само жива загуба и вонредни и неработни 
расходи на 1955 година. 

И покрај тоа што стоковниот план беше чиспол-
нет во 1955 год. дури и натфрлен со 1,2%, тој во 
споредба со прометот од 1954 год. во индекс е пот-
фрлен со 24,82%?. Реализираната разлика во цени 
во 1955 год., споредена спрема таа и прометот во 
1954 год., е пониска за 12%?. Лагерот на трговска 
стока е неравномерен, односно знатно е зголемен 
во однос на почетниот, за околу 37,8% по продаж-
на или 39,2% по набавна цена. 

Претпријатието сепак не покажа загуба во ма-
теријал. вредности, но не беше кадарно заработу-
в а н и т е на персоналот да ги обезбеди 100% по та-
рифниот правилник. (211) 
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Б И Л А Н С 
НА ГРАДСКИОТ КАМЕНОЛОМ „КИСЕЛА ВОДА", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 5 а Назив на позицијата Износ 

во ООО дин 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек - . 
3. Издвоени средства и други средства 

20.684 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 

19.204 

1.480 
за инвестиции 7.571 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

7.571 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ни-

4. Вкупни обртни средства . . . . 5,428 
в, Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 

5.219 

5. Купувачи и други побарувања . . 
в. Друга актива 

1.803 
96 

8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 2.108 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — 

7. Распоредена добивка .  
8. Загуба 

2.468 Г. Финансиски резултат 

12. Покритие на загубата 
2 468 

В К У П Н О : 38 050 В К У П Н О : 38.050 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
КАМЕНОЛОМОТ „КИСЕЛА ВОДА", СКОПЈЕ 

ВО 1955 ГОДИНА 

Овој каменолом постои уште од 1922 год. кога 
е отворен од Градската општина — Скопје. По осло 
болувањето Каменоломи, иако располагаше (и рас-
полага) со стари машини — влекачи, компресори, 
дробилки, изигра голема улога во изградбата на 
Скопје и околијата. Годишно се даваат околу 
35.000 м3 камен за изградба на згради и улици, Го-
дишниот план приближно е остварен како по ко-

личина така и по вредност, иако имавме големи 
тешкотии со овенатиот брег на земја. Планирано 
по вредност имавме 30,000.000 дин., а остваривме 
20,792.000 дин., или во процент 96%. За оваа цел 
претпријатието користеше обртни средства, редов-
ни 4,223.000 дин., а дополнителни 996.000 дин., или 
вкупно 5,219.000 дин. 

Работата на Работничкиот совет на овој колек-
тив е плодна. Активниот финансиски резултат на 
крајот на годината изнесува 2,468.000 дин. добивка. 
Со остварената добивка се покриени сите законски 
обврски, а еден мал дел му останува на претпри-
јатието. (182) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Градежното претпријатие „Маврово" — Гости-
вар ги изведува сите видови објекти од ниска и 
висока градба, како: земјени и бетонски брани, 
тунели, канали, патишта, пруги, разни хидротех-
нички и мелиорациони објекти, хали и друго. Ос-
новано е во 1947 год. со задача да ги изгради об-
јектите на системот на хидроцентрали^ „Мавро-
во". 

Во 1955 год. беше планирано производство во 
вредност од 1.452.646.596 динари. Од планираното 
производство е извршено во вредност од 1.413.398.264 

динари, односно 90,50%?. Планот е потфрлен по 
вредност за околу 9,50'%?. До потфрлувањето на 
планот дојде поради невозможноста да се извр-
шат припремните работи на објектите за довод на 
река Радика во Мавровското Езеро'. 

Претпријатието има остварено добивка во 1955 
год. во износ од 63,839.802 динари, што докажува 
дека претпријатието во својата правилна работа 
успеа да го обезбеди 100%? платниот фонд на сите 
членови на работниот колектив. Добивката е оства-
рена од заштеди на материјали. (194) 
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Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАВРОВО", ГОСТИВАР 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 а. 1азив на позицијата ех хо 
Износ 

во ООО дин. 3 о, Назив на позицијата ОН О 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 596.060 средства 

2. Инвестиции во т^к 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

83.444 

328.763 

1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

411.768 

184.292 
350.798 

В. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ни-
20.147 

4. Вкупни обртни средства . . . . 301.547 
в, Извори на обртните средства 

63.297 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 323.158 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . -

5. Купувачи и други побарувања . . 158 363 8. Пасивни временски разграничувања 4.900 

О. Друга актива 46.992 В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

Г. Финансиски резултат 9. Добавувачи и други обврски . . . 
10. Друга пасива 

115013 
41.796 

7. Распоредена добивка 63.840 Г. Финансиски резултат 
63.840 11. Добивка 

12. Покритие на загубата 
63.840 

В К У П Н О : ^ 1,579 009̂  В К У П Н О : 1,579.009 

Б И Л А Н С 
НА МОЛЕРСКО-ФАРБДРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „УКРАС" - ШТИП 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

3 а Назив на позицијата 
Си УО 

Износ 
во ООО дин. 5 2. Назив на позицијата 

си \о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 362 средства 
362 1. Основни средства 

140 1. Фонд на основните средства . . 362 
2. Инвестиции во тек 140 

2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 2.328 

за инвестиции 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 3.408 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
4. Вкупни обртни средства . . . . 3.408 

вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 642 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 1.303 

3.001 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 3.001 
8. Пасивни временски разграничувања 

б. Друга актива 170 В. Извори на средствата во пре-
б. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 2.446 
Г. Финансиски резултат Друга пасива -

7. Распоредена добивка 3.909 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба 11. Добивка 3.909 8. Загуба 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О ; 10.990 В К У П Н О : 10.990 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОД. 

Планот за производството на „Украс" — Штип 
за 1955 год. битно се разликува од планот за 1954 
год. Физичкиот обем на производството во оваа 
година се зголеми скоро со 50%?. 

Производството по норма даде задоволителни 
резултати, пред се за активизирање на колекти -
вот за порационално користење на работното вре-
ме и за снижување трошоците на производството. 

Едно од многуте важни прашања за економ-
ската егзистенција на претпријатието претставува 
квалитетот на извршените услуги. Преземени се 
разни технички мерки за подобрување на квали-
тетот (тримесечен курс). 

Остварениот бруто-продукт во 1955 год. изне-
сува 16,180.714 дин., додека планираниот бруто-

продукт изнесуваше 12,500.000 дин. Претпријатието 
оствари чиста добивка во износ од 3,909.457 дин., 
која е распределена како што следува: спрема еле-
ментите на Општествениот план на Штипска око-
лија, и тоа на два периода (од 1-31-1955 до 31-IV и 
од 1-У до 31-Х11-1955 год.) болување до 7 дена 
18.679 дин., резервен фонд на претпријатието 28.596 
дин., социјален придонес преку норма 43 %г. 42.015 
дин., инвестиционен фонд 1,954.728 дио .̂, учество 
на ГНО 380.000 дин,., за плати заедно со социјален 
придонес 1,211.535 дин. и за фонд на самостојно 
располагање 273.904 дин. 

Работата на претпријатието во 1955 год. беше 
успешна благодарејќи на залагањето на работниот 
колектив. Постигнатите успеси го подигнаа угле-
дот на „Украс" во Штип. (210) 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНИТ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година „ П а с и в а 

2 о, Назив на позицијата 
а. о 

Износ 
во ООО дин. 5 Е Назив на позицијата (X о 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 

421.378 
средства 

1. Основни средства 421.378 
63.781 1. Основни средства 

1. Фонд на основните средства . . 63.781 
2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства 

78.705 
инвестиции 79.690 

за инвестиции 78.705 3. Разни фондови -

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 357.597 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

1. Вкупни обртни средства . . . . 155.497 вестиции 

В. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Занка — кредит за обртни средства 153.028 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

5. Купувачи и други побарувања . . 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 86.477 В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива л одо В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

Г. Финансиски резултат 9. Добавувачи и други обврски . . . 60.863 Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 36.697 
7. Распоредена добивка 105.625 Г. Финансиски резултат 
8. Загуба И. Добивка 105.625 

12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 856.281 В К У П Н О : 856.281 

дин,, интерес на основните средства 24,595.000 дин., 
платниот1 фонд 232,979.000 дин., социјален придонес 
96,666.000 дин. и остварена добивка 105,625.000 дин. 

Сите обврски на претпријатието спрема опште-
ствената заедница и други, што произлегуваат од 
работата се измирени во целост и во законскиот 
срок. (173) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА' ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ГРАНИТ", СКОПЈЕ, 

ВО 1955 ГОДИНА 

Во 1955 год. претпријатието го изврши произ-
водствениот план во износ од 1.135.832.000 дин. Од 
целокупната реализација отпаѓа на: материјални 
трошоци 595,275.000 динари, амортизација 80,694.000 
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ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНИТ" - СКОПЈЕ 

ПРЕТСМЕТКА НА РЕАЛИЗИРАЊЕТО И РАСПОДЕЛБАТА НА 
ВКУПНИОТ ПРИХОД ЗА 1955 ГОДИНА 

А. Претсметка на вкупниот приход 

Образец бр. 4 

(во ООО дин) 

Ред. Е л е м е н т и н а в к у п н и о т п р и х о д 
, И 3 н О С 

број Е л е м е н т и н а в к у п н и о т п р и х о д 
Претколона Гл. колона , 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

Парична вредност на продадените производи и извршениве услуги 
Вредност на употребените производи на сопственото производство 

и извршените услуги за инвестициони цели 
Интерна реализација според чл. 5 од уредбата 
Вредност на давањата односно на услугите сторени на други лица 

без надоместување 
Интерес што и плаќа банката на стопанската организација 
Други приходи станати од работењето 
Надоместување на штета врз основа на осигурувањето на обртните 

средства 
Примена дотација и санација 
Позитивна разлика од чл. 15 на уредбата 
Вонредни расходи 
Вкупен приход 

1,007.161 

116.400 

21 

12 250 
1,135.832 

Б. Расподелба н а вкупниот приход 

Ред. Елементи на расподелбата на вкупниот приход 
И З Н О С 

број Елементи на расподелбата на вкупниот приход 
Претколона Гл. колона 

1 Вкупен приход 
2 Материјални трошоци 
3 Амортизација 
4 Постојани придонеси за општествена заедница: 

а) Интерес на основните средства 
б) Земјарина 
в) Данок на промет 

5 Пресметковен платен фонд: 
а) плати 
б) придонес за социјално осигурување 

6 Добивка односно загуба 
7 Намалување на пресметковниот платен фонд за износот на 

загубата 
8 Остаток на пресметковниот платен фонд односно на загубата 

1,135.832 
595.273 
80.694 

24.595 

232.979 
96.666 1,030.207 

105.625 

В. Расподелба на добивката 

Ред. Елементи за расподелба на добивката 
И 3 Н О С 

број Елементи за расподелба на добивката 
Претколона Гл." колона 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Добивка 
Данок на добивката — сојузен 52.677 105.625 
Дел на добивката за покритие на загубите на ЖТП и на инвести-

циониот фонд на Ј Ж -
Дел на добивката за инвестициониот фонд на ПТГ, на прегори - 1 

ј ати јата за промет со жита и на мелниците — 
Фонд за обновување и одржување на резервите на родното богатство -
Законски обврски 2.695 
Дел на добивката за резервниот фонд 3.938 
Општ дополнителен придонес за социјално осигурување — 
Ануитет по грантираниот долгорочен кредит 42.350 
Учество на Околијата (градот) во добивката 3,569, 101.660 
Добивка на самостојно располагање на стопанската организација 396 3.965 
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Г. Расподелба на добивката за самостојно располагање на 
претпријатието 

Ред. Елементи на расподелбата 
И 3 Н О С 

број Елементи на расподелбата 
Претколона Гл. колона 

1 Добивка на самостојно располагање на претпријатието - 396 

2 Одделен дополнителен придонес -,а социјално осигурување -

3 Платен фонд од добивката 171 

4 Редовен придонес за социјално осигурување на платниот фонд од 
добивката 74 

5 Инвестиционен фонд -

6 Резервен фонд 151 

7 Фонд за самостојно располагање 

8 Други фондови 

9 Ануитет за негарантиран долгорочен кредит 

Б И Л А Н С 

НА КЕРАМИЧКАТА ИНДУСТРИЈА „КИС" - СКОПЈЕ 
на ден 31-XI1-1955 година 

А к т и в а П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и 
А. Основни и издвоени средства издвоените средства 

1 Основни средства 68.489 1 
2 

Фона на основните средства 
Долгорочен кредит за довршените 

68.489 

2 Инвестиции во тек 866 инвестициите — 

3 Издвоени средства и други средства 3 Разни фондови — 
за инвестиции 5.305 4 

5 

Долгорочен кредит за финансирање 
на инвестиции 

Други извори за фин. на инвестиц. 866 
В. Обртни средства 

4 Вкупно обртни средства 14.796 
6 

Б. Извори на обртните средства 
Банка—Кредит за обртните средства 15.218 

В. Средства во пресметка п 7 
8 

Фонд на обртните средства 
Пасивни временски разграничувања 

друга актива 
В. Извори на средствата во 

друга актива 
7.762 

464 

В. Извори на средствата во 
5 Купувачи и други побарувања 7.762 

464 
пресметка и друга пасива 

6 Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7.762 
464 9 

10 
Добавувачи и други обврски 
Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 

8 067 
5.042 

7 Распоредена добивка 6.597 И Добивка 6.597 
8 Загуба 12 Покритие на загубата — 

ВКУПНО: 104.279 ВКУПНО. 104.279 
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НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
Б И Л А Н С 

„КОНЗУМНА МЛЕКАРА", С. МАЏАРИ - СКОПЈЕ 
на ден 31 -ХН-1955 година 

А к т и в а П а с и в а 

о V о. а, хо 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 
1 Основни средства 
2 Инвестиции во тек 
3 Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

В. Обртни средства 
4 Вкупно ,обртни средства 

В. Средства во пресметка л 
друга актива 

5 Купувачи и други побарувања 
6 Друга актива 

Г. Финансиски резултат 
7 Распоредена добивка 
8 Загуба 

ВКУПНО: 

162.286 
101.695 

17.582 

19.387 

23.080 
33.044 

357.074 

^ о и о. О. о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и 
издвоените средства 

1 Фонд на основните средства 
2 Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 
3 Разни фондови 
4 Долгорочен кредит за финансирање 

на инвестициите 
5 Други извори за фин. на инвестиц. 

Б. Извори на обртните средства 
6 Б а н к а - К р е д и т за обртните средства 
7 Фонд на обртните средства 
8 Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

9 Добавувачи и други обврски 
10 Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
И Добивка 
12 Покритие на загубата 

ВКУПНО: 357.074 
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венската инвестициона банка, што може да се 
добие кај нејзините филијали. 

IV. Најниската интересна норма што мо-
же да се понуди е: 

а) за електростопанство 2%, 
б) за другите гранки 4% 
Интересната норма може да се понуди и 

во половина односно четвртина од процентот 
на стопата. 

V. Понудениот срок за отплатување на 
заемот не може да биде подолг од 8 години. 

VI. Со барањето за заем се поднесува 
инвестиционен елаборат врз база за сегаш-
ните цени. 

УЛ. Инвестициониот елаборат треба да 
содржи: 

1) инвестициона програма изработена спо-
ред Уредбата за изработка и одобрување на 
инвестиционата програма („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 5/54, 13/55, 36/55 и 54/55), 
мислење и предлог од ревизионата комисија 
и решение од надлежниот орган за одобру-
вање на инвестиционата програма, со озна-
чување на вредноста и капацитетот на објек-
тот чија реконструкција се одобрува со ин-
вестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето' и 
предлогот од ревизионата комисија и реше-
нието за одобрување на програмата мораат 
да бидат поврзани во една целина и запеча-
тени со печат од органот што го издал одо-
брението; 

2) список на сите градежни објекти со 
означување на вкупната вредност за секој 
објект; 

3) главен или идеен проект за секој гра-
дежен објект изработен според Уредбата за 
градежното проектирање („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/52 и 6/54); 

За инсталатерски^ работи (водовод, ка-
нализација, осветление и сл.) во идејните 
проекти достаточно е да се поднесе диспози-
циона скица. 

Предмерот мора да беде изработен по сите 
позиции на градежните, зана,етчиските и 
инсталатерските работи од кои може да се 
види како дошло до одделни количини ра-
боти. 

Претсметката мора да биде изработена по 
сите позиции на предмерот врз основа на ед-
инични сегашни цени; 

4) спецификација на ^опремата со означу-
вање на главната карактеристика, како и со 
означување на Цената на секоја позиција на 
опремата (одвоено за увозната, а одвоено за 
домашната опрема). Во спецификацијата тре-
ба да се наведат и трошоците' на монтажните 
работи; 

5) спецификација на останатите трошоци 
(истражувачки работи, проектирање, трошо-
ци на инвеститорот, кадрови и др.) 

VIII. Заемите ќе им се одобруваат првен-
ствено на оние заемобаратели кои во најго-
лема мерка ги исполнуваат следниве услови: 

1) кои со помалку вложени средства пОа 

стигнуваат поголем рентабилитет; 
2) кои со своето производство решаваат 

проблеми за снабдување на дефицитарни 
стоки, а особено на стоки за широка потро-
шувачка; 

3) кои нудат повисока интересна норма и 
најкус срок за отплатување на заемот; 

4) кои нудат најголемо' учество во тро-
шоците на инвестициите; 

5) кои со производството на стоки го зго-
лемуваат извозот односно го намалуваат у-
возот; 

6) кои со производството на стоки за па-
зар ќе отпочнат во срок којшто не е подолг 
од 18 месеци од денот на заклучување дого-
вар за заем со Банката. 

IX. Во смисла на Уредбата за депонира-
ње гарантни износи по заемите за инвести-
циите, како и на Одлуката за определување 
висината на гарантниот износ по заемите за 
инвестиции („Службен: лист на ФНРЈ" бр. 
12/55), корисниците на заемот се должни 
да депонираат кај Банката гарантен износ 
во висина од 5% од износот на одобрениот 
заем. 

Исто така корисниците на заемот се дол-
жни да обезбедат минимално учество во тро-
шоците на инвестициите во износ од 5% од 
пресметковната вредност на инвестицијата, 
како и со средствата од амортизациониот 
фонд за замена, со кои корисникот на заемот 
слободно ќе располага во време на барањето 
на заемот во височина од 75%. 

X. Заемобарателите се должни со бара-
њето за заем да и' поднесат на Банката: 

1) докази за обезбедувањето на гарант-
ниот износ и на учеството во трошоците на 
инвестици ј ата; 

2) доказ за обезбедување на девизни сред-
ства, односно дека ќе можат да бидат обез-
бедени, доколку се предвидува набавка на 
увозна опрема; 

3) потврда од Електростопанската заедни-
ца за обезбедување електрична енергија за 
погонот што ќе се реконструира односно' про-
ширува. 

XI. Заемобарателот е должен за заемот 
да обезбеди гаранција на општината за зае-
ми под 50,0 мил. дин. односно од народниот 
одбор на околијата за заеми преку 50,0 мил. 
дин. Банката може да услови за заемите под 
50,0 мил. дин. и гаранција на народниот од-
бор на околијата. 

ХП. Одобрениот заем заемобарателог ќе 
може да го користи дури кога ќе ја докаже 
можноста за набавка на опремата (врз оснск 
ва на понуда и сл.). 

ХШ. Заемите по овој конкурс се даваат' 
под услов со бараниот заем и со други распск 
ложиви средства на корисникот на заемот, 
да се обезбедува потполна изградба односно 
набавка за односната реконструкција (про-
ширување). 
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XIV. Отплатувањето на заемот е во полу-
годишни ануитети. 

Срокот за отплатувањето на заемот от-
почнува со денот што 6 утврден со договорот 
за ^заемот помеѓу Банката и корисникот на 
заемот, без оглед на тоа дали е завршен ин-
вестициониот објект во предвидениот срок 
(чл. 44 од Уредбата за заеми за инвестиции). 

XV. Барањето за инвестиционен заем со 
потребната документација (ЗП обрасци) и' се 
поднесува во два примера на најблиската 
филијала на Југословенската инвестициона 
банка (Скопје и Битола), во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на овој конкурс во 
„Службен весник на НРМ". 

Поднесените барања по овој срок Банка-
та ќе ги прима и ќе ги зема во разгледува-
ње ако се располага со средства за оваа наме-
на во Републичкиот инвестиционен фонд. 

XVI. Во се друго за овој конкурс важат 
одредбите на Уредбата за заемите за инве-
стиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 
и Одлуката за условите и начинот под кои 
ќе се даваат заеми за инвестиции од Репуб-
личкиот инвестиционен фонд (,Службен ве-
сник на НРМ", бр. 4/57), како и другите ва-
жечки прописи. 

Број 72 
16 февруари 1957 година 

Скопје 
ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА 

БАНКА - ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ 
Главен: директор, 

Т. Ивановски, с. р. 

21. 
На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56 г.) и точ. 3 од Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се даваат 
заеми за инвестиции од Републичкиот инве-
стиционен фонд ( ,Службен весник на НРМ", 
бр. 4/57 г.), а по прибавената согласнот од 
Извршниот совет Југословенската инвести-
циона банка — Централа за НР Македонија 
распишува 

XI КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ 

ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 1957 ГОД. 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА 

I. Со овој конкурс се даваат инвестици-
они заеми од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд на стопанските органи-
зации од областа на трговијата со цел на по-
дигање нов магацински простор за сместува-
ње на овоштие и зарзават, како и за инду-
стриски стоки. 

П. Корисници на овие заеми можат да 
бидат: 

1. За магацини за овоштие и зарзават1 

а) политичко-територијална единици (о-
колии, општини); 

б) трговски претпријатија за промет со о-
воштиеи зарзават; и: 

в) задруги што' се занимаваат со откуп на 
овоштие и зарзават. 

2. — За магацини за индустриски стоки 
а) политичко-територијални единици, и 
б) трговски претпријатија за промет со 

индустриски стоки. 
Ш. Барањето за инвестиционен заем за 

оваа намена треба да ги содржи податоците 
пропишани во чл. 16 и 17 од Уредбата за зае-
ми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 31/56 г.), а се поднесува на образец на 
Југословенската инвестициона банка, што мо-
же да се добие кај нејзините филијали. 

IV. Најниска годишна интересна норма 
што може да се понуди е 2% (два од сто). 

V. Интересната норма може да се понуди 
и во половини односно' четвртина од процен-
тот. 

VI. Понудениот срок за отплатување на 
заемот не може да биде подолг од 25 (двае-
сет и пет години). 

VП. Со барањето на заем се поднесува 
инвестиционен елаборат составен врз база на 
сегашните цени. 

VIII. Инвестициониот елаборат треба да 
содржи: 

1) Инвестициона програма изработена спо-
ред Уредбата за изработка и одобрување на 
инвестициона програма („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54 г. 13/55, 36/55 и 54/55 г.), ^ 
мислење и предлог од ревизионата комисија 
и решение од надлежниот орган за одобру-
вање на инвестиционата програма, со означу-
вање вредноста и капацитетот на објектот 
чија изградба се одобрува со инвестиционата 
програма. 

Инвестиционата програма, мислењето' и 
предлогот на ревизионата комисија и реше-
нието за одобрување на програмата, мораат 
да бидат поврзани во едра целина и запеча-
тени со печат на органот што го издал одо-
брението; 

2) Главен или идеен проект за секој гра-
дежен објект, изработен според Уредбата за 
градежното проектирање („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/52 и 6/54 р.). 

За инсталатерски работи (водовод, кана-
лизација, осветление и слично), во ид,ејните 
проекти достатачно е да се поднесе диспози-
циона скица. ф 

Предмерот мора да биде изработен по си-
те позиции на градежните, занаетчиските и 
инсталатерските работи, од кои може да се 
види како се дошло до одделни количини на 
работите. 

Претсметката мора да биде изработена 
по сите позиции на предмерот врз основа на 
сегашните единични цени; 

3) Спецификација на опремата со означу-
вање на главните карактеристики за секоја 
позиција поодделно (одвоено за увозна, а од-
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воено за домашна опрема). Спецификацијата 
за опремата треба да ги содржи трошоците на 
монтажните работи и транспортот; 

4) Спецификација на останатите трошоци 
(истражувачки работи, проектирање, надзор, 
кадрови и друго). 

IX. Заеми ќе се одобруваат првенствено 
на оние заемобаратели, кои во најголема 
мерка ги исполнуваат следниве услови: 

1) кои понудат повисока интересна нор-
ма, покус срок за отплатување на заемот и 
поголемо сопствено учество; 

2) ако се од поголем потрошувачки цен-
тар, во кој е неповолен односот помеѓу про-
метот и расположивиот магацински простор; 

3) ако се од производен реон, во кој е не-
поволен односот помеѓу откупот на овоштие 
и зарзават и расположивиот магацински 
простор. 

X. Во смисла на Уредбата за депонирање 
гарантни износи по заемите за инвестиции 
како и на Одлуката за определување на ви-
сината на гарантниот износ по заемите за ин- ( 
вестиции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
12/55), корисниците на заемот се должни да 
депонираат кај Банката гарантен износ од 
5% од износот на одобрениот заем. 

Исто така, корисниците на заемот се дол-
жни да обезбедат минимално учество во тро-
шоците на инвестициите, во износ од 5% од 
претсметковната вредност на инвестицијата. 

XI. Заемобарателите се должни, со бара-
њето за заем да поднесат на Банката: 

1) докази за обезбедување на гарантен 
износ и за учество во трошоците на инве-
стицијата; 

2) доказ за. обезбедување на девизни сред-
ства, односно дека ќе можат да бидат обезбе-
дени. до колку се предвидува увозна опрема. 

XII. Заемобарателот е должен за заемот 
да обезбеди гаранција од општината за заем 
до 50,0 мил. динари, односно од народниот 
одбор"на околијата за заем преку 50,0 мил. д. 

Банката може да ги услови и заемите до 
50,0 мил. динари со гаранција на народниот1 

одбор на околијата. 
XIII. Одобрениот заем заемобарателот ќе 

може да го користи дури кога ќе ја докаже 
можноста за набавка на опремата врз основа 
на понуда и слично. 

XIV. Барањето за инвестиционен заем со 
потребната документација (Зп обрасци), се 
поднесува во два примерка 6а најблиската 
филијала на Југословенската инвестициона 
банка (Скопје и Битола), во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на овој конкурс во 
„Службен весник на НРМ". 

Поднесените барања по овој срок Банката 
Јќе ги прима и ќе ги зема во разгледување ако 
се располага со средства за оваа намена во 
Републичкиот инвестиционен фонд. 

XV. Корисникот на заемот е должен да во 
срок од една година од склучување на дого-
ворот за заем со Банката, објектот да го стави 
во употреба. I 

XVI. Во се друго за овој конкурс важат? 
одредбите на Уредбата за заемите' за инвести-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 год.) 
и Одлуката за условите и начинот под кои ќе 
се даваат заеми за инвестиции од Републич-
киот инвестиционен фонд („Службен весник 
она НРМ'4, број 4/57 г.), како и другите важеч-
ки прописи. 

Број 73 
16 февруари 1957 година 

Скопје 
ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА 

БАНКА - ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ 

Главен директор, 
Т. Ива-новски, с.р. 

22. 

На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за зае-
ми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 

I бр. 31/56) и точка Ш од Одлуката за усло-
вите и начинот под кои ќе се даваат заеми за 
инвестиции од Републичкиот инвестиционен 
фонд (, Службен весник на НРМ", бр. 4/57)? 
а по прибавената согласност од Извршниот 
совет, Југословенската инвестициона банка — 
Централа за НР Македонија распишува 

XII КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ 
ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 1957 ГОДИНА 
ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА НА УСЛУЖНИ-
ТЕ ЗАНАЕТИ СО СРЕДСТВА ОД ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

I. На овој конкурс се даваат инвестициони 
заеми од средствата на Републичкиот инве-
стиционен фонд на услужни занаети со сред-
ства од општествена сопственост. 

П. Заеми од претходната точка ќе се да-
ваат на оние услужни занаетчиски дејности 
кои се предвидени со Наредбата за стопан-
ските дејности што се сметаат за занаетчиски 
дејности, а нарочно за: 

1) инсталатерска (за парно, водно и воз-
душно греење), 

2) електроинсталатерска, 
3) инсталатерска за водна канализација, 
4) браварска, 
5) лимарска, 
6) радиомеханичарска. 
Ш. Корисници на овие заеми можат да 

бидат занаетчиски стопански организации и 
нивните комори, занаетчиски задруги, опште-
ствени организации и политичко територијал-
ни единици. 

IV. Барањето за инвестиционен заем за 
оваа намена треба да ги содржи податоците 
пропишани во чл. 16 и 17 од Уредбата за за-
еми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 

I бр. 31/56), а се поднесува на образец на Југд-
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словенската инвестициона банка, што може 
да се добие кај нејзините филијали. 

V. Најниска годишна интересна норма што 
може да се понуди е 2% (два од сто)., 

Интересната норма може д,а се понуди и 
во половини односно четвртини од нормата. 

VI. Понудениот' срок за отплатување на 
заемот не може да биде подолг од 10 години. 

VII. Со барањето за заем се поднесува ин-
вестиционен елаборат составен врз база на 
сегашните цени. 

VIII. Инвестициониот елаборат треба да 
содржи: 

1) Инвестициона програма изработена спо-
ред Уредбата за изработка и одобрување на 
инвестициона програма („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55 и 54/55), мислење и 
предлог од ревизионата комисија и решение 
од надлежниот орган за одобрување на инве-
стиционата програма, со означување вред-
носта и капацитетот на опремата чија набав-
ка се одобрува со инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и 
предлог на ревизионата комисија и решението 
за одобрување на програмата, мораат да бидат 
поврзани во една целина и запечатени со пе-
чат на органот што го издал одобрението. 

Со оглед на тоа дека се работи само за 
наба,вка на опрема, инвестиционата програма 
,треба да ги содржи разработени оние точки, 
предвидени со Уредбата за изработка и одо-
брување на инвестиционата програма, што и 
одговараат на природата на инвестициите за 
кои се бара заемот и ја покажуваат оправда-
носта на инвестиционото вложување; 

2) Спецификација на опремата со означу-
вање на главните карактеристики за секоја 
позиција поодделно (одвоено за увозна, а од-
воено за домашна опрема). Спецификацијата 
за опремата треба да ги содржи трошоците на 
монтажните работи и транспортот; 

3) Спецификација на останатите трошоци 
(истражувачки работи, проектирање, надзор,, 
кадрови и др.). 

IX. Заеми ќе се одобруваат првенствено 
на оние заемобаратели, кои во најголема 
мерка ги исполнуваат следниве услови: 

1) кои понудат повисока интересна норма, 
покус срок за отплатување на заемот и по-
големо сопствено учество; 

2) кои со помалку вложени средства по-
стигнуваат поголем рентабилитет. 

X. Во смисла на Уредбата за депонирање 
на гарантни износи по заемите за инвестиции, 
како и на Одлуката за определување виси-
ната на гарантниот износ по заемите за ин-
вестиции („Службен лист на ФНРЈ", 12/55), 
корисниците на заемот се должни дд депони-
раат кај Банката гарантен износ од 5% од 
износот на одобрениот заем. 

Исто така корисниците на заемот се долж-
иш да обезбедат минимално учество^ во' трошо-
ците на инвестициите во износ од 5% од 
лретсметковната вредност на инвестицијата. 

XI. Заемобарателите е должни со барање-
то за заем да и' поднесат на Банката: 

1) докази за обезбедување на гарантен из-
нос и за учество во трошоците на инвести-
цијата, 

2) доказ за обезбедување! на девизни сред-
ства, односно дека ќе можат1 да бидат обезбе-
дени доколку се предвидува увозна опрема, 

3) потврда од Електростопанската заедни-
ца за обезбедување електрична енергија за 
погонот. 

ХП. Заемобарателот е должен за заемот 
да обезбеди гаранција од народниот одбор на 
општината за заем до 50,0 мил. динари, однос-
но од народниот одбор на околијата за заем 
преку 50,0 мил. динари. 

Банката може и заеми до 50,0 мил. динари 
да ги услови со гаранција на народниот одбор 
на околијата. 

ХШ. Одобрениот заем заемобарателот ќе 
мсже да го користи дури ќе ја докаже мож-
носта за набавка на опрема, врз основа на 
понуди; и сл. 

XIV. Барање за инвестиционен заем со по-
требна документација (ЗП обрасци), се под-
несува во два примерка на најблиската фили-
јала на Југословенската инвестициона банка 
(Скопје и Битола), во срок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој конкурс во „Служ-
бен весник на НРМ". 

Поднесените барања по овој срок, Банка-
та ќе ги прима и ќе ги зема во разгледување 
ако се располага со средства за оваа намена 
во Републичкиот инвестиционен фонд. 

XV. Во се друго за овој конкурс важат 
одредбите на Уредбата за заемите за инве-
стиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 
И: Одлуката за условите и начинот под кои ќе 
се даваат заеми за инвестиции од Републич-
киот инвестиционен фонд („Службен весник 
на НРМ", бр. 4/57), како и другите важечки 
прописи. 

- Број 74 
16 февруари 1957 година 

Скопје 
ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА 

БАНЕ. \ - ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ 

Главен директор, 
Т. Ивановски, с.р. 

По извршеното сравнување со оригинал-
ниот текст утврдено е дека во отпечатениот 
текст на Законот за буџетот на Народна Ре-
публика Македонија (Републички буџет) за 
1957 година („Службен весник на НРМ" бр. 
1/57) е допуштена наведената грешка, те се 
дава 
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ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА1 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧ-
КИ БУЏЕТ) ЗА 1957 ГОД. 

Во табелата Преглед на приходите и рас-
ходите на буџетот на Народна Република Ма,-
кедонија (Републички буџет) дел „Приходи" 
точка А. 2 дел — Приходи од населението' — 
наместо цифрата „162,390.000" тоеба да стои 
„162.300.000", а во точка Б. — Установи со 
самостојно финансираше наместо цифрата 
„1,939.743.000" треба, да стои „1,989-743.000". 

У бр. 2/57—1 
9 февруари 1957 година 

Скопје 
Од Извршниот совет на НРМ 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи на 
НРМ со решение бр. 22022 од 4-ХП-1956 година ја 
одобри промената на личното име на Трајков Ра-
домир, роден на 24 март 1929 год. во град Скопје 
од татко Трајков Ѓорѓи и мајка Трпа така да во 
иднина личното име ќе му гласи Атанасов Владо. 

(118) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 21763 од З-ХП-1956 година 
ја одобри промената на личното име на Блејер 
Ѓури, роден на ден 28-Х-1908 год. во Стара Па-
зова — НР Србија^ од татко Блејер Исидор и мајка 
Блејер, родена Адам Аранка, така да во иднина 
личното име ќе му гласи Блајер Ѓорѓе. 

Промената на фамилијарното име се протегну-
ва и на малолетните му деца: 1. Блејер Златко, ро-
ден на ден 5-Ш-1945 год. во град Скопје и 2. Блејер 
Иван, роден на 5-ХП-1953 год. во град Скопје. (126) 

Огласите објавени во „Службен весник на 
НРМ" бр. 36/56 год. под бр. 118 и 126 се поништу-
ваат. 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 20018 од 27-ХП-1956 год. 
ја одобри промената на фамилијарното име на 
Идризи Хусни, роден на. ден 14-ХП-1926 год. во 
село Гајре — Тетовско, од татко Халил и мајка 
Бадеме, така да во иднина фамилијарното име ќе 
му гласи Вела. (18) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 1665 од 24-1-1957 год. ја 
одобри промената на фамилијарното име на Трај -
ковски Иван, роден на ден 12-У1-1934 год. во село 
Сопиште — Скопско од татко Трајковски Божин 
и мајка Ката така да во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Трипунов. 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 40257 од 9-1-1957 год. ја 
одобри промената на роденото име на Абазовски 
Азиз, од село Бороец — Охридско, роден на, ден 
1-1Х-1943 год, во село Бороец, од родители: татко 
Узеир и мајка Мејта, така да во иднина роденото 
ќе му''гласи Канија. (20) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА ^ 

Стојанов ѓорѓи, од Битола, ул. „Александар 
Турунџов" бр. 10, поднесе до овој суд тужба за 
развод на бракот против Стојанова Ѓорѓи Иванка, 
од Зрново-Драмска околија — Грција, сега во не-
извесност. 

Бидејќи тужената Иванка е во неизвесност и 
со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на овој оглас во „Слу-
жбен весник на НРМ" д,а се јави или одреди свој 
застапник. Во противно, ќе и' биде одреден: ста-
рател по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 18/57. 
(22) 

Крстевски Бошков Димитрија, од Прилеп, ул. 
„Рампо Левката" бр. 5, поднесе до овој суд тужба 
за развод на бракот против Китановска Крстева 
Спасија, од Панчево, работничка во Фабриката за 
стакло сега во неизвесност. Бидејќи тужената Спа-
сија е во неизвесност и со непозната адреса, се пог-
а н у в а во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник: на НРМ" да се јави ш и 
одреди свој застапник. Во противен случај ќе и 
биде одреден старател го званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 444/55. 
(П) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО 

При овој суд се води спор за развод на бракот 
против тужениот Абдиовски Абди-, од с. Симница 
— Тетовско сега во неизвесност. 

Се поканува именованиот Абди во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во 
,,Службен весник на НРМ" да се јави пред судот 
или да одреди застапник кој ќе ги застапува не-
говите интереси. Во противно ќе му се определи за-
стапник преку старателскиот орган на општин-
скиот народен одбор — Гостивар со кого ќ)е се 
расправи спорот. 

Од Окружниот суд во Тетово, Г. бр. 136/56. 
(21) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

По предлогот на предлагачот Трајко Тодоров 
Давчев, од Титов Велес ул. „Окооска" бр. 11„ при 
овој суд е покрената постапка за поништување 
барираните чекови и тоа: чек бр. 454992 на 10.000 
дин., чек бр. 454963 на 10.000 дин. И чек бр. 454964 
на 10.000 динари. Чековите се издадени од Народ-
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ната банка на ФНРЈ — Филијала во Титов Велес 
на 26-Х-1956 год. 

Се поканува секој кој нешто знае или ги на-
шол чековите да јави на корисникот или на судот 
во рок од 3 месеци сметано од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ". Во 
противно ќе се огласат за неважни. 

Од Околискиот суд во Титов Велес, Р. бр. 
18^4/5б. (6) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд 'во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-Х-1956 година, под рег. бр. 13, на страна 25 е 
запишано следното: со решение на НО на општи-
ната „Чашка" — Титоввелешка околија, бр. 40004 
од 16-УП-1956 година Земјоделска задруга ,,Плав"' 
ник", село Мелница — Титоввелешко, е ставена во 
ликвидација. 

За ликвидатор на задругата е назначен Цветко 
Николов. 

Задругата во ликвидација ќе ја потпишуваат 
ликвидаторот Цветко Николов и претседателот на 
Ликвидационата комисија Јован Мирчев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2416/56. (1374) 

На основа решението на НО на општината —-
Гостивар, бр. 4232 од 22-Ш-1956 година Самостој-
ната слаткара „Јагода" — Гостивар, од 1-Ш-1956 
година е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители; на 
слаткарата да ги пријават своите долгови, односно 
побарувања во рок од еден месец од денот на обја-
вувањето на огласот. Во противно по истекот на 
горниот рок Ликвидационата комисија нема да 
признава никакви побарувања, а за исправна ќе ја 
смета книговодствената состојба на слаткарата. 

Од ' Ликвидационата комисија (1375) 

На основа решението на НО на Скопска око-
лија, бр. 18427 од 16-Х1-1956 год. Управата за школ-
ски кујни и детски летувалишта, со седиште во 
Скопје, од 10-ХП-1956 година е ставена во ли-
квидација. 

Се покануваат сите должници да ги уплатат 
своите долгови во рок од 30 дена од денот на обја-( 
вувањето л а овој оглас во корне на чековната 
сметка бр. 80-КБ-1-690 при Комуналната банка во 
Скопје, а поверителите да ги пријават своите по-
барувана до Ликвидационата комисија. Во против-
но по истекот на горниот рок нема да се призна-
ваат никакви побарувања, а должниците ќе бидат 
дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (1606) 

Со решение на Окружниот стопански суд во 
Скопје Л. бр. 1/55 од 2-Ш-1955 год. е дозволена 
постапка за присилна ликвидација на Трговското 
претпријатие за земјоделски производи „Бистра" 
- Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2482/56. (98) 

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението бр. 23478 од 17-Х1-1956 
год. на Одделението за стопанство на НО на оп-
штината „Кисела Вода" — Скопје е запишано во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање на страна 5, под рег. бр. 5 установата под 
назив: Завод за ревизија за Скопска околија, со 
седиште во Скопје. Предмет на работата на Заво-
дот е: по барање на стопанските организации и 
овластев! државни органи да врши преглед и ис-
питување — ревизија на финансиското и матери-
јално школување и да дава анализи со цел за по-
добрување поодувањето на стопанските органи-
зации. 

Заводот е основан од Народниот од,бор на 
Скопска околија со решение бјр. 2462/56. 

Завод,от ќе го з,астапува и потпишува директо-
рот Круме Перковски. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Заводот е Советот за план и финансии на Народ-
ниот одбор на Скопска околија. 

Од НО на општината „Кисела Вода — Скопје. 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-У1И-1955 год. под рег. бр. 68 е запишан под 
фирма: Погон за производство на цигари и други 
тутунови производи, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на послувањето на погонот е: производство на 
цигари и други тутунови производи. 

Погонот е основан од Тутуновиот комбинат 
Прилеп, а согласно решението на НО на општи-
ната - Прилеп, бр. 21536/54. 

Раководител на погонот е Борис Луквенец Ор-
данов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 268/55. Ш 3 1 ) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1г1956 год, под рег. бр. 193 е запишана под фир-
ма: Откупна станица „Билјана", со седиште во Ре-
сен. Предмет на поодувањето на станицата е: от-
куп на емиш и зарзават. 

Станицата е основана од Претпријатието за из-
воз-увоз „Билјана" — Битола, а согласно реше-
нието на НО на општината — Ресен, бр. 5155 од 
17-УХП-1953 год. 

Раководител на станицата е Борис Бутка. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 45/56. (1133) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските' организации на 
30-1-1956 год. под рег. бр. 77 е запишан под фирма: 
Месарски дуќан бр. 2, со седиште во Струга. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: продажба на ме-
со и месни производи. 

Дуќанот е основан од Месарското претприја-
тие „Бело Јагне"" - Струга, а согласно решението 
на НО на општината — Струга, бр. 6491/55 год 

Раководител на дуќанот е Петар Матовски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 111/56. (П36) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1-1956 год, под рег. бр. 1 е запишан под фирма: 
Трговски дуќан бр. 1, со седиште во Струга, 
Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со мешовити стоки. 

Дуќанот е основан од Трговското претпријатие 
„Стандард" — Струга, а согласно решението на НО 
на Охридска околија бр. 7441 од 12-У-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 113/56. % (1138) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1-1956 год. под рег. бр. 71 е запишан под фирма: 
Трговски дуќан бр. 2, со седиште во Струга. Пред-
мет на побелувањето на дуќанот е: трговија на ма-
ло со мешовита трговска стока. 

Дуќанот е основан од Трговското претпријатие 
„Стандард" — Струга, а согласно решението на НО 
на Охридска околија, бр. 7443 од 12-У-1954 год. 

Раководител на дуќанот е: Сабри Бакал. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 114/56. (1139) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1-1956 год. под рег. бр. 71 е запишан дуќанот под 
фирма: Трговска дуќан бр. 3, со седиште во Стру-
га. Предмет на поодувањето на дуќанот е: трговија 
на мало со железарска и метална стока. 

Дуќанот е основан од Трговското претпријатие 
„Стандард" — Струга^ а согласно решението "на НО 
на Охридска околија, бр. 16746 од 1-Х-1954 год. 

Раководител на дуќанот е: Профи Верушевски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 115/56. (1140) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските органи-зации на 10-УП-
1954 година под рег. бр. 104 е запишан под фирма' 
Угостителски дуќан — гостилница „Дихово", со се-
диште во Битола. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: угостителски услуги на исхрана, точење 
на сите видови пијалоци: и сместување на добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р бр. 194/54. 
(1355) 54 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

2-ХП-1954 година, под рег. бр. 749 е запишано под 
фирма: Претпријатие за производство на коцка, 
огревен и градежен материјал „Клисура" со седи-
ште во Демир Капија. Предмет на поодувањето на 
претпријатието е: производство на камена коцка, 
камен, вар, огревно дрво и друг градежен мате-
ријал. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на Демирхисарската општина, бр. 3205 од 24-Х1-
1954 година. Истото ќе го потпишува директорот 
Александар Андонов Стоевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 749/54. (1625) 54 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година под ред. бр. 346 е запишано под фирма: За-
дружен угостителски дуќан „Полет", со седиште 
во с. Пирава. Предмет на поодувањето на дуќанот 
е: продажба на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 566/54. 
(242) 55 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1У-1955 година под рег. бр. 369, страна 981 е за-
пишано под фирма: Текстилна индустрија „Иван 
Милутиновиќ" — Земун — Претставништво во Ско-
пје. Предмет на поодувањето на ггреставништвото 
е: склучување на уговори за купуваше и продава-
ње на стока во име и за сметка на текстилната ин-
дустрија. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Текстилната индустрија „Иван Милутино-
виќ", а одобрено од НО на град Скопје со решение 
бр. 11084 од 19-11-1955 год. 

Раководител на претставништвото е Георги Ма-
кенаџиев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 951/55. (576) 55 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
НО на град Скопје од рег. бр. 382 е пренесено и 
запишано во регистарот на овој суд под рег. бр. 
349 на страна 923 под фирма: Претпријатие тр-
говски дуќан за индустриски стоки „Младост" — 
Скопје. Предмет на поодувањето на дуќанот е: тр-
говија со текстил и текстилна галантерија. 

Дуќанот е основан со решението на НО на град 
Скопје, бр. 7397 од 22-ХП-1953 година. Истиот ќе 
го потпишуваат раководителот Ангел Георгиевски 
и продавачот ѓорѓи Чарчиев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 550/55. (578) 55 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1Х-1955 година под рег. бр. 2 на страна 38 е за-
пишана „Црвена ѕвезда", со седиште во село Тр-
ново — Струмица. Предмет на поодувањето ца про-
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НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

Распишува 

Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 

Со писмена понуда за изградување на еден ре-
зервоар од 1.000 м3 во град Титов Велес. 

Претсметковната вредност на резервоарот из-
несува околу 20.000.000 динари. 

Срокот за довршување на резервоарот е 15-У-
1957 година. 

Писмената понуда обавезно да биде запечатена 
во плик, СО' шифра на понудувачот. Понудата се 
предава непосредно на комисијата пред почнување 
на наддавањето, што ќе се одржи: на д,ен 2-1П-1957 
година во 10 саатот, во просториите на Народ,ниот 
-одбор на општината — Титов Велес, соба бр. 17. 

Понудувачот е должен да внесе кауција 2%? 
од претсметковната вредност на резервоарот. 

Условите и други информации заинтересира-
ните можат да ш добија,т секој работен ден од 
7—х4 саатот, во службата за инвестиции, соба бр. 
19 или на тел. бр. 78. 

Од Народниот одбор на Општината 
Титов Велес 

давницата е: продавање на градежни материјали 
(тули и ќерамиди). 

Продавницата е основана на основа решението 
на НО на Струмичка околија, бр. 1978 од 8-П-1955 
година. 

Раководител на продавницата е Никола Тутун-
џиски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 145/55. (1020) 55 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации при 
НО на град Скопје од рег. бр. 368 е пренесено и 
запишано во регистарот на стопанските организа-
ции при овој суд под рег. бр. 359, страна 953 прет-
пријатието под фирма:- Претпријатие — теговски 
дуќан за индустриски стоки „Избор" — Скопје. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: трговија со 
текстил. 

Дуќанот е основан со решението на НО на град 
Скопје, бр. 7397 од 22-ХП-1953 год. Истиот ќе го 
потпишуваат раководителот Миле Панзов и ка-
сиерката Петранка Георгиева. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 594/55. (577) 55 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 15-111-1956 год. под рег. бр. 13 е запишана под 
фирма: Откупна станица, со седиште во Битола. 
Предмет на школувањето 'на станицата е: откуп и 
продажба на сите видови отпадоци, индустриски 
сировини и продавање на стари употребливи пред-
мети. 

Станицата е основана од Претпријатието „От-
пад" — Скопје, а согласно решението на НО на 
општината — Битола, бр. 4136 од 21-11-1956 год. 
Истата ќ^ ја потпишува раководителот Богољуб 
Беровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 188/56. (1083) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 18-У-1956 год. под рег. бр. 17, е запишано прет-
пријатието под фирма: Трговско претпријатие на 
големо „Плашица", со седиште во Битола. Предмет 
на послувањето на претпријатието е: купопродаж-
ба на стоки во внатрешен промет и трговија со 
риби. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Битола, бр. 14703 од 2-1У-1956 
год. Истото ќе го потпишува в. д. директорот Бу-
бевски Крсте. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 364/56. (1085) 

СОДРЖИНА Страна 
13. Одлука за условите и начинот под кои 'ќе 

се даваат заеми за инвестиции од Републич-
киот инвестиционен фонд — — — — — 73 

14. Одлука за одредување стопите на данокот 
на доход од селското 'стопанство и начинот 
за определување данокот на доход, во посто-
јанен износ за 1957 годиш — — — — — 75 

15. Упатство за начинот на пресметувањето и 
наплатата на данокот на промет на тутунот 
во 1957 година — — — — — — — - 7 6 

16. Решение за одредување подрачја на кои не 
можат да се оснива ат откупни станици — 76 

17. Решение за одредување подрачја на кои не 
можат да се осниваат откупни1 'станици — .— 76 

18. УШ конкурс за давање заеми за инвестиции 
во селското стопанство од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд во 1957 год, 77 

19. IX конкурс за давање заеми во планински 
пасивни реони во селското стопанство од 
средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд во 1957 година. — — — — — — 79 

20. X конкурс за давање инвазтициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд во 1957 година за реконструкција и про-
ширување во областа на индустријата и ру-
дарството — — — — — — — — — 80 

21. XI конкурс за давање' инвестициони заеми 
од средствата на Републичкиот инвестицио-
нен фонд во 1957 година за потребите на 
трговијата — — —. — — — — — — 32 

22. ХП конкурс за давање инвестициони заеми 
од средствата на Републичкиот инвестицио-
нен фонд во 1957 година за набавка на оп-
рема на услужните занаети со средства од 
општествена сопственост — — — — — 83 
Исправка на Законот за буџетот на Народна 
Република Македонија (Републички буџет) 
за 1957 година — — — — — — — — 85 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" новинско издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

хфк Н а р о д о т башка - Серије, бр. 802-Т-б9в Печатница ,,Гоце Делчев" II - Скопје 


