СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А

„Службен весник на НРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 3 април 1963
Претплатата за 1963 год. изнесува
Скопје
1.800 дин. Овој број чини 64 дин.
Год. XIX Жиро сметка број 802—11/1—698.
Број 12

КОНКУРСИ
Комисијата за прием и отпуштање на работници на Заводот за трансфузија на крв на НРМ
— Скопје
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на работното место ЛЕКАР
Услови: Медицински факултет со завршен
лекарски стаж.
Настап на работа од 1. V. 1963 година.
Личен доход според правилникот за распределба на личните доходи на работниците на З а водот.
i
Конкурсот останува отворен до пополнување
на работното место.
(350)

карски стаж; 3. завршен двегодишен лекарски
теренски стаж; 4. положен стручен испит и 5.
положен испит од еден странски јазик предриден
за специјализација.
Настап на работа веднаш.
Личен доход по Правилникот за личен доход
на Заводот.
,
За поблиски информации кандидатите можат
да се обратат до Заводот за медицинска рехабилитација (бивша зграда на уредот) лично или
на телефон 37-37.
Молбите со потребните документи и биограф и ј а да се достават до Заводот.
Конкурсот трае се до пополнување на работното место.
(336)
ОКОЛИСКАТА ОПШТА БОЛНИЦА -

СКОПЈЕ

распишува
Конкурсната комисија за засновување работни односи при Народната и универзитетска
библиотека во Скопје
објавува
К О Н К У Р С
ч за пополнување на едно работно место — КНИЖНИЧАР
Кандидатот треба да има средно образование и
да го знае англискиот јазик.
Молбите со документите според чл. 31 од Законот за јавните службеници, се поднесуваат до
Народната и универзитетска библиотека во Скопје,
кеј „Димитар Влахов" бр. 49.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.
(332)
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕ ;
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на работното место:
Ед,ен лекар специјалист по физикална медицина
и рехабилитација.
УСЛОВИ: Положен специјалистички испит по
физикална медицина и рехабилитација. Во колку
не се пријави специјалната доаѓа во обзир лекар на специјализација по физикална медицина
и рехабилитација под следните услови: 1. завршен медицински факултет; 2. завршен општ леВО ОВОЈ БРОЈ НЕМА СЛУЖБЕН ДЕЛ

К О Н К У Р С
за 2 лекара на специјализација по хирургија
У с л о в и : Да ги исполнуваат сите услови согласно Правилникот за специјализација на здравствените работници од I-ва врста („Службен лист
на ФНРЈ" бр. 2/60).
(337)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА
КУМАНОВО
распишува
II

К О Н К У Р С

за следното слободно работно место во Народниот одбор на општината Куманово:
СЕКРЕТАР на Народниот одбор на општината
Куманово.
УСЛОВИ:
Кандидатите треба да имаат завршено Високо
образование или признаена Висока стручна спрема.
Молбите со кратка биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до Комисијата за службеничките работи при Народниот одбор на општината
Куманово. Лица кои се во работен однос, покрај
другите документи, треба да приложат и потврда
од установата или претпријатието од која ќе се
гледа дека имаат право да конкурираат за ова
работно место.
Овој конкурс е повторен и има важност 15 дена
од денот на објавувањето во „Службен весник
на НРМ".
.
(332)
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КОМИСИЈАТА ЗА КОНКУРСИ НА ЗАВОДОТ
ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА - ОХРИД
распишува по втор пат
К О Н К У Р С
за пополнување на работните места во Заводот:
1. КОНЗЕРВАТОР 2, КОНЗЕРВАТОР НОСТ

ИНЖ. АРХИТЕКТ
ИСТОРИЧАР НА УМЕТ-

УСЛОВИ:
За работното место под точка 1, кандидатот да
има завршено технички факултет — архитектонски отсек;
,
За работното место под точка 2, кандидатот да
има завршено филозофски факултет — група
историја на уметност.
Основната плата за двете работни; места по
Законот за јавните службеници, а положај ната
плата по Одлуката за положај ни плати на службениците во (Заводот.
Настап на работа од 16. IV. 1963 година.
Молби со потребните документи за школска
спрема и други документи предвидени во чл. 31
од ЗЈС да се доставуваат до Заводот за заштита
на спомениците на културата — Охрид,
(351)

Конкурсната комисија на Републичкиот завод
за социјално осигурување — Скопје
I

распишува

К О Н К У Р С
за пополнување работното место УПРАВНИК НА
КЛИМАТСКОТО ЛЕКУВАЛИШТЕ ВО ОХРИД
УСЛОВИ:
I
а) Завршена виша стручна спрема и 3 години
работен стаж;
б) Завршена средна стручна спрема и 5 години
работен стаж;.
Конкурсот трае до пополнување на работното
место.
Заинтересираните кандидати за информации
да се јават во Републичкиот завод за социјално
осигурување — Скопје.
(338)

Факултетскиот совет на Филозофскиот факултет
во Скопје

3 април IMS

— За еден наставник (во сите звања) за предметот историја на средниот век;
— За еден наставник (во сите звања) за предметот македонска диј а л е к о л о г и ј а ;
— За еден наставник (во сите звања) за предметот старословенски јазик;
— За еден асистент по предметот историја на
уметноста;
— За еден асистент по предметот руска книжевност.
Пријавите (со биографија, список на научни
и стручни трудови, во колку има такви, со по еден
примерок од истите и потребните такси, како и
документите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во
Секретаријатот на Факултетот.
Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од
денот на објавувањето во весникот ,,Нова Македонија".
(339)
Во смисла на
налниот завод за
курсната комисија
јално осигурување
^

член 60 од; Статутот на Комусоцијално осигурување, Конна Комуналниот завод за социво Охрид
ра с п и ш у в а

К О Н К У PC
за пополнување на работно место ДИРЕКТОР на
Комуналниот завод за социјално осигурување
во Охрид
УСЛОВИ:
Кандидатот треба да има завршен Правен или
Економски факултет со над 5 години служба на
раководни места или со висока стручна спрема со
над 5 години служба на раководни места.
/
Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Комуналниот завод за социјално осигурување, Охрид.
Рок за поднесување на молбите е 15 дена по
објавувањето на конкурсот во „Службен весник
на НРМ".
Заинтересираните за информација можат да
се јават во КЗСО - Охрид.
(349)

Комисијата за распишување конкурси за назначување директори на стопанските организации
при Народниот одбор на општината Орашец, на
основа членот 21 став 1 од Законот за надлежноста
на општинските и околиските народни одбори и на
нивните органи („,Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/57)

распишува

распишува

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С

Сообразно со законските одредби за преизбор:
— За еден наставник (во сите звања) предавач,
доцент, виш предавач, вонреден професор, редовен
професор) за предметот историја на народите на
ФНРЈ — нов век;
— За еден наставник (во сите звања) за предметите историја на филозофијата, логика;
— За еден наставник (во сите звања) за предметот психологија;

за назначување директор на Рударското претпријатие за експлоатација на цементни суровини
„Опалска бреча", село Бељаковце
Услови:
1. Економски факултет, со 5 години практика
на раководно место во струката;
2. Рударски инженер, со 5 години практика во
рударска струка;
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3. Средна рударска школа, со 8 години практика на раководно место во струката.
Плата по Правилникот за личните доходи на
претпријатието.
Молбите таксирани со 50 динари таксена марка, се доставуваат до комисијата.
Конкурсот трае до пополнување на работното
место.
(333)

На основа чл. 245 од Законот за јавните службеници, Советот за просвета на Народниот одбор
на општината Драчево на својата седница одржана
на ден 18-Ш-1963 год., донесе Одлука за објавување
РЕДОВЕН КОНКУРС
за пополнување на упразнетите места на наставниот и воспитниот персонал во училиштата од
подрачјето на општината Драчево
I. Основно училиште „Климент Охридски" —
Драчево
1. Наставник по руски и српски јазик — — 1
2. Наставник по музичко воспитување — — 1
3. Подрачна паралелка во село Батинци
а) одделенски учител за настава на шиптарски јазик — — — — — — — 1
П. Основно училиште „Кирил и Методија" —
Ст. Зелениково
1. Наставник по француски и руски јазик 1
2. Наставник по српски јазик — — — — 1
3. Одделенски учители за настава на шиптарски јазик
а) Подрачна паралелка во село Вражали 1
б) Подрачна паралелка во село Тисовица 1
в) Подрачна паралелка во село Дејковец 1
г) Подрачна паралелка во село Добрино

1

Ш. Основно училиште „Перпарими" — с. Студеничани
1.
2.
3.
4.
5.

Одделенски учители — — — — — —
Наставник по македонски и руски јазик
Наставник по математика и физика — —
Наставник по биологија и хемија — —
Наставник по општо техничко и физичко
образование — — — — — — — —
6. Подрачни паралелки во село Равни Габер
а) одделенски учител по шиптарски јазик""

1
1
1
1
1
1

IV. Основно училиште „Гоце Делчев" — Долно Количани
а) Подрачна паралелка во село Вртекици 1
б) Подрачна паралелка во село Палиград 1
в) Подрачна паралелка во с. Алдинци — 1
г) Подрачна паралелка во с. Црвена Вода 1
д) Подрачна паралелка во село Драчевица 1
ѓ) Подрачна паралелка во с. Горно Количани — — — — — — — — — 1

Бр. 12 -

Стр. III

УСЛОВИ:
За работните места под I—1, 2, П—1, 2, HI—2, 3,
4, 5 завршена ВПШ соодветна група.
За работните места под I—а, П—а, б, в, г, Ш—1,
а, IV—а, б, в, г, д и ѓ, завршена учителска албанска школа.
За работните места под И-б, в, г, Ш-а, IV-6,
в, г, осем останатите цринадлежности им припаѓаат и посебни додатоци за тешки услови
Кандидати што ќе изјават дека нема да живеат во село Зелениково патните трошоци ќе ги
сносат сами.
Молби со сите комплетирани документи треба
да се достават до училишниот одбор.
(331)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ
ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СКОПЈЕ
'

ра с пи шу в а
К О н К У Р с

I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:
1. Паталошка анатомија, еден наставник — доцент
2. Паталошка физиологија, еден наставник —
доцент
3. Интерна медицина, еден наставник — вонреден професор
4. Биохемија со медицинска хемија, два насставника — доценти
5. Анатомија, еден наставник — доцент
6. Хистологија со ембриологија, еден наставник
— доцент
7. Хигиена, еден хонорарен наставник — предавач
8. Гинекологија и акушерство, два наставника
— вонредни професори
9. Детална хирургија, еден наставник, редовен
— вонреден професор, доцент или предавач
И. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ СТЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

АСИ-

1. Хирургија, пет асистенти
2. Детална протетика, еден асистент
3. Детална паталогија, три асистенти
Кандидатите под точка I и II со пријавата
треба да поднесат потребни документи за избор
предвидени во чл. 33, 34, 36 и 37 од Општиот закон за факултетите и универзитетите како и чл.
31 од Законот за јавните службеници, во колку
не се во работен однос.
Овој конкурс трае за точка I реден број од 1
до 8 и под точка II реден број 1, 15 дена, а за
точка I реден број 9 и тон. П реден број 2 и 3
конкурсот трае до неговото пополнување.
Пријавите се поднесуваат до Медицинскиот
факултет — Секретаријат.
(358)
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ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Трговското претпријатие „ИНТЕРПРОМЕТ" —
Скопје
распишува
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
за изградба на СТОКОВНА КУЌА во Куманово.
Пресметковната вредност на објектот изнесува 95.918.897 динари.
ЛИЦИТАЦИЈАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ЕО ПРОСТОРИИТЕ НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„ИНТЕРПРОМЕТ" - СКОПЈЕ, ул. Стиф Наумов
бр. 60 на ден 4 мај 1963 година во 8 часот.
Надд,авањето ќе биде со, давање „Клуч на
врата" за фиксна сума без оглед на грешките во
предјмерот и претсметката, се според проектот и
техничкиот опис.
Учесниците на наддавањето се должни да достават:
1) Писмена понуда во затворен коферт,
2) Гарантно писмо од Народната банка на износ од; 1% од пресметковната вредност,
3) Потврда за регистрација на претпријатието,
4) Полномошно.
Рок: за завршување на објектот е 6 месеци од
денот на преземањето на работата.
Елаборатот се става на увид на интересентите
секој работен ден од 7—10 часот во просториите на
претпријатието, соба бр. 1.
Рок за поднесување на понудите е до 3 мај
1963 година.
(352)
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Промената на фамилијарно^ име на Берами
Емин се протегнува и на неговите малолетни деца
и тоа: Берами Нурие, родена на 16 февруари 1945
година; Берами Запре, родена на 20 март 1946 година; Берами Зенун, роден на 12 март 1948 година;
Берами Рамизе, родена на 25 јули 1950 година; Берами Задин, роден на ден 23 февруари 1953 година; Берами Ештреф, роден на 7 јули 1955 година; Берами Џезаир, роден на 17 април 1960 година; и Берами Идриз, роден на 16 август 1962 година, сите родени во село Брест, Скопска околија,
така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи Бајрами.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(106)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-3675/1 од 23 февруари
1963 година, ја одобри промената на личното име
н;а Саревски Анѓелко, роден на ден 5 октомври
1935 година во село Малино, Кумановска околија,
од татко Апостол и мајка Кита, така што во иднина личното име ќе му гласи Трајковски Ангел.
Оваа промена важи од! денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(109)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-4038/1 од 26 февруари
1963 год,ина, ја одобри промената на личното име
на Стојановски Кирил, роден на ден 1 март 1943
година во село Сингелиќ, Скопска околија, од
татко Томе и мајка Боја, така што во иднина личното име ќе му гласи Рајковски Киро.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(112)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-2549/1 од; 12 февруари
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Кицев Петар, роден на ден 7 јули
1935 година во село Мокриево, Штипска околија,
од татко Киро и мајка Елена, така што во иднина
фамил и јавното име ќе му гласи Трајков.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(104)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-914/1 од 17 јануари
1963 година, ја одобри промената на роденото име
на Крстевски Тони, роден на 29 март 1956 година
во гр. Скопје, од татко Крстевски Никола и мајка
Крстевска, род. Ловрова Даница, така што во иднина роденото име ќе му гласи Златко.
Оваа промена важи одо денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(105)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-2692/1 од 9 февруари
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Берами Емин, роден на 19 септември
1911 година во село Брест, Скопска околија, од
јџтко Зенун и мајка Зелије,

Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-4681/1 од 7 март 1963
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име
на Аврамов Петар, роден на 7 јули 1936 година во
село Коњско, Титоввелетка околија, од татко Димитар и мајка Велика, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи Штеријевски.
Оваа промена важи од) денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(113)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-18349/1 од 18 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото
име на Ибраимовиќ Али, роден на 11 мај 1923 година во село Велешта, Охридска околија, од татко
Реџеп и мајка Едије, така што во иднина роденото име ќе му гласи Реџеп.
Оваа промена важи од) денот на објавувањето
во „-Службен весник на НРМ".
(114)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-17293/1 од 16 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото
име на Стрезовски Георгије, роден на 22 април

ЗАВРШНИ СМЕТКИ
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Б И Л А Н С
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА на 31 декември 1961 година

Актива
Ред
^ .
број

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива

'
број

П локва
Износ,
во ООО дик.

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства
197 449
1 798

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .
II. Друг!

'

37 079
00 068
2 087
1 240

форми на изворите
средствата

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Заедницата на железничките претпријатија е
здружение на железничките претпријатија во HP
Македонија, ги координира работите на здружените претпријатија и ги претставува пред сојузните и републички органи.

ВКУПНО:

1. Основни

227 027

средства
.

126;053

. . . . .

7 099 493

4. Кредити за стопанството, населението и пол. тер. единици . . .

57 144 050

2. Средства за заед. потрошувачка
3. Финансиски

средства

5. Работи со банки и интерни пресметки
6. Сомнителни

побарувања

. . . .

6.

135 538
264 383jD

7. Разна актива
8. Загуба
В,КУПНО:

64 996 544

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Комуналната банка во гр. Скопје е формирана
во 1955 година од страна на Околискиот народен
одбор — Скопје. Со Законот за кредитите и банките

299721

Трошоците на администрацијата се покриваат
од придонесите на здружените претпријатија, а
изградбата на пругата се финансира од општиот
и републичкиот инвестиционен фонд.
(479)

Износ
Ред.
во ООО дин. бр.

Назив на позицијата

96 505
тен
195

Заедницата на ж. п. е и инвеститор за изградба
на пругата Гостивар—Кичево.

Б И Л А Н С
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА - СКОПЈЕ
на ден 31 декември 1961 година

Актива

16 072
4 827
3 434

вл

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

299 721

ВКУПНО:

Ред.
бр.

Ред

СКОПЈЕ

Пасива

Назив на позицијата
Средства на стопанството, населението и општествените фондови .
Кредити на др. банки
Фондови и средства на банката .
Останати извори за основни средства
Останати извори за средства на
заедничката потрошувачка . . .
Обврски по работите со банките и
интерните пресметки
Обврски спрема општествената заедница
Разна пасива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

35 084,519
28 390175
756 267
25142
167 235
—
573 206
64 996 544

во 1961 год. Комуналната банка делува како банкарска институција на подрачјето на град Скопје
и околијата. Предмет на работата на банката е кредитирање на стопанството во Скопје и околината.
Основните средства на банката изнесуваат
227,027.168 дин.

Во 1961 год. во 1-то полугодие остварен ^
бруто приход во износ од 609.511.866 дин. По одбиток на трошоците на работењето во износ од
378,07^.896 дин. е остварен вишок на приходите
230.538.970 дин. Од така утврдениот вишок на приходите по измирување на обврските кон општествената заедница, остатокот на чистиот приход е
распределен: во резервниот фонд износ од 13,176.948
дин., во деловниот фонд 43,298.108 дин. и во фондот за наградување 9,409.686 динари.
Во 11-то полугодие на 1961 година е остварен
бруто приход од 255,384.632 дин. По одбиток на
трошоците на работењето во износ од 17,318.551

Актива

2. Сегашна вредност на средствата на
Заедничката потрошувачка
. . . .

1 660

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
. . . . . . . .
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива

1071
851
2 433
6 884

ВКУПНО:

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

2. Сегацгаа вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата

ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

7 671
2 560

4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

—

2 075
8 077
20 Ш

производители^ задруги. Дава информации за изработка на теписи и води сметка за пласманот на
истите, специјално на надворешно-трговскиот пазар преку Претпријатието ,/Кооператива" увоз-извоз
- - Скопје.
(18)

број

ДЕМИР ХИСАР
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
11612

Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаев
Друга актива . .

Пасива

II. Други форми на изворите на
средствата

Б И Л А Н С
НА ШУМСКОТО ПРОИЗВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИГЛА" на 31 декември 1961 година

L Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните

3.
4.
5.
6.

Назив на позицијата

20 383

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1961
ГОДИНА
Деловното здружение „Македонски Ракотворби"
— Скопје е основано во 1961 год. Неговата дејност
е вршење услуги за сметка на своите членови —

број

СКОПЈЕ

L Извори на постојаните средства
7 484

Актива

Работењето во 1961 год. е завршено со позитивен резултат.
(348)

Износ
Ред.
во ООО дин. број

L Основни средства
Г. Сегашна вредност на
основните

3.
4.
5.
6.

дин. е остварен доход 238,066.081 дин., а од истиот
по одбиток на придонесот од доходот 35.709.912 дин.
с остварен чист приход 202,356.169 дин.
Така утврдениот чист приход, по измирување
на обврските, е распределен на: личен доход
66.573.417 дин., резервен фонд 1,391.210 дин., заеднички резервен фонд 4,351.983 дин., деловен фонд
68,591.647 дин., фонд за заедничка потрошувачка
35,440.000 дин, и придонес на општествен инвестиционен фонд 26,007.912 динари.

Б И Л А Н С
НА ДЕЛОВНОТО ЗДРУЖЕНИЕ „МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

оро)

i април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Стр. II - Бр. 12

6 879
7 273
15 621
3151
44 536

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови .

13 481
111
3 576

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

3 926
15 959
7 483
44 536

3 април 1963

Бр. 12 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Стр. VII

Б И Л А Н С

Актива
^ А;
број

НА КОНФЕКЦИОНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИДНИНА" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Износ

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

^ ,
број

БИТОЛА

Назив на позицијата

QteBii
Износ

I. Извори на постојаните средства
25 491 632
14 303 030
54 460046
58 392 614
49 203 939

1. Деловен фонд
22 523 991
2. Фонд на заедничката потрошувачка
449027
3. Резервен фонд и други фондови . . 2 373 888
II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката .
105 412 536
5. Добавувачи и други обврски . . . 61016 611
6. Друга пасива
10 025 403в
ВКУПНО:

201 851 261

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
КОНФЕКЦИОНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИДНИНА"
- БИТОЛА ВО 1961 ГОДИНА
Како што се гледа од завршната сметка и извештајот за работата на претпријатието во 1961 година, претпријатието го има остварено следниот
резултат:
— оствари производство по цена на чинење во
вредност од 315,366.000 динари, или производството
во однос на минатата година е зголемено со 39%;

201 851 261

— оствари реализација во износ од 353,650.000
динари, или реализацијата во однос на минатата
година е поголема за 47%;
— остварен е доход во износ од 79,306.000 динари или истиот во однос на минатата година е зголемен со 63%,
Според тоа претпријатието во текот на годината рентабилно работеше, ги подмири сите трошоци и обврски спрема заедницата а исто така и
личните примања на работниците, и распредели
достаточни средства во фондовите на претпријатието.
(19)

Б И Л А Н С
НА ШУМСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ Актива
Ред

'
број

на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

КИЧЕВО

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива
ВКУПНО:

Ред
Износ
'
во ООО дин. бр О)

Па сме а

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
357 155
6 694
11 682
184 599
330 874
134 840
1 025 844

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1961
ГОДИНА
Шумско-индустрискиот комбинат од Кичево е
основан со решението на Општинскиот народен одбор - Кичево бр. 04-916/1 од 8-Ш-1961 година.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

171 465
4 866
1Ј957

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

594 953
130 081
122 522
1 025 844

Во Комбинатот се застапени следните гранки:
1) одгледување, обнова, заштита и искористување на шумите;
2) индустриска преработка на дрвото.
Комбинатот, во текот на 1961 година, имаше просечно запослени 693 лица.
(486)

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ
Б И Л А Н С
НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ на 31 декември 1961 година

Актива

Назив на позицијата

л

"РОЈ

Износ

L Основни средства
1. Сегашна вредност на основните

средства

3.
4.
5.
в.

П. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Зацаси
. . . . . . . . . . . .
Друга актива
'

ВКУПНО:

482 234
2 562 209
909 564
789 8 0 1

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

245

средства

2. Средства за заед. потрошувачка
3. Финансиски

.

234
74 785

средства

4. Кредити за стопанството, населението и пол. тер. единици . . .

838 023

5. Работи со банки и интерни пресметки
Сомнителни

побарувања

. . . .

392
8 717

7. Разна актива
8,, Загуба
ВКУПНА

922 397

31 393 511

Остварен е вкупен приход од 10.598,566.149 динари,
трошоците
на
работењето
изнесуваат
7.394,377.846, а доходот 3,203.888.303 динари. За личен доход е пресметано 2.386,081.617 динари, додека
остатокот од , 817,806.686 динари е определен за
фондови.
(4)

Износ
Ред.
во ООО дин. бр.

Назив на позицијата

1 001 645
1 299 638
2 448 030

Превезено е 1,251,648.000 бруто тонски км.,
374,810.000 нетонски км. и 361,735.000 патнички километри. Во споредба со 1960 година патничкиот
сообраќај е намален за 5,3% а стоковниот сообраќ а ј е зголемен за 17,9%. Патниот сообраќај е намален поради дејство на зголемените тарифи, одливање на патници на друмскиот сообраќај, прекин
на сообраќајот на Краљевачката пруга и поради
скратената територија на новоформираното претпријатие. Меѓутоа, зголемувањето на стоковниот
сообраќај се должи на развитокот на стопанството
и зголемената работа на Југословенската слободна
зона во Солун.

Б И Л А Н С
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА - ДЕЛЧЕВО
на ден 31 декември 1961 година

1. Основни

в.

1. Деловен фонд
23 789 165
2. Фонд на заедничката потрошувачка
1 077 867
3. Резервен фонд и други фондови . . 1 777 166

31 393511

Железничкото транспортно претпријатие —
Скопје е основано ва 11-1-1961 година и е регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје
на регистарски лист бр. 683, страна 1033. Претпријатието е член на Заедницата на Ж П — Скопје и
на Заедницата Ј Ж — Белград.
Железничкото транспортно претпријатие има
основна дејност: превоз на патници и стока во
јавниот сообраќај со Југословенските железници
на сите пруги од нормален колосек на територијата на НРМ, како и со средствата на друмскиот
сообраќај. Претпријатието работи врз основа на
возниот ред, тарифи за превоз на патници и стока
и други општи и одделни прописи, што го ретулираат јавниот сообраќај.

Актива

Износ

1 082 207

ИЗВРД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Ред,
бр.

Назив на позицијата

Пасива

I. Извори на постојаните средства

25 567 406

% Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .

д
'
број

СКОПЈЕ

Пасива

Назив на позицијата

1. Средства на стопанството, населението и општествените фондови .
2. Кредити на др. банки
3. Фондови и средства на банката .
4. Останати извори за основни средства
5. Останати извори за средства на
заедничката потрошувачка . . .
6. Обврски по работите со банките и
интерните пресметки
7. Обврски спрема општествената заедница
8. Разна пасива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

481 947
429 400
5 542

491

1 070
3 947
922 397
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12 -

Б И Л А Н С
НА Ф-КА ЗА АЛКАЛОИДИ И ХЕМИСКО-ФАРМАЦЕУТСКИ ПРОИЗВОДИ „АЛКАЛОИД" Актива
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

број

140 569
47 117
39 79t
82 839
445 783
54 033

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

112 202

18120
26 640

541 535
64 561
47 082
810140

Во своето работење фабриката оствари вкупен
приход во износ од 528,714.704 динари.
Чистиот приход изнесува 69,927.064 дин., од кој
на фондовите на фабриката е распределено
17,645.549.
Сите обврски спрема општествената заедница
се измирени во целост.
(355)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „АНГРО ВАРДАР" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

II. Други форми на изворите на
средствата

810 140

Ред
Износ
'
во ООО дин. број

ТИТОВ ВЕЛЕС
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
в.

Назив на позицијата

СКОПЈЕ
Пасива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ФАБРИКАТА „АЛКАЛОИД", СКОПЈЕ, ВО 1961
ГОДИНА
Фабриката се занимава со производство на опиумови алкалоиди и хемиско-фармацеутскм производи.
През годината работеа 126 лица.

Актива

Ред.
број

Стр. V

823

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови .

4 398
3 876

-

15 914
86 344
78 616
4 957
186 654

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АНГРО ВАРДАР"
- ТИТОВ ВЕЛЕС ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието е основано на 1-1-1954 година
со решението на Народниот одбор на Градската
општина — Титов Велес бр. 15685.
Дејноста на претпријатието е: трговија на големо со сите видови индустриски и кол опиј алнопрехранбени стоки, електрични, стакларски и ж е лезарски стоки.
Поставениот план на промет во 1961 год. беше
750,000.000 милиони динари, а претпријатието на
крајот на годината го реализира со 766,689.000 милиони динари, или го натфрли во проценти за.
2,60%.

Претпријатието во 1961 година работеше со
просечни т р о ш о к во однос на промет — реализа-

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива . . . .
ВКУПНО:

95 000
81902
1 478
186 654

цијата 1,46%, а со просечна разлика во цена во
однос на промет — реализацијата 3,31%.
Остварен е вкупен приход во износ од
769,998.234 милиони динари. По одбиток на набавната цена на реализираната трговска стока и материјалните трошоци е остварен доход во износ од
15,242.057 милиони, кој е распореден како следува:
1) Придонес од доход
1,214.716 дан
2) Личен доход на работниците
11,750.000 „
3) Фондови на претпријатието
2,277.341' „
Претпријатието од своето основање до, денес
стоковниот план го зголеми за 346,689.000 милиони
динари. Од година во година реализацијата се поз е л е н у в а , додека материјалните трошоци се намалуваат, Ова нешто се должи на се поарната организација и пронаоѓање нови потрошувачи на своите
стоки.
(21)

Стр. VI -

Бр. 12

Б И Л А Н С
НА ТЕКСТИЛНАТА ФАБРИКА „ПЕЛИСТЕР",
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
6.
6.

П. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

195 407
34 647
9 530
69 763
313 448
42 664

Назив на позицијата

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

78 274
6111
8 934

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

333 398
196 802
41 940
665 459

Дејноста на фабриката е производство на памучни, свилени и синтетички трикотажни производи и вршење на услуги.
Во 1961 год. во фабриката работеа просечно
416 работници, кои остварија вкупен приход од
628,783.137 дин., а доход 144,811.044 дин. Остварениот
чист приход на фабриката во износ од 122,617.919
динари е распределен: за лични доходи 117,142.404,
за фондови 5,475.515. Од ова се гледа дека фабриката во 1961 годиш остварила позитивни резултати,
(6)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СКОПСКИ МЕТАЛ", СКОПЈЕ
на 31 декември 1961 година

I. Основам средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Пасива

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката п.отрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

665 459

Текстилната фабрика „Пелистер", Битола, е
основа во 1947 година од Народниот одбор на општината Битола. Регистрирана е прво во регистарот на стопанските организации при Народниот
одбор на Градската општина под бр. 35854 од 13-Ш1948 год., а подоцна на ден 19-IV-1955 година во
регистарот на стопанските организации при Окружниот стопански суд во Битола, под бр. 165/1,

Ред.
број

Ред.
број

БИТОЛА

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1961
ГОДИНА

Актива

i април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Ред.
број

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
6 506

26 213
322 864
145585
1 117
502 285

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Трговското претпријатие „Скопски метал",
Скопје, е формирано од страна на НО на општината „Саат Кула" - - Скопје, со решението бр.
02-8269/58 год. Регистрирано е во Окружниот стопански суд во Скопје под бр. 570 на страва 203
Во работната 1961 година поставениот план на
промет во износ од 750.000.000 дин. е остварен со
948,674.608 динари, или во проценти 126,53%.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

6 002
11
3 043

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

105 831
385 433
1 964
502 285

Просечно користење на обртните средства изнесува 104,872.436 дин. а коефициентот на обрнување 9,04.
Просечно остварената разлика на цените е
9,81%.
Остварениот доход изнесува 30,657.085 динари,
а чистиот приход 26,058. 522 дин. Претпријатието
од чистиот (приход издвои само придонес за резервен фонд — обавезен дел 2,140.415 динари.
Ова претпријатие од 1-1-1962 година се припои кон Претпријатието технички магазин ,,Скопје ',
Скопје, и оттогаш престана да работи.
(317)

3 април 1963

НА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Актива
Гед!
број

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаеи
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

6poj

111 203

16 846
30190
11902
37037

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

И. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

5 801
34 372
206178

ВКУПНО:

— продажба и исплата на лозови на Ј. Л,; и
— продажба на весници и списанија.
Во текот на 1961 година во претпријатието беа
зашилени 161 работник, сметано во просек.
Во извештајниот период претпријатието има
остварено:
а) вкупен приход
165,062.366 дик.
б) остварен доход
101,976.102 и
в) придонес од доходот
15,296.415 „
г) придонес на доходот-воиреден
682.490 „
д) придонес за општ. инвестиционен фонд
2,367.661! „
е) придонес за заеднички резерви 454.506 „
ѓ) резервен фонд-обавезен дел
303.935 „
ж ) д е л за деловен фонд
2,000.000 „
з) фонд за заедничка потрошувачка
7,470.645 „
и) средства за л. д.
73,400.000 „
Остварениот резултат претпријатието го постигна со свои основни средства без да бара односно да користи заеми.
(32)

В И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА
„БОРКА ЛЕВАТА" - ПРИЛЕП
Актива
на 31 декември 1961 година
Износ

147 351
17 411
1243

II. Други форми на изворите на
средствата

206178

Претпријатието на поштанекиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај во Титов Велес е основано со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 533-1/8-П-1961 год., а по
претходната одлука на Работничкиот совет на бившото ПТТ претпријатие — Скопје. Потоа е регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје
под бр. Фи 106.
Предмет на работењето на претпријатието е:
— пренос на поштенски пратки, телеграфско телефонски соопштенија и одржување на средствата наменети за овој пренос;
— поставување, реконструкција и одржување
на телеграфско-телефонските постројки;
— уплата и исплата по текушта сметки;
— уплата и исплата по штедни влогови;
— јавен превоз на патници со сопствени превозни средства;
— наплата на радио претплата;

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

^ ^
број

Стр. VII

В И Л А Н С
НА ПОШТАНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ
СООБРАКАЈ - ТИТОВ ВЕЛЕС
на 31 декември 1961 година
Пасива

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Бр. 12 -

Ред
'
број

НА

Назив на позицијата

ТУТУН
Пасива
Износ

I. Извори на постојаните средства
58 017 692
9 504 379
50 383 058
67 024 350
87 989 792
51 689 897
324 609168

1. Деловен фонд
90 970 355
2. Фонд на заедничката потрошувачка 9087 731
3. Резервен фонд и други фондови . . 6 888 437
II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката .
124 291 143
5. Добавувачи и други обврски . . . 42 258 196
51 113 306
6. Друга пасива
ВКУПНО:

324 609163

Стр. VIII -

i април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12

Б И Л А Н С
Актива
број

НА ВОЗДУХОПЛОВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „20 МАЈ" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
В.
4.
5.
6.

П. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
. . . .
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

159 966
1 400
7126
133 363
346 704
25 031

Назив на позицијата

1. Сегашна вредност на основните
средства
. . , . . . . , . ' .
% Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . - .
II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања .
Залаел
. . . . Друга актива
.
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

57 910
3192
-

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
ВКУПНО:

377 661
206 912
Ј17 672
673 590

Претпријатието до 1956 година заштедуваше
просечно 25 члена, со просечен годишен бруто продукт од 25,000.000 динари. Со реорганизацијата на
производството, која настапи во 1956 година просекот на заштедувањето од година на година како
и бруто продуктот осетно растат.
Карактеристичен пораст е забележан нарочно
во 1959 година кога просечно запосдување стопанската организација има 75 лица а достигнат бруто
продукт од 204,000.000 динари.
Реорганизацијата во производниот програм не
само што ги откри производните резерви, туку тоа
предизвика и брзо ширење, што како последица
се јави и неодложлива потреба за реконструкција
на целата стопанска организација.
Со извршената реконструкција претпријатието
веќе во 1960 година реализира производен план во
износ од 307,000.000 динари со просечно запослени
102 работника и 36 службеника. Извршувањето во
1961 година кое изнесува 422,255.048 динари, во
споредба со постигнатото производство од минатите
години, покажува перменентен пораст и тоа во
однос на 1960 година за 34% повеќе, а во однос на
1959 година за 111% повеќе.
(433)

Б И Л А Н С
НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАЏАРИ" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства

3.
45.
6.

Назив на позицијата

2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

673 590

Воздухопловното претпријатие „20 мај" - - Скопје е основано во декември 1949 година како управа на стопанските претпријатија при Главниот одбор на Народна техника — Скопје. Меѓутоа, истата
е пререгистрира^ во 1954 година и регистрирана
во Стопанскиот суд под Фи бр. 2053/56 и впишана
во прва книга, регистарски лист 84, страна 243. Со
пререгистрацијата како основач се јавува Воздухопловниот сојуз на НРМ — Скопје.
Во првиот и вториот случај според регистрацијата Дејноста на претпријатието е:
— производство на разни технички средства за
обучување на кадри — членови на стопанската
организација,
— ремонт на горе наведените средства,
— производство на разновидни производи од
метал и дрво.
Се до 1956 година производството, главно, се
одбиваше по ,точка 124 од регистрацијата.

Ред.
број

Пасива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

РеДџ

број

СКОПЈЕ

Ред.
број

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Избори на постојаните средства
980 764
22 984
197 507
170.632
86 567
91
1452 545

1. Деловен фонд
2- Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови .

1 057 126
94 092
11 196

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката
5. Добавувачи и други обврски .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

194 969
76 681
18 481
1 452 545

НА
Актива
Ред.
број

Б И Л А Н С
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНАП" на 31 декември 1961 година

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Ванка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин

Ред.
број

5 509
3 614
16 356
19 009
126 029
1 101

3.
4.
5.
6.

П. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања .
Залаел
Друга актива
ВКУПНО:

Пасива

1. Деловен фонд
. .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

1146

372
450
5 764
260
7 992

13 073
4 143
2411

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

89 AV
51 108
11 356
171 618

канцелариски материјал, хартија, школски прибор, мелнички преработки, животни прехрани и
предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит
и прибор, мешани индустриски стоки, железарски
и метални стоки, велосипеди, машини за шиење и
прибор.
!t
,
Во текот на 1961 година претпријатието оствари чист приход во износ од 30.501.503 динари, од
кој: за бруто личен доход 25,126.546 динари, за
придонес на општествените инвестициони фондови
671.075 динари, за придонес за заеднички резерви
103.774 динари и за фондови на претпријатието
4,600.108 динари.
Издвоените средства за фондовите се распределени и тоа:
— резервен фонд
1,915 807 дин.
— деловен фонд
1,184.301 „
— фо"кд за заедничка
потрошувачка
1,500.000 „
Вкупно:

4,600.108
(440)

Б И Л А Н С
НА МЕБЕЛ О - СТО Л АРСК АТА ЗАДРУГА „БОР"
на 31 декември 1961 година

L Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .

СТРУМИЦА

Назив на позицијата

171 618

Трговското претпријатие „Гранап" — Струмица
е формирано уште во 1945 година, како прво и
универзално претпријатие по ослободувањето во
градот, од страна на Градскиот народен одбор —
Струмица под наслов: Градско народно претпријатие „Гранап" — Струмица.
Од основањето на претпријатието па с^ до 1957
година истото повеќе пати ги менуваше бранжите
и организационата структура и конечно во 1957
година е регистрирано како Трговско претпријатие „Гранап" — Струмица на големо и мало кад
Окружниот стопански суд во Штип, со следните
бранжи: текстил, куси платнени стоки — конфекција, галантерлски и базарски стоки, играчкл, кожл,
седларски и ременски стоки, прибор, нафтени деривати, горива и мазива, фотографски и оптички
апарати, инструменти и прибор, електротехнички
материјали, саати и изработки од драгоцени метали, парфимериски и козметички стоки, градежен
материјал, стакло, порцелан и керамички стоки,

Назив на позицијата

Стр. IX

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Ред.
број

Бр. 12 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

3 април 1963

Ред.
број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

I. Извори НА постојаните средства
1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Износ
во ООО дин.

1 629
350

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

705
4 396
912
7 992

Стр. X -

Бр. 12

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ КОМБИНАТ „КУМАНОВО"
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

L Основни средства
Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Ред.
број

1 179 836
2 533
29 241
109 984
367 437
294 825

Комбинатот располага со 967 ха земја од која
336 ха ораници, 399 ха лозја, 178 ха овоштарници.
20 ха пасишта, 10 ха шуми и 23 ха стопански двор.
Исто така се бави со одгледуваше на крупен и ситен добиток, така што во деловната 1961 година
имаше 455 крави, 95 јулици, 50 телиња и 2.483
броја свињи,
Преработувачката дејност, што за Комбинатот
е од голема важност се состои од: винарска визба
со годишен капацитет од 5.000 тони грозје, млекара со годишен капацитет од 1.500 тони млеко и
кланицата со годишен1 капацитет од 1.200 тони
сурово месо.
Во својот состав Комбинатот има формиран
транспортен погон, кој располага со 9 камиони во
вкупна носивост од 37 тони.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
. .
4. Купувачи и други побарувања . .

ВКУПНО:

Износ

120 804
2 881

2

1 473 267
220 617
166 335
1 983 906

Организациона структура во Комбинатот: сите
погони на Комбинатот имаат карактер на посебни
погонски единици со задолжително пресметување
на рентабилитетот и финансискиот резултат на
погонот, додека конечна пресметка се врши во
целина на Комбинатот. Според ваквата организациона структура секоја погонска единица има свои
управни органи и тоа: погонски работнички совет
и погонски управен одбор.
Врз основа на расположивите капацитети и
структурата на производството, Комбинатот за остварување на планскиот задаток во текот на годината имаше запослено просечно годишно 481
стални работници и службеници.
Од целокупната работа Комбинатот има остварено вкупен приход во износ од 994,610.117 дин.
а трошоци на работењето 969,658..522 дин., или
остварен приход 24,915.595 дин, Така во текот на
годината не оствари доволно чист приход за покривање на трошоците и другите обврски односно
личните 1Д10ХГ- во износ од 90,416.036 динари. (494)

ГЕВГЕЛИЈА

на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

II. Други форми на изворите на
средствата

Б И Л А Н С
НА КИНОТО „КУЛТУРА" -

'
број

Пасива

Назив на позицијата

1 983 906

Основна дејност на Земјоделскиот комбинат
„Куманово" е производство и преработка на земјоделски производи.

Ред

КУМАНОВО

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

i април 1963

Ред
'
број

Пасива

Назив на позицијата

Износ

I. Извори на постојаните средства
9163 761
54 405
3 435 419
53 895

13166 573

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

12 176 347
54 405
225 761

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

710 060
13166 573

3 април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12 -

Б И Л А Н С
НА СЕРВИСОТ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ „КАРАОРМАН" на 31 декември 1961 година
Реи
^ '
број

Назив на позицијата

t Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
в.

II. Друга форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред
'
број

Стр. XI

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

24 364
42126

62 835
43 7 i9
44 893

II. Други форми на изворите на
средствата

53 951
561 433
487 878
21 608

4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

1 188 360

ВКУПНО:

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1961
ГОДИНА
Сервисот за градежни материјали „Караорман"
— Скопје е основан со решението на Владата на
НРМ бр. 6397/14-УП-1947 година, а со работа отпочна
и.ч 25-УШ-1947 година.
Директор на претпријанкето: Стевче Димовски;
Директор на стопанско-сметководниот сектор:
Виктор Ругале;
Претседател на Работничкиот совет: Јовче Трајчевски;
Претседател на Управниот одбор: Иванка Арсиќ.

485 555
549 093
2 245
1 188 360

Дејноста на претпријатието е: промет со разни
градежни и железарски материјали, машини, уреди
и други технички стоки за градежништвото, со проширена дејност и со набавка и продажба на транспортни и моторни возила (освен трактори) за градежништвото и резервни делови за истите.
Според Правилникот за сврстување на корисниците на општествениот имот спрема нивните дејности („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 10/62), претпријатието е сврстено под шифра 612-23- претпријатија
на трговијата на големо со железарски, метални и
електротехнички стоки итн.
I

Некои упореднм показатели
(индикатори)

1959

1
2
Планираниот промет е остварен со
106,91%
Набавка на стоки
2.764,999.957
Продажба (реализација)
2.460,288.623
Разлика во цени
4,92%
Залихи на 31-ХП
304.711.334
Остварен вкупен приход (нето)
120.735.717
Вкупниот приход е распределен на:
1961
(нови
Просек
1960
Материјали трошоци 1959
инстр.)
и услуги
6,91% 7,81% 8,58% 7,77 %
Амортизација
1,53% 1,35% 1,37% 1,42%
Интерес на деловниот
Фонд
1,62% 1,52% 1,86% 1,67%
Трошоци за усоврш.
на кадрите
0,61% 0,87% 0,13% 0,54%
Членарина комората 2,04% 2,30% 3,13% 2,49%
Интерес на кредитите
и заемите
23,34% 21,63% 20,50% 21,82%
Данок на промет
- општ и друг
—
—
8,66% 8,66%
Доход
63,95% 65,58% 55,77% 60,10%
Остварениот доход е распределен на:
Придонес на доходот
за Федерацијата
40,16% 42,51% 15,00% 32,56%
Придонес на
вонреден приход
3,22% 3,22%

1960

1961
(Нови инструменти)

Просек

5
4
3
111,36%
104,59%
122,58%
3.249,597.239
3.633.875.219
3.349,916.541
2.870,785.178
3.137,700.504
3.014,366.406
4,92%
5,33%
4,25%
378,812.061
496,174.715
335,550.135
137,974.150
153,815.093
139,371.649
За општествени инвестициони фондови
13,05% 13,61% 5,50% 10,72%
Чист приход
46,79% 43,88% 76,28% 55,65%
Остварениот чист приход по одлуката на работ
ничкиот совет е распределен и тоа на:
Личен доход на
работниците
69,95% 70,07% 53,61% 64,54%
Придонес за
резервен фонд
19,42% 22,57% 16,35% 19,45%
Придонес за
0,85% 1,20% 0,68%
заеднички резерви
—
27,31% 27,31%
—
Во деловниот фонд
—
Ве фондот за заедничка потрошувачка 10,63% 6,51% 1,53% 6,22%
Побарувањата од купувачите и обврските кон
добавувачите се регулирани со месец март 1962 година — со добавувачите преку клириншката сметка при банката во целост, а со купувачите за 90%.
Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница се измирени во целост л во законскиот рок.

Стр. XII -

Бр. 12

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

II
Од разделувањето (пресецање) на билансот, односно класификацијата на активата и пасивата се
искажува следната положба во 1961 година (во ООО
динари):
ј

Подбиланс

Актива
(средства)

Д Средства во
претсметка и др. 21.608
2.245 19.363
Вкупно:
1,188.360 1,188.360 52.228 52.228
Рентабилитетот на претпријатието се гледа од
следните економски ефекти:

Пасива I
(извори) јр "бен П„0уТв?

А Основни средства
и деловен фонд
24.364
62.835
38.471
Б Средства за заедничка потрошувачка
42.896
843
43.739
В Обртни средства 1,067.513 1,034.648 32.865
Г Средства на
резервен фонд и др. 31.979
44.893
12.914

i април 1963

Економски ефект

1959

1960

Врз база на
15,51% 17,29%
остварениот доход
Врз база на
7,26% 7,40%
чистиот приход
Врз база на
општествените придонеси 9,44% 10,94%

1961
(Нови инструменти)
15,15%
11,41%
7,48%
(17)

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „НАПРЕДОК", С. ИВАНКОВЦИ, ТИТОВВЕЛЕШКО
Пасива
на 31 декември 1961 година
Актива
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Ванка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Назив на позицијата

I Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
147 708

13 480
20 592
34 621
33 544
249 945

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ^РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Земјоделската задруга „Напредок" од с. Иванковци, Титоввелешка околија, е формирана во м.
август 1953 година како набавно-продажна задруга,
која во својот состав имаше една продавница за
индустриски, стоки, 3 ха лозје и еден моторен млин.
До 1958 година задругата работеше како таква, но
потоа благодарение на брзиот развиток на земјата
и 'поголемите средства отпуштени за земјоделството
се пререгистрира во земјоделска задруга со претежна дејност земјоделие и сточарство.
По најновата регистрација задругата ги врши
следните дејности:
— земјоделско производство на општонароден
имот, организирање производство во кооперација
со индивидуални земјоделски производители о,
селото:
— вршење услуги со земјоделски машини на
приватни земјоделски производители од селото,
договарање и откуп на вишоци од земјоделски производи на територијата на задругата, набавување
и снабдување со репродукционен материјал (семиња, вештачки ѓубриња);

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

21 047
755
4 655

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

184 612
11 531
27 435
249 945

— организирање на штедење к а ј задругарите,
стручно издигање на кадри за потребите на задругата, развивање на сточарството и трговија на мало
со (индустриски стоки и др.
Задругата во текот од 1959 до 1961 година успеј а да ја прибере сета обработува површина земја
од општонародниот имот и да ја комплетира во
поголеми комплексни блокови. Сега задругата располага со 1.200 хектари обработив^ земја. Покрај
ова, во текот на овие години таа набави 17 трактори со сите приклучни машини, како и еден камион за дотур на своите производи до пазарот.
Задругата во 1961 година оствари бруто продукт 100.275.000 динари, а нето продукт 33.400.000
дин. Остварен е чист приход вб износ од 22.921.000
динари, а од чистиот приход за фондовите 4.476.000
динари.
Од горе изложеното се гледа дека задругата
во 1961 година работела рентабилно и постигнала
добри резултати. За идната 1962 година има планирано да пооее преку 800 хектари бели житарици,
со што се предвидува да се зголеми производството за 20%, а со тоа и вкупниот приход.
(437)
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Актива
Ред
^
број

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „КОЧО РАЦИН" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
б.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

54 737

29195
36 320
116 562
29 458

Пасива

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

64 106
949
16 541

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

143 104
13 753
27 819
261272

ВКУПНО:

лимар а, текстил, работен добиток, кожара и пилана.
Задругата во текот на годината имаше на работа постојани повремени работници во (просек 240.
Планот во текот на годината беше 240,000.000
дин., а е исполнет со 88,23%. Остварен е доход во
износ од 176,858.761 дин. и чист приход 44,334.464
динари, кој е распределен на име личен доход на
работниците.
(463)

Б И Л А Н С
ПРИ КОНФЕКЦИОНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИДНИНА" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

С. ЛАЗАРОПОЛЕ

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

266 272

Задругата е регистрирана при Окружниот стопански суд во Скопје под бр. 561/59. Основната
дејност и е земјоделие, сточарство, снабдување, ќи-

Ред
;
број

Стр. XIII

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „КОЧО
РАЦИН - с. ЛАЗАРОПОЛЕ ВО 1961
ГОДИНА

НА ПРОДАВНИЦИТЕ
Актива

број

Бр. 12 -

Ред
'
број

БИТОЛА
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
—

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

73
80
78

—

9188
352
40 548
399
50 487

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРОДАВНИЦИТЕ ПРИ КОНФЕКЦИОНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИДНИНА" - БИТОЛА ВО 1961
ГОДИНА
Продавниците во текот на годината остварија
реализација во износ од 191,037.000 динари или во
однос на минатата година реализацијата е зголемена со 52%.
Од остварената реализација продавниците ги
подмирија трошоците и остварија доход во износ

П. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива .
ВКУПНО:

3 303
45 878
1 075
50 487

од 9,365.000 динари, што во однос на минатата година е поголем за 90%.
Од остварениот доход продавниците ги измерија обврските спрема заедницата и личните доходи
во висина од 100% и еден дел беше распределен во
фондовите на претпријатието.
Според тоа продавниците во текот на годината
рентабилно работеа и во прилична мера го подобрија своето работење во однос на минатите години.
(20)

Стр. XIV -

НА ФАБРИКАТА
Актива
Darr
д
'
број

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12

ЗА

Б И Л А Н С
МЕТАЛЕН НАМЕШТАЈ
„БРАКА КОШУЛЧЕВИ" на 31 декември 1961 година

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

i април 1963

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ

Роп
број

ТИТОВ ВЕЛЕС
Пасива

Назив на позицијата

Изнов

I. Извори на постојаните средства
188 925 439

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

134 986 709
10 634 324
16 214 491

733000
4Ѕ 395 377
209 481 452
2-4 443 146
76 062 099

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . . 235131 665
5. Добавувачи и други обврски . . . 301 419 064
6. Друга пасива
39 654 260

738040513

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ФАБРИКАТА „БРАЌА КОШУЛЧЕВИ" - ТИТОВ
ВЕЛЕС ВО 1961 ГОДИНА
Во 1961 година фабриката оствари вкупен приход од 680,946.663 динари.
Доходот остварен во оваа година исцело претставува остварен чист приход, бидејќи претпријатието е ослободено од плаќање придонес од доходот
кој изнесува 154,254.481 дин.
Од чистиот приход се подмирени следните обврски:

ВКУПНО:

738 040 5 3

—
—
—
—
—
—

придонес за вонреден приход 2,707.414 дин.
за лични доходи
103,627.768 „
за заеднички резервен фонд
1,865.376 „
за задолжителен резервен фонд 2,850.773 „
за деловен фонд
26,000.000 „
за фонд на заедничка потрошувачка
8,562.520 „
— за инвестиционен фонд на
општината
8,640.630 „
(490)

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА РАЗЛАДНИ УРЕДИ И
ЕМАЈЛИРАНИ ПРОИЗВОДИ „ГОРГИ НАУМОВ"
- БИТОЛА
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред.
број

Назив на позицијата

Износ

Ред.
број

Назив на позицијата

Износ

I. Извори на постојаните средства
I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
1. Деловен фонд
40 075 892
средства
1 647 766 94 А 2. Фонд на заедничката потрошувачка
5Ј8115
2. Сегашна вредност на средствата на
3. Резервен фонд и други фондови . .
заедничката потрошувачка
. . . . 115 162 404
II. Други форми на изворите на
II. Други форми на средствата
средствата
119 376 8?5
3. Банка и благајна
337 335 767 4. Користени кредити к а ј банката . . з 593 201 279
4. Купувачи и други побарувања . .
1 843 261 242 5. Добавувачи и други обврски . . . 621 890 218
5. Запаси
521 436 308 6. Друга пасива
328 484 036
6. Друга актива
ВКУПНО:

4 584 339 540

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1961
ГОДИНА
Фабриката за разладни уреди и емајлирани производи „Горѓи Наумов", Битола, е основана со
решението на Владата на НРМ бр. 1160 од 1-XI-1952
год. Регистрирана е во Окружниот стопански суд
во Битола.
Дејноста на фабриката е производство на разладни уреди и емајлирани садови, како и укажу-

ВКУПНО:

4 584 339 5 О

вање на разни услуги (ливечкл и емајлирани).
Во текот на 1961 година остварено е:
— вкупен приход
1.539.661.576 дин.
— вкупно трошоци
1,265.975.730 „
- доход
273.685.846 „
- чист приход
232.632.969 „
Според изнесените податоци Фабриката оствари
чист приход за покривање на личните доходи, но
не и за фондови.
(468)
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Б И Л А Н С
НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАРОДНА ЗАДРУГА" Актива
на 31 декември 1961 година
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

IL Други форми на средствата
Ванка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга атлева
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин. број

Стр. XV

СКОПЈЕ
Пасива
Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

L Извори на постојаните средства
8 007
3 222
13 809
117 390
72 707
2 094

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови..
II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

217 229

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Новинско-издавачкото претпријатие „Народна
задруга" — Скопје е основано во 1945 година со
цел да ги извршува следните работи:
— Издавање на весникот „Народна задруга"
(кој излегува еднаш седмично) во тираж од 12.000
примероци;
ѕ
—' Издавање на списанието „Современо земјоделство" (кое излегува еднаш месечно) во тираж
од 10.000 примероци;
— Издавање на списанието ,,Билтен" (кое излегува еднаш месечно) во тираж од 1.000 примероци, а служи како службен^ гласило за земјоделските задруги и другите земјоделски институции во НРМ;
— Издавање на земјоделско-задружна литература од 150 печатарски табаци;

24 804
5 850
4 385

77 863
101 886
2 441
217 229

ВКУПНО:

— Стопанско-пропаганден сервис со своите реферати: за графика, за стопанска пропаганда, за
илустрирање, службата за издавање на задружно
книговодствени материјали и обрасци и редакцијата на специјални публикации наменети за земјоделството;
— Фото сервис за задружно"пропаг,андна дејност;
— Продажба на големо и мало на канцелариски, школски, технички папирнати материјали.
Претпријатието во 1961 година има остварено
вкупен приход од 271.000 милиони динари, остварен доход 43.458 милиони динари, од кој за личен
доход , 36.939 милиони динари и за фондови 6.519
милиони динари.
За 1962 година Претпријатието планира да оствари вкупен приход од 300 милиони динари. (478)

Б И Л А Н С
НА МЕНЗАТА ПРИ ФАБРИКАТА ЗА ПОРЦЕЛАН И САНИТАРНА КЕРАМИКА
„БОРИС КИДРИЧ" - ТИТОВ ВЕЛЕС
на Ѕ1 декември 1961 година
Пасива
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми иа средствата
Ванка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ

Ред.
број

Износ

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства
—

1. Деловен фонд . . . .
.
л . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

50 443

1 705 834
224 033
227161
8 258 839
10 415 872

II. Други форми иа изворите
средствата

м

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

8 545 791
1 819 638
10 415 872

Стр. XVI -

Актива
број

Бр. 12

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈУГООПРЕМА" на 31 декември 1961 година
Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .

4 091

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива

32 954
215 087
131 421
62 207

3.
4.
5.
в.

Ред
'
број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дик.

I. Извори на постојаните средства
1 742

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Трговското претпријатие „Југоолрема" — Скопје е основано со решението на Претседателството
на Владата на НРМ бр. 623 од 6 јуни 1952 година,
а регистрирано при Окружниот стопански суд во
Скопје под ,Фи бр. 503/52. Од формирањето до денес претпријатието има добар успех и од ден на

19416
2 527
14 422

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

407 502

ВКУПНО:

i април 1963

ВКУПНО:

183 003
133 139
54 995
407 502

ден се повеќе се развива и економски јакне. Прометот за 1961 година, во однос на 1900 година, е
зголемен за 25%.
Развитокот на претпријатието може да се види
и преку остварениот промет и доход. Во 1961 година прометот изнесува 782,883.585 дин., додека за
19G0 година 604,768.009 динари. Остварен е вкупен
доход 48,909.670 дин., а во I960 година 40,847.363
динари.
(331)

Б И Л А Н С
НА ГРАДЕЖНОТО
Актива
Ред.
број

ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПЕЛАГОНИЈА" на 31 декември 1961 година

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
837 894
109 167
282 609
529 902
555 216
96 076
2 410 864

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Градежното
претпријатие „Не л агонија"
од
Скопје е основано во 1947 година, пренесено е од
Струмица со седиште во Титов Велес во 1953, а од
месец мај 1902 година седиштето му е во Скопје.
Дејноста на претпријатието е: да изведува објекти од висока и ниска градба, индустриски објекти, мелиоративни работи, мостови, патишта и
сите видови проекти.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

508 282
64 605
166 825

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

758 238
75Ѕ 676
154 288
2 4Ш804

Работата ја врши преку своите градилишта и
погон, и тоа: градилишта во Струмица, Гевгелија,
Кавадарци, Титов Велес, Прилеп и Скопје; Проектанското биро и занаетчискиот погон во Скопје и
раболиштата во др. места.
Во 1960 год, претпријатието оствари бруто приход во износ од 4,469.357.511 дин. или остварен доход 1.416.340.429 динари. На претпријатието му
остана чист приход 1.298.720.852 од кој се покриени
исплатените лични доходи во износ од 1.082.551.726
дин., а остатокот од 216.169.126 дин. е внесен во
фондовите на претпријатието.
(378)
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Стр. XVII

Б И Л А Н С
НА СЛАТКАРСКО-МЛЕКАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈАГОДА" на 31 декември 1961 година
број

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

А. Основни средства
1. Основни средства
.
2. Парични средства на основ, средства
Б. Средства на заедничката
потрошувачка
3. Средства на заедничката потрошувачка
4. Парични средства на заедничката
потрошувачка
В. Обртни средства
5. Вкупни обртни средства

Б. Извори на средствата на
заедничката потрошувачка
3. Фонд за заедничката потрошувачка
4. Други извори на средствата на заедничката потрошувачка

—

1о

В. Извори на обртните средства
5. Фонд на обртните средства , . . ,
6. Други извори на обртните средства

Г. Издвоени средства

Д Средства во пресметката и
друга актива
8. Купувачи! и други побарувања . .
i 9. Друга актива
ВКУПНО:

Г. Резервен фонд и други фондови
7. Резервен фонд и други фондови . .
8. Извори на нераспределените средства

Пеови
Износ
во ООО дин.

6 252
1375

-

-

2 864
252
—

252
Д. Извори на средствата во пресметката
и друга пасива
9. Краткорочни кредити за обртни
средства
10. Добавувачи и други обврски . . .
11. Друга пасива

392
384
21 815

ВКУПНО:

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1961
ГОДИНА

2 769
8 303
21 815

јот состав има 12 продавници и 6 работилници.
Претпријатието во 1961 година постигна бруто
продукт во износ од 86,303.523 дин., а оствари доход во износ од 17,974.197 динари.
(452)

Слаткарско-млекарското претпријатие „Јагода"
Битола е основано на 1-ХП-1956 година. Во сво-

-

Назив на позицијата

број

А. Извори на основните средства
1. Фонд нја основните средства . . .
2, Други извори на основните средства

11667
907

8 311

6. Парични средства на резервниот
фонд и на другите фондови . . . .
7. Парични средства на нераспределените средства

БИТОЛА

Б И Л А Н С
НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНО И ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ОБНОВА",
С. ДРАЧЕВО, СКОПСКО
Актива
број

на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

број

Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
22 310

858
8 518
3 757
2 741
37 984

ј1

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

431

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј бан ата . .
5. Добавувачи и други обвра л . . .
6. Друга пасива

30 620
3 745
3 081

ВКУПНО:

307

37 984

Отр. x v m -

Bp. It
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Б И Л А Н С
НА ПРОИЗВОДНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КЕРАМИДИ И ТУЛИ „СУТЈЕСКА" ТИТОВВЕЛЕШКО
Актива
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

С. ЧАШКА,

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
33 575
2 941
2 439
4 629
48 224
1 254

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .
II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

93 062

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Производното претпријатие за керамиди и тули
,,Сутјеска" — с. Чашка — Титскввелешка околија
започна да работи од 25-VHI-1958 година, врз основа на решението на Народниот одбор на општината Чашка бр. 03-3031/1 од 18-VI-1958 година.
Регистрирано е к а ј Окружниот стопански суд во
Скопје, со решението бр. Фи 611/58.
Претпријатието во 1961 година година во сее њ а т а од 6 месеци со 85 работници постигна за-

35 901
318
105

ВКУПНО:

25140
16 771
14 827
93 062

виден резултати произведувајќи 5,780.000 парчиња
полна пресована тула, што навистина е успех во
споредба со минатите години.
Во текот на 1961 год. претпријатието оствари
вкупен приход од 43,887.389 дин., трошоци на работењето 17,791.143 дин. и доход од 26,096.246 дин.
Од истиот за лични доходи на работниците и службениците е издвоена сумата од 21,953.919 дин., додека остатокот од 227,889 дин. е распределен по
фондовите на претпријатието.
(259)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ОГРЕВНИ И ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ НА
МАЛО „БОР" - БИТОЛА
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
^ ^
број

Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и. други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
9017

9 035
27 839
73 458
1951
121 300

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1961
ГОДИНА
Во текот на работната 1961 година Трговското
претпријатие за промет со градежни и огревно материјали ш мало „Бор", Битола, оствари вкупен

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

9 800
15
3 323

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

38 658
69 300
204

121 зое

приход во износ од 269,536.461 дин., доход 26,213.094
дин. и чист приход 22,281.130 динари.
Чистиот приход е распределен на: лични доходи 11,486.584 дин., резервен фонд задолжителен
дел 773.403 дин., деловен фонд 6,058.706 и придонеси за Федерацијата и општината во износ од
3,962:4)37 динари.
ДО)
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Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО „СОЛУН" Актива
на 31 декември 1961 година
^^
број

Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
б.
6.

IL Други форми па средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

34 547

26 324
14 210
131 562
3 839

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаеи
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Износ

во ООО дин.

19 446
133
1501

П. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
. .
ВКУПНО:

157 600
20 708
11090
210 482

Претпријатието во 1961 год. го оствари следниот
финансов резултат:
1. Остварен промет
565,680.458
2. Остварен доход
49.632.577
3. Придонес од доходот
4489.416
4. Придонес за вонреден приход
1,978.660
5. Чист приход за расподелба
43,164.501
6. Резервен фонд на претпријатието
2,657.575
7. Личен доход на работниците
32,230.843
8. Деловен фонд на претпријатието
5,446.170
9. Фонд за заедничка потрошувачка
1,000.000
10. Придонес за општествени
инвестициони фондови
1,829.908
(Ш)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЖИВИНОКООП"
на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
Основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

Назив на позицијата

210 482

Трговското претпријатие на големо и мало
„Солун" од Гевгелија е формирано од Народниот
одбор на Гевгелиска околија — Секретаријат за
стопанство и комунални работи — Гевгелија, со
решението бр. 90 од 7-1-1954 година.
Основната дејност на претпријатието е: трговија на големо и мало, врши купопродажба на
текстил, прехранбени, железарски и други потребни артикли и намештај.
Во текот на 1961 год. претпријатието имаше
заштедено 76 работници и службеници.

Гед;
брод

ГЕВГЕЛИЈА
Пасива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

број

Стр. XIX

Ред.
број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
5146

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

7 644
800
2 221

1 208
110 240
11997
6 075
144 666

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието „Живинокооп" — Скопје е формирано на 13-VI-1956 година од Главниот задружен
сојуз на НРМ — Скопје. Запишано е вр регистарот
на стопанските организации при Окружниот стопански суд во Скопје под рег. бр. 461, стр. 1282.
Претпријатието за 1961 година имаше планирано промет од 360,000.000 динари, а е остварен

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

70 341
57 794
5 867
144 666

промет 379,723.000 дин. или прометот е натфрлен
за 19,723.000 динари.
Остварен доход 29,096.281 дин., придонес од . доходот 2,368.583 дин. и чист приход 26,723.698 дин.
Чистиот приход е распределен и тоа:
— за фондови на претпријатието — 5,529.062
— за лични доходи на работниците 21,198.636
Обврските спрема општествената заедница,' што
произлегуваат од распределбата на доходот, во целост се л и к в и д и р а н и во определениот законски
рок.
(390)

Актива
Ред.
број

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „ПРОГРЕС", С. ВЛАЕ, СКОПСКО
на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред
број

Ред.
број

Назив на позицијата

44 909

374
15 094
9 978
6 626

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

А. Основни средства
1. Основни средства
2. Парични средства на основ, средства

4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

76 981

ВКУПНО:

756
1 945

Г. Издвоени средства
б. Парични средства на резервниот
фонд и на другите фондови . . . .
7. Парични средства на нераспределените средства
Д. Средства во пресметката и
друга актива
8. Купувачи и други побарувања . .
9. Друга актива
о .
ВКУПНО:

61

Назив на позицијата

,Износ
во ООО дин.

А. Извори на основните средства
1. Фонд на основните средства . . .
2. Други извори на основните средства

4 715

Б. Извори на средствата на
заедничката потрошувачка
3. Фонд за заедничката потрошувачка
4. Други извори на средствата на заедничката потрошувачка

261

3116

Г. Резервен фонд и други фондови
7. Резервен фонд и други фондови . .
8. Извори на нераспределените средства

99 966

76 981

Пасива

40 371

52180
1 537

52 240
3311
9 351

КИЧЕВО

В. Извори на обртните средства
5. Фонд на обртните средства
. . . .
6. Други извори на обртните средства

-

10 473
784
822

Во работната 1961 година остварен е вкупен
приход во износ од 63,669.129 динари, во споредба
со 1960 година остварен е л о в и т е за 170%. Остварен доход 14,200.101 дин., личен доход на работниците 12,381.696 динари, за фондови на задругата 1,818.405 динари.
,
Од извештајот се гледа дека Земјоделската
задруга „Прогрес" од с. Влае, во текот на 1961
година, е стопанисувала правилно и билансот на
31-XII-1961 година е активен.
(372)

Износ
во ООО дин. број

Б. Средства на заедничката
потрошувачка
3. Средства на заедничката потрошувачка
4. Парични средства на заедничката
потрошувачка
В. Обртни средства
5. Вкупни обртни средства

Износ
во ООО дин.

II. Други форми на изворите на
средствата

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БОР" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Пасива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Земјоделската задруга „Прогрес" од с. Влае,
Горче Петров, е основана со решението бр. 492
на Народниот одбор на општината Ѓорче Петров
со цел да го унапредува земјоделството, да произведува земјоделски култури, врши откуп на
сите видови земјоделски производи, како и услуги на индивидуалните селскостопански производители со машинскиот парк.

Актива

i април 1963
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Д. Извори на средствата во пресметката
и друга пасива
9. Краткорочни кредити за обртни
средства . . . .
10. Добавувачи и други обврски . . .
И. Друга пасива
ВКУПНО:

1 308
31 325
3 767

21 100
28 208
9 282
99 966
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Стр. XXI

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТО И ПРЕРАБОТКИ ОД ЖИТО „ЖИТО МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ - ФИЛИЈАЛА ВО БИТОЛА
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред.
број

Износ
Ред.
во ООО дин. број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

287 885
28 833
36 890
59 279
561 994
277 599

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
I.
1
б,
6.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

279 558
-.3 П
и v39

П. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката , .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

1 252 480

ВКУПНО:
— за заеднички резервен фонд —
— за дел. фонд на претпријатието
— за фонд за заедн. потрошувачка

256 311
52134
645227
1 252 480
255.928
2.322.582
6,967.745

Вкупно распоредени средства 169,397.908
Финансовиот план на претпријатието е остварен со 114%, а производиот план со 108%.
Во состав на филијалата се наоѓаат два автоматски илина и парна пекарница.
Производниот план на млинот ,Драгор" остварен е со 120%, производниот план на млинот „Лознани" со 101%, а планот на парн-ата пекарница
со 104%.
(483)

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА „ЛАФОМА", СКОПЈЕ
на 31 декември 1961 година

Актива

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието за промет со жито и преработки од жито „Жито-Македонија" од Скопје — Филијалата во Битола е основана на 1 јули 1958 год.
Во текот на 1961 година филијалата оствари
вкупен приход во износ од 1,638.973.176 дин., а доход 169,397.908 динари.
Остварениот доход односно чистиот приход е
распореден како следува:
динари
— за личен доход
— — — — 157,529.071
— за општест. инвест. фондови —
2,322.582

Ред.
број

Назив на позицијата

Износ
Ред.
во ООО дин. број

Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
36 212
16764
1 171
22 769
21 232
8 247
106 995

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Фабриката „Лафома", Скопје, е формирана на
на 1-1-1957 година со решението на Народниот одбор на општината Идадија и се до 30-VI-1960 година беше во изградба и пробен погон, а од 1-VII1960 год. во редовно производство е пуштен погонот — лабораторија.
Фабриката има запослено 36 работника и 'бруто продуктот на 1 работник изнесува 3,280.000 ди-

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

5 923
186
792

П. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

68 901
20 335
10 858
106 995

нари, или во однос на 1959 година е зголемен за
697.000 динари. Планот на производството е остварен количински со 112,81%, а во вредност со 11,47%
Исто така обогатен е и асортиманот во однос на
1960 година за 9 нови производи.
Планот на реализацијата е исто така натфрлен
и тоа количински за 11,42%, а по вредност за 3,87%
Фабриката оствари доход од 11,873.645 динари,
но поради оправдани причини не можеше да ги
подмири исплатените лични доходи за 3,864.050 динари од чистиот приход.
(35)
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Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА КИЛИМИ, КОНФЕКЦИЈА
„МАНЧУ МАТАК" - КРУШЕВО
Актива
на 31 декември 1961 година
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6'

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

14 890

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Назив на позицијата
%

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

П. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива :
ВКУПНО:

Износ
во ООО дињ

14133
118
1 703

6 759
25 245
16 382
26 019

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива . . .

89 295 I

ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

50 064
14 618
8 659
89 295

лизираа и производи од минати години: персиски
килими и др.
Претпријатието има остварен чист (приход
34,238.943, а во минатата година 19,474.241.
Чистиот приход! е распределен на лични доходи 34,238.943 кој не ги покри реализираните лични
доходи за износ од 508.751 дин. Износот на непокриените лични доходи се покри од паричните
средства на резервниот фонд.
Обврските спрема заедницата се измерени навреме и секој месец се уплатуван^ во определен
рок без задоцнување.
(24)

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА СТАКЛО И СТАКЛЕНА ВОЛНА на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Пасива

-

Во текот на 1961 година претпријатието изработуваше персиски килими, конфекција и трикот а ж и постигна реализација од 80,726.324 динари
или повеќе во однос на 1960 година за 27,006.885
динари.
Остварен е доход од 34,238.943 дин. а во минатата година 19,474.241 дин. Доходот во споредба со
минатата година е поголем за 14,764.702 дин. Ова
зголемување доаѓа оттаму што во 1961 год. се реа-

Ред.
број

ТРИКОТРАЖ

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

број

И

Ред.
број

СКОПЈЕ
ПасжА.

Назив на позицијата

Извие
во ООО дик.

I. Извори на постојаните средства
2 152 630
294 290
92 267
534 456
375 138
210 824
3 659 605

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Фабриката за стакло и стаклена волна— Скопје е основана со решението на Сојузната планска
комисија бр. 409 од 24-П-1951 година. Предмет на
работењето на фабриката е: производство на сите
видови стакло и стаклена волна.
За 1961 година фабриката беше планирала производство и промет односно вкупен приход
1.667.000.000 динари, а остварено е 1.842.000.000 дин.,

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

294 838
29 471
322

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

2 548 321
259762
526 891
3 659 605

односно со 110%. Остварениот вкупен приход е резултат на зголемената продуктивност и воведувањето на стимулативен начин на плаќање.
Остварен е доход во износ од 802,000.000 динари, а чист приход од 682,000.000 динари.
Според правилникот за расподелба на чистиот
приход и останатите мерила за плаќање издвоено
е за лични доходи износ од 473,000.000, а остатокот
од 209,000.000 за придонеси што произлегуваат по
утврдувањето на чистиот приход и фондовите на
претпријатието.
(442)
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Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН „БОРИС КИДРИЧ"
Актива
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

брод

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Назив на позицијата

1. Деловен фонд
. . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

323 462
36 490

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

300 163
38 334
95 405

II. Други форми на изворите тл
средената

212 927
445 290
775 991
114 762

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

1 909 222

1 069 478
306 347
99 495
1909 222

дина се откупи вкупно 1.040 тони тутун, што
значи капацитетот беше искористен 80%. Претпријатието работеше со средно запослени 325 работници и 56 службеници, или вкупно 381.
Инвестиции за градежни објекти през извештај ната година не е имало. Меѓу значајните набавки на основни средства спаѓат машината за
пакување на тутун што ќе се пушти во погон во
првите месеци од 1962 година и машината за разлистување што беше пуштена во погон през 1961
година. Со ова во поголема мерка се зголеми продуктивноста на трудот к а ј економската единица манипулација.
Претпријатието работната 1961 година ја заклучи со позитивен биланс. Обврските спрема општествената заедница се пресметувани по позитивните прописи уплатувани во пропишаните рокови.
(488)

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА КОЖИ И ТУТКАЛ „ГОЦЕ" ДЕЛЧЕВ" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

СТРУМИЦА
Пасива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БОРИС КИДРИЧ"
- СТРУМИЦА ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието во текот на 1961 година ја обработуваше откупената суровина од бербата ( I960
година која изнесуваше 1,039.657 кгр. По обработката на наведената количина на тутун добиен е
финален производ од 987 тони. Како преодни залихи од стари реколта пренесени се во 1961 година 327 тони или вкупно имало залихи на готови
производи од 1.314 тони тутун. Во текот на 1961
година продадено е вкупно 1.064 тони за вкупна
вредност од 1.356.389.297 динари и како преодни
залихи во 1962 година останаа 250 тока тутун од
високите класи наменети за извоз.
През 1961 година претпријатието располагаше
со капацитет од 1.300 тони, но истиот не беше
наполно искористен бидејќи од реколтата 1960 го-

Актива

Ред.
број

Стр. XXVII

Износ
во ООО дин.

Ред

'
број

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
263 929
\
668
79 595
-

607 504
441 466
1 393 162

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев"
- Скопје, деловната 1961 година ја заврши со
успех.

1. Деловен фонд
. . . . . . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

276956
2 651
58 451

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

ОД 800
284 206
86 098
1 393162

Вкупниот приход на фабриката изнесуваше
1.137.344.030 динари, а е остварен доход 162,028.603
динари.
)
Од вкупно реализираните количини на преработена кожа во текот на 1961 год. 75% се реали-
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зирани на домашен пазар, а 25% за извоз. Од
реализацијата на домашниот пазар, реализирано е
за извоз 40% преку чевли.
Погонот за преработка на долна кожа во текот на годината постигна во реализацијата поголем финансиски ефект во однос на I960 година за
5%, а погонот за горна кожа со 12%, додека годишниот план за производство во натурални показатели го натфрли за 3%.
Во 1961 година заради подобрување на процесот на работата во погонот за горна кожа инвестирано е 80,570.960 динари. За набавената опрема
одобрени се 32,977.960 средства од ОИФ и од соп-

ствени средства 47.600.000 динари. Целокупната
опрема пуштена е во редовна работа на 1-X1I-1961
година.
Основни задачи на фабриката во 1961 година
беа: запазување и понатамошно подобрување квалитетот на финалните производи, ориентација кон
манипулација и извоз на преработена долна и
горн,а кожа и од ниско квалитетни артикли претежно во земјите со конвертабилни девизи, јакнење и проширување улогата на органите на работничкото самоуправување со изборите на погонски совети и подобрување на општите животни
услови на работниците.
(455)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА СНИМАЊЕ НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР ФИЛМ"
Актива
на 31 декември 1961 година
Pw
број

Назив на позицијата

1. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. . .
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства
38 404
9920
12 284
38121
235231
188 070

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
ваедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

П. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
.
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

425266
50 555
36 609
522 029

Дејноста на претпријатието е: снимање и уметничка изработка на филмови.
Во 1961 год. претпријатието произведе два играни филма „Солунски атентатори" и „Мирно
лето", еден документарен долгометражен игран
филм и 13 кусометражни документарни филмови.
(49)

Б И Л А Н С
НА ДЕЛОВНОТО ЗДРУЖЕНИЕ „СЛАТИНА", С. ГРАДСКО, ТИТОВВЕЛЕШКО
на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

9 599

II. Други форми на изворите на
средствата

522 029

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието за снимање на филмови „Вардар филм" — Скопје е основано со решението на
Извршниот совет на НРМ И. С. бр. 269 од 27-VII1956 година. Регистрирано е во регистарот на Окружниот стопански суд — Скопје, под Фи бр.
2292/56 година.

Ред.
број

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
732

913
4 533
6 399
2 354
14 931

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови

767
3

П. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката
5. Добавувачи и други обврски .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

13 960
192
14 931
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НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА
Актива
Ред.
број

Б И Л А Н С
ЗАДРУГА „КАРПОШ% С. РОМАНОВЦЕ
на 31 декември 1961 година

Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
в.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
- . .
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Бр. 12 - Стр. XXV

КУМАНОВСКА

ОКОЛИЈА
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
211985

3158
30 348
55 320
213 000

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .
II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

513 811

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Земјоделската задруга „Карпош" од с. Романовце Кумановска околија, е формирана на 31-V1956 година. Регистрирана е при Окружниот стопански суд во Скопје под фи бр. 2097/56.
Основните средства со кои располага задругата изнесуваат 263,832.620 динари, а обртните
218,226.138 динари.
Задругата располага со сите потребни земјоделски машини и тоа: трактори 23, од кои 6 тешки,
5 комбајни, 2 вршачки итн., како и со потребните
приклучни машини.

448 541
701

ВКУПНО:

46 605
17 964
513 811

Во текот на годината задругата оствари вкупен приход во износ од 120,863.195 динари, трошоци на работењето 156,801.249 дин., а лични доходи 28,182.551 динари.
Задругата работи со 98 стални работници и повремено држи од 100—150 работника. Составот на
постојаните работници е следен: 9 службеника,
19 трактористи, 15 кравари, механичари и ученици
во стопанството 12, ратари и др, 43 работника.
Задругата своето работење во 1961 година го
заврши со негативен резултат од 64,579.605 динари.
Оваа загуба потекнува од краварството во износ
од 50,000.000 дин. и ратарството за околу 14,000.000
динари.
(472)

Б И Л А Н С
НА СТОЛАРСКАТА ЗАНАЕТЧИСКА НАБАВНО- ПРОДАЈНА ЗАДРУГА ,МАКЕДОНИЈА", СКОПЈЕ
Пасива
Актива
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
.
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
11 020

10189
10 024
20 587
6 096
57 916

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Столарската набавно-продајна задруга „Македонија", Скопје е основана во 1952 година. Регистрирана е при Окружниот стопански суд во Скопје
под Фи бр. 569 од 27-Х-1954 година.
Дејноста на задругата е: снабдување на своите
членови со репродукционен материјал, алат, ма-

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

5 944
433
9 615

II. Други форми на изворите на.
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

26126
13 305
2 496
57 916

шини и друго; преземање и продажба на финални
производи.
Предмет на работењето е трговија на мало.
Трговската дејност ја обавува преку своите продавници.
Во текот на 1961 год. е' остварен доход во износ од 13,636.426 динари, кој е распределен според
постојните прописи.
Обврските спрема општествената заедница се
измирен^ навреме и во целост.
(459)
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Б И Л А Н С
НА РАБОТНИЧКАТА МЕНЗА ПРИ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН
„НАДА БУТНИКОШАРОВА" - ТИТОВ ВЕЛЕС
Пасива
на 31 декември 1961 година
Актива
Ред.
број

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

1. Сегашна вредност
на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .

II. Други форми на изворите на
средствата
151
39
553

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Работничката менза при Претпријатието за обработка на тутун „Нада Бутникошарова" — Титов
Велес е основана од Синдикалната подружница во
1954 год. Основана е ро цел да ја подобри исхраната
на работниците со приготвување на топли оброци,
што би придонесл о за зголемување продуктивноста
на трудот.
Основните средства со кои работи мензата и
ситниот инвентар и се отстапени од претпријатието
и подружницата на користеле.

Актива
броЈ

ВКУПНО:

I. Основни средства
1. Сегашна вредност
на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
IL Други форми на средствата
3w Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси
6. Друга актива

Износ
во ООО дин.

743
9
743

До месец ноември 1961 год. во мензата се хранеа само 130 работници и службеници, додека од
овој датум во мензата се хранат сите работници
што придонесе за поефтипување на храната. Х р а ната за 26 работни дена се наплатува 1.000 динари
или еден оброк чини 38 динари. Истата се пресметува по цената на чинењето,. поради што мензата
не остварува никакви печалби.
Мензата исто така одгледува и свињи, ги храни
главно, со отпадоците од храната и на тој начин
добива многу поефтино месо.
Во план е да се прошири мензата, бидејќи сегашните простории се мали за исхрана на целиот
колектив.
(439)

Б И Л А Н С
ПРЕТПРИЈАТИЕ ,,ИЛИНДЕН, С. ПЕТРОВЕЦ, СКОПСКО
на 31 декември 1961 година

Назив на позицијата

ВКУПНО:

4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

743

ВКУПНО:

ТРГОВСКОТО

Износ
во ООО дин.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива

НА

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства

L Основни средства

3.
4.
5.
6.

Ред.
број

g^!

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
1 344

3 039
1414
25 368
279
31444

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Трговското претпријатие „Илинден" од с. Петровец, Скопско, во 1961 год. работеше со исти
средства како и во 1960 год. Тоа постигна завидни
резултати и го зголеми прометот со 40,8% во споредба со 1960 год. Остварениот промет изнесува

1. Деловен фонд
. .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4 992
90
553

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

7 369
16 805
1 635
31444

132,220.000 динари, додека во 1960 год. прометот е
бил 93,914.000 динари или во проценти 140,8%.
Зголемувајќи го прометот претпријатието постигна
и поголем доход, а соч тоа ги зголеми и личните
доходи и фондовите.
Претпријатието во началото на годината изврши ревизија на работењето и реорганизација на

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА HFM

3 април 1963

организационата структура, така што укина извесни работни места а другите ги прошири. Покрај тоа воведе и нон стоп работење во некои
продавници, кое придонесе за зголемување на прометот. Воедно и стимулативниот начин на наградување односно работењето по учинок во многу
придонесе за подобриот резултат на работењето.
Комерцијалната служба, во текот на годината,
беше ажурна и секогаш доставуваше стоки на-

време спрема вкусот ма потрошувачот. Истата вршеше и снабдување на стоки од некои нови индустриски претпријатија.
Своите обврски претпријатието навреме ги из,вршуваше, а резултатот што го постигна е плод
од залагањето на целиот колектив. Претпријатието има возможност и во иднина да се развива,
а со тоа да го зголемува уште повеќе прометот.
(441)

Б И Л А Н С ч
НА ЗАНАЕТЧИСКАТА УСЛУЖНА ЗАДРУГА
„НОВА ГРАДБА" Актива
на 31 декември 1961 година
број

Назив на позицијата

А. Основни средства
1. Основни средства
2. Парични средства на основ, средства
Б. Средства на заедничката
потрошувачка
3. Средства на заедничката потрошувачка
4. Парични средства на заедничката
потрошувачка
В. Обртни средства
5. Вкупни обртни средства
Г. Издвоени средства
6. Парични средства на резервниот
фонд и на другите фондови . . . .
7. Парични средства на нераспределените средства
Д Средства во пресметката и
друга актива
8. Купувачи и други побарувања . .
9. Друга актива . . . .
ВКУПНО:

Ред
Износ
'
во ООО дин. број

1569
44
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С. ДРАЧЕВО, СКОПСКО
Пасива

Назив на позицијата

А. Извори на основните средства
1. Фонд на основните средства . . .
2. Други извори на основните средства

Износ
во ООО дик.

4 399
-

Б. Извори на средствата на
заедничката потрошувачка
3. Фонд за заедничката потрошувачка
4. Други извори на средствата на заедничката потрошувачка

—

45
7 403

В. Извори на обртните средства
5. Фонд на обртните средства .
. .
6. Други извори на обртните средства

200

Г. Резервен фонд и други фондови
7. Резервен фонд и други фондови . .
8. Извори на нераспределените средства

11999
1284

Д. Извори на средствата во пресметката
и друга пасива
9. Краткорочни кредити за обртни
средства
10. Добавувачи и други обврски . . .
11. Друга пасива

-

22 544

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1961
ГОДИНА
Занаетчиската услужна задруга „Нова градба"
од с. Драчево е формирана во м. април 1960 година
и регистрирана при Окружниот стопански суд во
Скопје под бр. Фи. 649/60.
Основна дејност на задругата, според решението за регистрација, е: ѕидарство, фасадарствс.
тесарство, гипс арство, штукомермерство и новинарство. Седиштето на задругата е во село

ВКУПНО:

45
-

—

200
—

—

15183
2 712
22 544

Драчево, а делокругот на работата, во "текот на
овие години, е Скопје и околината.
Во текот на 1961 година задругата преку распределба на чистиот приход издвои во: фонд за основни односно деловен фонд износ од 3,397.956 дин.,
фонд за заедничка потрошувачка 983.890 дин., резервен фонд од 15.257 динари и за општествени
придонеси износ од 3,023.168 динари.
Според
покривање
доходи, ја
зултат во

тоа задругата работната 1961 година, по
на материјалните трошоци и личните
заврши со позитивен финансиски реизнос од 7,420.271 динари.
У
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Актива
број

Бр. 12
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Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВИШЕШНИЦА", КАВАДАРЦИ
на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
в.
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II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред
број

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
4 355

3 546
14 071
11 230
4 466

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

6 273
44
729

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

87 668

ВКУПНО:

28 537
39 470
12 615
87 668

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА КОЖИ И ВОЛНА „ЦРНА РЕКА", БИТОЛА
Актива
на 31 декември 1ђб1 година
Пасива
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми ца средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. . ,
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин

Ред.
број

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства
21 978

1 688
156 200
63 651
32 903

1. Деловен фонд
. . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Назив на позицијата

4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

276 429

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6'

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

32 023
8 220
6115

II. Други форми на изворите на
средствата

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН „НАДА БУТНИКОШАРЕВА" ВЕЛЕС
Актива
на 31 декември 1961 година
6poj

Износ
во ООО дин.

РеДв

број

Назив на позицијата

117 290
87 296
25 485
276 429

ТИТОВ
Павица
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
283 837
17 961
27 977
350106
510 882
139 078
1 329 841

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . ,

212 754
41 756
43 644

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

752 383
9 694
269 610
1329841
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Б И Л А Н С
Актива
Ред

'
број

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЦРНИ ВРВ" - ПРОБИШТИП
на 31 декември 1961 година
Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

1. Сегашна вредност
на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива

18 474

6 862
8 498
47 737
607

Претпријатието е основано во 1955 година со
решението на Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 1474/55 година.
Основната гранка му е трговија на мало со индустриски, прехранбени, земјоделски и градежни
материјали — дрва и слично.
Предвидениот план во 1961 година изнесува
125,500.000 дин., а остварено вкупно приходи во
1961 година 129,237.965 дин. Планот во споредба со
минатата година е далеку повисок, а и продуктив-

6poj

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

17 989
427
35

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

29 018
31 427
3282
82178

носта на трудот е резултат на големото залагање
на нашиот работен колектив, што доаѓа од многу
добро поставениот организационен план од страна
на управниот одбор, во прв ред, а посебно од останатите служби во претпријатието.
Во текот на годината, благодарејќи на комерцијалната служба иако не беше во доволна мерка
способна, со своето извонредно залагање ги даде
потребните резултати и со тоа го подобри снабдувањето со ран зеленчук и овошје.
Што се однесува за книговодствената служба,
се постигнуваше секогаш ажурство и навреме исплати на личните доходи на работниците, како и
исплати на своите поверители во земјата.
(30)

Б И Л А Н С
ЗАДРУГА „ПОБЕДА", С НАКОЛЕЦ,
на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност
на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Износ
во ООО дин.

—

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЦРНИ ВРВ" - П Р О Б И ШТИП ВО 1961 ГОДИНА

Актива

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

82178

ВКУПНО:

НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства

I. Основни средства

3.
4.
5.
6.

број

Пасива

Ред

'
број

ОХРИДСКО

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
7 541

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

1 392
4 222
27 771
2 701
1366
44 993

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА
„ПОБЕДА", С. НАКОЛЕЦ, ОХРИДСКО, ВО
1961 ГОДИНА
Задругата е основана во 1953 година веднаш
по реорганизацијата на бившата СРЗ. Задругата е
основана по иницијатива од 14 (иницијатори задругари.

5 365
2 516
1 319

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

19 401
13 764
2 628
44 993

Во 1959 год. кон задругата е припоена и Земјоделската задруга „Извор" од с. Д. Дупени, така
што сега задругата брои околу 220 домаќинства —
задругари, кои активно соработуваат со истата.
Во задругата се застапени следните дејности:
земјоделие, заштита, машински парк, откуп на земјоделски производи и некои други поспоредни д е ј н о с т а Претежна дејност на задругата и е откупот.

Стр. XXX -

Во 1961 год. задругата постигна доста голем
финансов ефект. За доказ на тоа даваме некои
податоци.
Планираниот вкупен приход од 39,278.000 динари е остварен со 65,984.641 дин., или планот е
остварен со 168%. Планирано е да се оствари чист
приход 4,350.463 динари а остварено е 9,349.713 дан.,
или планот е остварен со 214%.

Актива
број

Остварениот чист приход е распределен на лични доходи на работниците во износ од 3,963.178 дин.
њ на фондови 437.430 динари.
Задругата го оствари овој позитивен резултат
благодарение на активноста на управните органи и
работниот колектив.
Во иднина задругата ќе ги проширува своите
дејности, а нарочно дејноста земјоделие и соработка
со индивидуалните земјоделци.
(418)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „АГРО ПЕЛАГОНИЈА" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

3 апрцсл 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
Ред
'
во ООО дин. број

БИТОЛА

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
32 304

39 823
2о7 342
116 493
5 501

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

27 017
122
16 303

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

401 463

ВКУПНО:

190 416
158 276
9 329
401 463

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАДОЦИ И СТАРИ СТВАРИ
„ОТПАД" ГЕВГЕЛИЈА
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред.
број

Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ

Ред.
број

Назив на позицијата

Износ

I. Извори на постојаните средства
3112 233

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

8079222
732 162
833 921

—
3 453 035
5 864 437
8 036 218
272 641
20 738 664

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Трговското претпријатие за собирање на отпадоци и стари ствари „Отпад", Гевгелија, е основано
на 14-11-1951 година со решението на Околискиот
народен одбор — Гевгелија бр. 1635 од 10-11-1951 г.
Регистрирано е во Окружниот стопански суд во
Скопје,, со решението. Фи бр. 561, а накнадно е

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката .
5. Добавувачи и други обврски . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

5 310 295
4 156 156
1626 808
20 738 564

пререгистрира^ за проширување на дејноста во
трговска струка — стари ствари — предмети, со
решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 2116 од 30-V-1957 година.
Претпријатието е регистрирано како претпријатие за собирање на отпадоци и стари ствари на
големо и мало. Истото се занимава со откуп и продажба на секакви водови отпадоци и стари предмети.

Bp. 12 -

3 април 1963
Во претпријатието беа запоелени вкупно 7 лица.
Вкупниот промет во 1961 година изнесува
24Д20.154. Од тоа остварен доход 4,076.996 динари,
придонес од доходот за Федерацијата 611.154 дин
и чист приход 3,465.447 динари.

Актива
Ред.
број

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Чистиот приход е распределен на:
- придонес за вонреден приход 2.761
- придонес за општ. инв. фондови —
78.924
- - бруто лични доходи за цела 1961 г. 2,850.642
- придонес за заеднички резерви —
17.424
- фондови на претпријатието —
515.696

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „КАРАОРМАН" - ПОГОН ТУЛАНА на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
.
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Стр. XXXI

Ред.
број

ГЕВГЕЛИЈА
Пасива
Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства
8 515

601

4 572
5 536
3 935

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . ,

5 908
38

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива . . . i

23168

ВКУПНО:

3195
1 264
12 763
23168

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
„ЈУГОПЕТРОЛ" - СКОПЈЕ
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива

Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
.
Друга актива . . . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства
211 254

94 406
466 661
614 769
156 089
1 543 179

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Трговското претпријатие за промет со нафта
и нафтени деривати „Југопетрол" — Скопје е основано со решението бр. 239 од 1-VI-1945 година.
Седиштето на дирекцијата е во град Скопје, а
својата дејност ја обавува преку стовариштата и
пумпните станици на територијата на HPML
Планот на промет е исполнет со 114%. Во текот на годината се изградени четири пумпна ста1
ници.
Фивансовата положба на ден 31-ХП-1961 год.
е следната:

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .
II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:
Вкупен приход
Набавна вредност на реализираните стоки
Трошоци на работењето
Остварен дјоход
Придонес од доходот
Придонес од вонредниот приход
Остаток на чистиот приход
Обавезен резервен фонд
Фонд за заеднички резерви
Остаток
За лични доходи
За фондови

407 139
24 893
6 345

373 869
581 569
149 364
1 543 179

4,134.867 дин.
3,637.384
218.402
279.081
41.862
29.898
207.321
8.903
2.935
195.483
110.000
83.483

"
,,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
(Ш)
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Актива
број

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ОСТРОВО" на 31 декември 1961 година
Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
. .
Друга актива . .

ЗА

Актива
брод

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

149 272 .
2 703

1. Деловен фонд
. . . .
^ . . .
.
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

89 578
1320
2 693

II. Други форми на изворите на
8 746
11500
65 894
52 404

средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

117 959
57 891
21 080
290 521

Вкупниот приход на стопанството изнесува
66,975.205, додека трошоците на работењето изнесуваат вкупно 69,035.975 дин., така се појави загуба
од 2,060.672 дин. При ваквата положба пресметаниот и исплатениот личен доход остануваат непокриени.
Стопанството врши постепено реорганизација
односно преориентација во структурата на производството, така што површините под фуражни
култури се наголемуваат за сметка на површините
на некои градинарски култури. Тоа ќе биде и како
перспективен план на стопанството за созд,авање
сопствена крмна база и унапредување на сточарството — говедарството. .
(320)

Б И Л А Н С
ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ
- ОХРИД
на 31 декември 1961 година
Пасива

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
15.
6.

СКОПЈЕ

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Стопанството е основано во 1946 година со решението на Народниот одбор на град Скопје бр.
6993 од 1946 година и има производствен карактер.
Регистрирано е при Окружниот стопански суд во
Скопје, под Фи бр. 2026 од 1956 година. Главните
производни гранки се градинарство и сточарство.
Стопанството има организирано 5 економски
единици, од кои: 2 градинарско-ратарски, 1 сточарска, 1 овоштаро-лозарска и служба за заеднички
работи. Просечниот број на работниците се движи
од 160—170.
Стопанството во 1961 год. своето работење го
заврши со негативен биланс т. е. загуба.

ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Ред.
број

290 521

ВКУПНО'

НА

i април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12

Износ
во ООО дин.

број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
251 892

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови .

14
23 399
21 298
12 615
8 081
317 299

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието за ПТТ сообраќај во Охрид
е основано со одлука на Работничкиот совет на
Претпријатието за ПТТ сообраќај во Скопје и
е регистрирано како самостојна стопанска орга-

237 718
14
2 516

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
.
ВКУПНО:

7 496
3 802
60 753
317 299

низација при Окружниот стопански суд во Б и тола под бр. Фи. 34/61. Претпријатието како самостојна стопанска организација работи од 1-1-1961
година. Деловната територија на претпријатието
се совпаѓа со територијата на Охридска околија.
Во својот состав претпријатието е поделено на две

Бр. 12 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

3 април 1963
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Остварениот чист приход според одлуката на
основни единици Охрид и Кичево, а овие понатака
Работничкиот совет е расно де лен како следува:
се составени од 28 извршни птт единици.
— за резервен фонд — редовен
,
94
Колективот на претпријатието во првата го— за заеднички резервен фонд
310
дина од работењето како самостојна стопанска ,
— за деловен фонд
3.143
организација, ги оствари следните резултати:
— за фонд за заедничка потрошувачка
2.514
(Во ООО дин.)
— за резервен фонд — несбавезен дел
783
Остварен вкупен приход
174.191
— за фондови на основните единици
795
Трошоци на работењето
71.026
— за придонес на општествени фондови 1.4 i 5
103.165
Остварен доход
15.475
— за лични доходи на работниците
78.636
Придонес од доходот 15%
87.690
(473)
Остварен чист приход

Б И Л А Н С
НА КЛИНИКАТА ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ Актива

на ден 31-XII-1961 година
Износ
во ООО дин. бр.

Назив на позицијата

бр.

I. Основни средства
1. Сегашна
средства

вредност

на

Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
основните
14 366

2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . . .

Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
.
Друга актива
ВКУПНО:

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

29 739
-

671

II. Други форми на изворите на
средствата

II. Други форми на средствата
3.
4.
5.
6.

СКОПЈЕ

90
29 787
4 684
7189

4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

56 116

ВКУПНО:

25 514
192
56116

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА ШЕКЕР „4 НОЕМВРИ" Актива
^ ^
број

на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

БИТОЛА

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

број

Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
4 291 057
113 200
127 001
251 728
1 495 444
277 696
6 556 156

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

1 441
36 692
6 996

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

5 944 358
213 806
352 863
6 556 156

Стр. JOCXIV -

Актива

Б И Л А Н С
НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЦЕНТРАЛА на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

број

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
б.

II' Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

1 130 321
18 093
148 350
43 968
25 761
9 604

Пасива

Назив на позицијата

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дик.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Износ
во ООО дин.

860 903
31 308
989

II. Други форми иа изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

374 371
7 281
101 238
1 376 097

ВКУПНО:

Набавките претпријатието ги врши преку системот на електростопанството. Во 1961 год. претпријатието остварило промет во износ од 228,019.965
динари.
Во текот на 1961 година претпријатието остварило доход во износ од 80,889.452 динари и истиот
е распределен на: дел од доходот за општествената заедница 12,133.418 дан., за лични доходи
на работниците и фондови на претпријатието
68,756.034 динари.
Во 1961 година бројот на работниците изнесуваше НО души.
(81

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА БЕТОНСКИ ПРОИЗВОДИ „КАРПОШ" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
. . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

'
број

1 376 097

Претпријатието е основано на 1-1-1954 година,
со основен предмет на работата електродистрибуција.
I
Ова претпријатие економски е поврзано со
Електростопанската зае,дница на НРМ — Скопје,
преку која ја прима потребната количина електрична енергија и има меѓусебна интерна пресметка за остварената реализација и за потребните
економски трошоци.

Ред.
број

Ред

ОХРИД

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

3 април 1963
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Бр. 12

Ред.
број

ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
559 968

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

71347
71 226
143 326
201 537
71 315
1 118719

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Фабриката за бетонски производи „Карпош" —
Ѓорче Петров е основана на 11-11-1948 година, а е
регистрирана при Окружниот стопански суд во
Скопје, со решението бр. 1979/55.
Основна дејност на фабриката е: производство
на сите видови бетонски елементи, монтажа на

558 738
63 247
27 631

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

220 679
104 650
143 774
1 118719

далекуводи и разводни ПОСТРОЈКИ — меѓукатен конструкција, монтажни куќи, кандилабри за улично
Осветление, проектирање на далекуводни столбови
од 10, 35 и 110 KV.
Во 1961 год. просечниот број на зашилените е
416 работника. Колективот го изврши производствениот план со 104%, или планот од 653,472.900
динари е остварен со 669,584.000 динари. Извршу-
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вањето на планот е плод на залагањето на целиот
работен колектив. Остварен е вкупен приход
383,289.415 динари.
Од ваквиот обем на работа постигнат е доход
312,696.333 динари, кој е распределен на:
— придонес од доходот — — — 46,904.450
— придонес за вонредниот приход
18,927.772

НА

СТОЧАРСКОТО

Актив%
Ред.
. ,
број

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна .
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

59 830
30
1 330
71 498
16 064
16 119

Ред.
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

1. Деловен фонд
. . . .
^ . . .
.
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

1226
30

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

120 637
41 188
1 7^0
164 871

Стопанството во 1961 година остварило вкупен
приход од 87,371.219 динари, со обрт од околу 19.000
грла овци. Трошоците на работењето изнесуваат
49,711.323 динари.
Остварениот чист приход во износ од 37,659.896
дин., по одбивање на општествените придонеси во
износ 3,471.241 дин. со решението на самоуправните органи на стопанство, е распределен на:
- личен доход
28,458.894 дин
— резервен фонд
1,417.289 „
- деловен фонд
3,665.602 „
— фонд за заедничка потрошувачка
646.871 „
Постигнатите резултати се позитивни што е резултат од залагањето на целиот работен колектив.

Б И Л А Н С
ШУМСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ „ОСОГОВО", КРИВА ПАЛАНКА
Пасива
на 31 декември 1962 година

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

број

164 Л71

Стопанството „Кајмакчалан" од с. Новаци, Б и толско, е формирано со решението бр. 01-2506/1 од
20-VI-1960 година на НО на општината Новаци и
регистрирано во Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ф. Ј. бр. 459/60-1, со селскостопанска дејност: сточарство — овчарство.
На 31-ХП-1961 год. бројот на зашилените работници и службеници изнесуваше вкупно 89, од
кои: 9 во управата и 80 во производство. Просечниот број на запослените во 1961 год. изнесувал
84.

Актива

— за лични доходи — — — — 192,591.369
— придонес за заеднички резерви
3.545.135
— придонес за резервен фонд — задолжителен дел
— — — —
2,156.117
— придонес за резервниот фонд —
незадолжителен дел
— — — 48,571.490
(456)

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1961
ГОДИНА

НА

Стр. XXXV

Б И Л А Н С
СТОПАНСТВО „КАЈМАК" ЧАЛАН", С. НОВАЦИ, БИТОЛСКО
на 31 декември 1961 година
Пасива

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Бр. 12 -

II. Други форми на средствата ^
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Ред.
Износ
во ООО дин. број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
86 415

3 259
29 8Ѕ2
25 466
5 958
150 950

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

23 906
415
4 271

II. Други форми на изворите на
средства
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

92 390
18 181

5 781
150 950
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Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ ,СО ГРАДЕЖНИ И ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛИ И
ПРОИЗВОДСТВО НА ТУЛИ И ВАР „КАРАОРМА Н" - ГЕВГЕЛИЈА
Пасива
на 31 декември 1961 година
Актива
Ред
'
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

3.
4.
5.
6.

Б а н к а и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

1853

1. Деловен фонд
. . . .
^ . . .
.
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

3 983
9 010
10 738
12 324

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .

Претпријатието за промет со градежни и огревни материјали и производство на тули и вар „Караорман" од Гевгелија е формирано со записникот
бр. I од 23-1-1948 година од бившиот Народен одбор на Гевгелиска околија.
Во текот на 1959 година од претпријатието се
издвои како посебен погон Погонот за производство на тули и вар за кој се составува посебна
завршна сметка, а во состав на матичното претпријатие.
Основната дејност на претпријатието е да врши
промет на мало со градежни и огревни материјали
и производство на тули и вар.
Претпријатието во текот на 1961 година го постигна следниот резултат:

I. Основни средства
1. Сегашна
вредност
на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
.
ВКУПНО:

37 908
(Во ООО д и н )

Погон за ВкупТрговска
произ. на но
дејност
јтул. и вар

1.
2.
3.
4.

Остварен промет
83.809
Остварен доход
7.809
Придонес од доходот
1.171
Придонес за вонреден
приход
155
5. Чист приход за
расподелба
6.483
6. Резервен фонд на
претпријатието
160
7. Личен доход на работниците и службениците 5.469
8. Деловен ф о н д на
претпријатието
448
9. Фонд за заедничка
потрошувачка
235
10. Придонес за општествен
инв. фонд
171

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АУТО-ГУМА" на 31 декември 1961 година
Износ
во ООО дин.

24 269
6 748
378

ВКУПНО:

37 908

Наименование

„
Назив на позицијата

4 849
244
1 420

-

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Ред.

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

Ред.

I. Извори на постојаните средства

I. Извори на постојаните средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата

број

6poj

16.108
8.442
1.268

99.917
16.251
2.437
155

7.176

13.659

24

134

7.023

12.492

80

528

23

258

26

197
(484)

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
25133

8 842
16 99?
5193
930
57 090

1. Деловен фонд
.
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

32 009
7
917

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

13 355
9 099
1 703
57 090

3 април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12 -

Стр. XXXVII

Б И Л А Н С
ДИСТРИБУТИВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РАСПОДЕЛБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА Актива
на 31 декември 1961 година

ШТИП
Пасива

Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

Ред
;
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

646 325
20 263
159 543
37 745
21 203
20 307

Работничкиот совет брои 17 члена од кои 11
работника и 6 службеника.

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

632 546
31 623
11 217

II. Други форми на изворите на
средствата
184 471
12 738
32 791

4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

905 386

ВКУПНО:

Остварениот вкупен приход во 1961 год. изнесува 167.170 милиони динари, додека истиот во
1960 год. изнесуваше 30.039 милиони динари или
зголемен за 556,5%. Иако вкупниот приход е зголемен за 556,5%, остварениот доход изнесува 53.787
милиони динари, а во 1960 год. истиот изнесуваше
само 12.227 милиони динари, што значи истиот е
натфрлен за 439,9%.
i
Слична е положбата и со остварување на чистиот приход кој изнесува 45.719 милиони динари,
додека истиот во 1960 год, изнесуваше 9.700 милиони динари или е зголемен за 471,3%. Од чистиот приход во 1961 год. е издвоено за фондов i
5.692 милиони динари, додека во 1960 год. било
издвоено само 0,316 милиони динари, или за 98%
повеќе е издвоено во однос на 1960 год.
Активноста на самоуправните органи се одвиваше во знак на јакнење на нивната улога и проширување активноста на самоуправувањето и неговото усовршување.
(482)

Б И Л А Н С
НА УСЛУЖНОТО ЗИДАРО -МОЛЕРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОЛЕТ" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Назив на позицијата

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

905 386

Дистрибутивното претпријатие за расподелба
на електрична енергија — Штип е основано со решението на Народниот одбор на општината Штип
бр. 14754 од, 17-XII-1957 година, а е регистрирано
во Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи бр. 7 од 18-1-1962 година.
Стопанската дејност на претпријатието се состои во дистрибуција на електрична енергија, реконструкција и одржување на сопствените основни
средства.
Бројот на зашилениот персонал во претпријатието во 1961 год. не беше константен, така што
во почетокот на годината изнесуваше 31, а со самата реорганизација на електростопанството во
почетокот на I полугодие од 1961 година порасна
на 72.

број

'
број

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

Ред

Износ
во ООО дин. број

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
3185

881
13 859
3 961
729
22 620

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

2 768
46
321

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

9 47Ѕ
9191
816
22 620

Стр. XXXVIII -

Актива
Ред.
број

БИЛАНС
НА ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ - ПРИЛЕП
на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

i април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Пасива

I. Извори на постојаните средства
1 164 853
61 525
260 463
1 464 402
3 400 834
1 122 410

Деловната 1961 година Тутуновиот комбинат —
Прилеп ја заврши со успех. Вкупниот приход на
Комбинатот изнесуваше 6,324.783.454 дин., а е остварен доход во висина од 1.599,520.076 динари.
Погонот за обработка на тутун го исполни
годишниот план за обработка со 103,6%, додека
погонот за фабрикација на цигари го исполни
годишниот план за производство со 124,13%. Реализацијата на готовите производи — тутун за извоз и домашна фабрикација во споредба со 1960
год. беше помала за 13,9% поради послабиот принос на туту-н од рек. 1960 год. Реализацијата, пак,
на готовите производи —- цигари во споредба со
1960 год. во 1961 год. беше поголема за 47,9% во
физички обем, а за 46,9% во финансиски обем.

,

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

1 289 787
79912
113 985

II. Други форми на изворите на
'средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски , . .
6. Друга пасива

7 478 487

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1961
ГОДИНА

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

ВКУПНО:

4 812 802
1 165 865
16136
7 478 487

Поради усовршување на процесот на работата
со реконструкции и проширување во Комбинатот
е инвестирана сума од 96,049.656 динари.
Во 1961 година Комбинатот ги имаше и следните општи карактеристики:
Усовршување на квалитетот на финалните производи — цигари на основа на кое дојде и до 'зголемената реализација на истите, а исто така се
поголема ориентација на обработка на тутуните за
извоз претежно во земјите со конвертабилни девизи;
Решавање на прашања од внатрешната законитост и системот на расподелба преку донесување
на повеќе правилници, како и јакнење улогата на
органите на работничкото самоуправување;
Подобрување на општите животни услови на
работниците со сестрана грижа за зголемување на
животниот стандард.
(25)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ГРАДЕЖНИ И ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛИ НА
МАЛО И ГОЛЕМО „ЈАВОР" - БИТОЛА
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
брод

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
? .
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

РеДв

број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
4 568
8
11 801
26 165
38 710
1 359
82 611

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1961
ГОДИНА
Во текот на работната 1961 год. Трговското претпријатие за промет со градежни и огревни материјали на мало и големо „Јавор", Битола, оствари
вкупен приход во износ од 265,463.782 динари, до-

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

7 999
8
7 426

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

47 084
14 671
5 423
82 611

ход 24,024.326 и чист приход 20,420.677 динари.
Честиот приход е распределен на: лични доходи 14,498.580 дин., резервен фонд задолжителен
дел 924.292 дин., незадолжителен дел 3,594.588 и
придонеси за Федерацијата и општината 1,403.217
динари.
(22.1
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,т
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . / . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

.
Назив на позицијата

тт

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
II. Други форми на средствата
3'. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
, 5. Запаси
6. Друга актива
ВКУПНО:

Актива
Ред
^
6poj

Ред.
м
број

.
Назив на позицијата

тт

+
Назив на позицијата

И. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Пасива
Износ
ллл
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
7 730
—
766
574
2 538
139

2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

—
84

П. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

11 7474

ВКУПНО:

Износ
Ред.
Лгч^
во ООО дин. ороз

.
Назив на позицијата

тт

2 879,
2 370
336
11747

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
320
234
989
31

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

1574

Износ
во ООО дин.

236

II. Други форми на изворите на
средства

ВКУПНО:

БИЛАНС
НА КЛИНИКАТА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

Износ
во ООО дин.

БИЛАНС
НА ПРОЕКТАНСКОТО БИРО, ГЕВГЕЛИЈА
на 31 декември 1961 година

Актива
Ред.
б 0
РЈ

Стр. XXXIX

БИЛАНС
НА УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВИШНА", ТИТОВ ВЕЛЕС
на 31 декември 1961 година

А к та в а
Ред.
^
број

Бр. 12 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Ред

'
број

165
925
101
1574

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
212 787
2 ООО
18 503
182 578
17 090
1 983
434941

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

241 725
2 00t
7 341

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

148210
35 665
434941

Стр.JOCXIV-

Актив;
Ред.
број

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АГРОРЕМОНТ" на 31 декември 1961 година
Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II' Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива

Ред
'
број

II' Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО
Актива
број

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

12 871
29 667
21 286

969

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

22 313
191
2 508

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

број

70 751
11 770
5163
112 103

ДЕМИР ХИСАР
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
3 006

7 764
13 598
38 806
1 163

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Износ
во ООО дин.

4 576
93
1 129

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

Б И Л А Н С
ЗА АВТОТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА, ТИТОВ ВЕЛЕС
на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
" 2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

47 910

64 337

ВКУПНО:

Пасива

I. Извори на постојаните средства

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

КУМАНОВО

Назив на позицијата

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИГЛА" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Ред.
број

112 703

ВКУПНО:

Актива

3 април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12

број

Назив на позицијата

33 583
23 064
1 892
64 337

Пасива
Износ
во ООО дин

I. Извори на постојаните средства
118 609
710
9 768
13 247
7 267
9 016
158 617

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

111 224.
710
2 022

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

33 358
5 825
5 478
158 617

3 април 1963

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПЕСЈАК", С. ДОЛНЕНИ, БИТОЛСКО
на 31 декември 1961 година

Актива

Назив на позицијата

број

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
в.

Бр. 12 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ

Ред
број

Назив на позицијата

Стр. XLI

Пасива
Износ

I. Извори на постојаните средства
1 712

1. Деловен фонд
2. Фоќгд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

15
975 '
941
19 678
1 211

30
15
140

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

24 592

ВКУПНО:

14 789
8 407
1211
24 592

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ОТПАДОЦИ „ОТПАДПРОМЕТ", КАВАДАРЦИ
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Назив на позицијата

број

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благај на
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

146

1. Деловен фонд
.
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

'

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .

721
3 608
7 447
224

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

12146

ВКУПНО:

2 925
5 870
1 843
12 146

НС

Ред
Износ
'
во ООО дин. број

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаниве средства
810

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . ,

175
255

—

II. Други форми на средствата
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси
6. Друга актива
.

1 088
107
313

—

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РЕКОРД", С. БИСТРИЦА, БИТОЛСКО
на 31 декември 1961 година

Актива

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

В И Л А

Ред^
број

број

6127
3 386
27 078
1235
38 636

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

13 635
24 506
65
38636

Стр.JOCXIV-

3 април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Актива
број

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Ред
Износ
'
во ООО дин. број

Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . ^
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Записи
. .
Друга актива
ВКУПНО:

Пасива

Назив на позицијата

78 433
600

П.
6 519
2 724
21 792
4 254

ДРУГИ

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

114 322

ВКУПНО:

Износ
Ред
'
во ООО дин. број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
. .
Друга актива . . ^ . . . . . . . .
ВКУПНО:

7Г214
600

...

форми на изворите на
средствата
33 373
4110
5 025
ј 114 322

ТИТОВ ВЕЛЕС
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
3 318

2630
1487
4 776
146

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4864
162

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

12 357

ВКУПНО:

Б И Л А Н С
НА КИНОТО „11 ОКТОМВРИ" - ТИТОВ ВЕЛЕС
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Б И Л А Н С
НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „4 ЈУЛИ" на 31 декември 1961 година

број

СКОПЈЕ

на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

„ТАФТАЛИЏЕ" -

Износ
Ред.
во ООО дин. број

Назив на позицијата

5 229
650
1 452
12 357

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
4 922

10 744
293
214
833
17 036

1. Деловен фонд
. . . . . . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

12 562
1253

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

2 616
605
17 036

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО КНИЖАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МЛАДИНА" на 31 декември 1961 година

Актива
Ред

;
број

Назив на позицијата

во ООО дин.

1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
П. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Ред.
лгЈч?
б 0
Р3

.
Назив на позицијата

тт

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
И. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси
.
6. Друга актива
ВКУПНО:

тт
Назив на позицијата

739

Пасива
Износ
во ООО дин.

1. Деловен фонд
. . . . . . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

7453
-.
7119

2 614
25 531
65 290
5121

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
"
ВКУПНО:

„ . 0 9 295^

Ред.
Износ
^
во ООО дин. броЈ

.
Назив на позицијата
^

тт

35 503
45Ѕ70
3 250
99295

,

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
, . . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
А' Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
32 811

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

8 368
79
-

9 284
11 421
—
27 594

II. Други форми на изворите на
средства
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

81115

Б И Л А Н С
НА ШУМСКИОТ КОМБИНАТ „ЈАВОР" на 31 декември 1961 година

Актива

St
4.
в.
6.

СКОПЈЕ

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „НАПРЕДОК", С. МАНАСТИРЕЦ, КАВАДАРЦИ
на 31 декември 1962 година
Пасива

Актива

број

Ред.
А
број

Стр. XLIII

I. Извори на постојаните средства

I. Основни средства

3.
4.
5.
6.

Бр. 12 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

3 април 1963

Изиос
во ООО дин.

Ред
број

1,

-

66^482
1 061
5125
81115

ГОСТИВАР
Пасива

-Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
65 843

1. Деловен фонд . . . . , ! . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

54118
2 005
9 742

3 891
89169
115 613
24 682
299198

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

133 534
80 849
18 950
299198

3 април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Стр.JOCXIV- Бр. 12

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА ПОРЦЕЛАН И САНИТАРНА КЕРАМИКА „БОРИС
Актива
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

број

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2 Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

ВЕЛЕС
Пасива

Назив на позицијата

2 327 883

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

1 599 133
117 312
35 026

117 312
86 169
344 122
582 916
281 934

И. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

3 740 336

Износ
во ООО дин

1 317 354
498 070
183 441
3 740 336

правилникот е предвидено 80% за лични доходи и
20% за фондови.
Физичкиот обем на производството е извршен
со 92,27%. Потфрлувањето се бележи поради гаснење на IV-та глазирана печка за печење на порцелан за полни 2 месеци, поради ремонт и намалување на капацитетот за 10% на И-та глазирана
печка поради спуштањето на сводовите пред ремонтот. По поправката истите беа спуштени во погон, но беше планирано нивното работење без престанок.
Продуктивноста на трудот беше зголемена во
однос на 1960 година за 8,9% или (мерено преку
вкупниот приход) по еден час за 1 х. 582,42 дин./х,
додека во 1960 год. 1 х. 534,82 дин./х иако имаше
застој на печките.
Економичноста е зголемена за 3,82% според
планираното, а рентабилноста е зголемена врз база
на планираниот доход за 1,14% или за 6.713 илјади
динари, додека степенот на рентабилноста е понизок за 0,75%, бидејќи деловните средства се зголемени за износ од 120.500 илјади динари според
планираните.
(476)

Б И Л А Н С
НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Т.

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Фабриката за порцелан и санитарна керамика
„Борис Кидрич" во Титов Велес, во своето работење со трите потона во фабриката, Складиштен
што го има во Загреб, Режискиот одбор при фабриката за реконструкција на погоните во фабриката и пробниот погон за производ,ство на санитар н а , во деловната 1961 година ги постигна следните резултати:
(во ООО дин.)
1) Вкупен приход
1.782.407
2) Вкупен доход
598.190
3) Вкупна загуба на проб. погон за
санитарна
— — — — — —
52 052
4) Чист приход — — — — — —
508.461
Предниот успех го постигна со просечно запослени 1.114 работници и службеници.
На име лични доходи е исплатена сумата од
394.299 илјади динари, а просечна плата на целото
претпријатие во нето износ изнесува 17.722 динари.
Односот во распределбата на чистиот приход е
77% за лични доходи и 23% за фондови, додека по

Актива

Ред.
број

КИДРИЧ" -

Ред
број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
604
1 678
10 833
326
2 413
15 514
31 368

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

16 573
1536
654

II. Други форми на' изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

522
12 083
31 368

Бр. 12 Б И Л А Н С
НА СПЕЦИЈАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ на 31 декември 1961 година

Актива
Ред

'
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
' 2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ

во ООО дин.

Ред

'
број

Стр. XLV

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
34 126

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

38 947
18 378

23 456
16193
4 283
i 500

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

10 457
11 776

ВКУПНО:

79 558

79 558

Б И Л А Н С
НА РЕЖИСКИОТ ОДБОР ПРИ ЛОЗАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ,,ПЕЛАГОНИЈА",
С. КАНАТЛАРЦИ, БИТОЛСКО
Актива
на 31 декември 1961 година
Ред

' број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Актива
Ред
6poj

Износ

во ООО дин.

Ред.
м
број

тт

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .

-

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

-

3 262
17
214

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

Износ
во ООО дин.

11
3 482

ВКУПНО:

3 493

Ред
број

3493

СКОПЈЕ

„
.
Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
1 081

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

1 403
435

-

II' Други форми на средствата
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .

727
872

6. Друга актива

137
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

Б И Л А Н С
НА ЗДРАВСТВЕНАТА СТАНИЦА ПРИ ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Пасива

3 504

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

487
1 189
3 504

Стр. XLVI -

Б И Л А Н С
НА СКОПСКИОТ САЕМ - СКОПЈЕ
на 31 декември 1961 година

Актива
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

3 април 1Ѕ63

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред

'
број

Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
194 613

7 604
30 097
9 458

1. Деловен фонд
. . . . . . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

98 919
122
1 088

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

241 772

ВКУПНО:

119058
8 059
14 526
241 772

НА ЛОЗАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПЕЛАГОНИЈ А", С. КАНАТЛАРЦИ, БИТОЛСКО
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Актива
Реи
„
број

Ррд
број

Назив на позицијата

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Ванка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
384 362

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

21171
341
793

26 007
72 474
112 405
79 620

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

674938

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АНГРОПРОМЕТ" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

Ред

'
број

428 337
61 513
162 783
674938

ВАЛАНДОВО
Па е ива

Назив на позицијата

^f00
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
1 151

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

1
264

8 638
46 838
24 860
81487

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

51 035
9 005
21 182
81487

3 април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 12 -

Стр.

LI

Б И Л А Н С
Актива
број

НА ЛОЗАРО-ВИНДРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВИНОЈУГ" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

И. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаеи
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
н
број

ГЕВГЕЛИЈА

тт
Назив на позицијата
'

Пасива
Износ
л л
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
466 434

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

159 420
438
3958

435
24 476
75 080
362 708
71 72g

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

1 000862

695 487
66338
75 171
1 000862

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ПРОИЗВОДНА ЗАДРУГА „НОВ ЖИВОТ", С. ВРАНИШТЕ, ОХРИДСКО
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Изнор
во ООО дин.

Реи
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I.. Извори на постојаните средства
34 006

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

10 958
-

II. Други форми на изворите на
средствата

4 051
13177 , 4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
12 665
6. Друга пасива
17 801
ВКУПНО:

81700

46 782
8 584
15 376
81700

Б И Л А Н С
Актива
Ред.
м
број

НА РАБОТНИЧКАТА МЕНЗА ПРИ АУТОКАРОСЕРИЈА" „11 ОКТОМВРИ", СКОПЈЕ
на 31 декември 1961 година
Пасива
,,
.
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
л л
во ООО дин.

Ред.
А
број

тт
.
Назив на позицијата

Износ
ллл
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
—
397 775
130 602
50 771
7 ООО
586 148

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

—

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

—
569 586
16 562
586 148

Стр. XLVIII -
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Б И Л А Н С
НА ИНВАЛИДСКОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИНЗАП" Актива
на 31 декември 1961 година
Ред
'
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Актива

Износ
во ООО дин.

13912

3 644
9 576
16 593
3 257

9 376
—

23

II. Други форми на изворите на
средствата
10 558
20 758
6 267

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

46 982

ВКУПНО:

46 982

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

II. Други форми на средствата
Ванка и благајна
Купувачи и други побарувања . ,
Залаел
Друга актива
ВКУПНО:

НА
Актива

СТОЛАРСКАТА

Ред

'
број

Назив на позицијата

12 353
5 089
20 849
6110

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
.
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи vi други обврски . . .
6. Друга пасива

78 344

Износ
во ООО дин.

3 447
2
126

II. Други форми на изворите на
средствата

ВКУПНО:

Б И Л А Н С
ПРОИЗВОДНА ЗАДРУГА „ПРОСПЕРИТЕТ" на 31 декември 1961 година

Назив на позицијата

Пасива

I. Извори на постојаните средства

а. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .

3.
4.
5.
6.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

—

33 943

'
број

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на
основните

Ред

Назив на позицијата

Б И Л А Н С
НА СЕЛАНСКАТА РАБОТНА ЗАДРУГА „ИСКРА", С. РОПОТОВО, БИТОЛСКО
на 31 декември 1961 година

број

3.
4.
5.
6.

Ред
'
број

ПРИЛЕП
Пасива

Ред.
број

53 549
6 626
14 594
78 344

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
2 201

8 431
10122
7 965
776
29 495

1. Деловен фонд
- . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

16 060
260
1 824

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

3 749
3882
3 720
29 495
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Стр. LIII

1930 година во село Мешеишта Охридска околија,
од татко Крсте и мајка Василка, така што во иднина роденото име ќе му гласи Горе.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(115)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 66, страна 259, е запишан под фирма: Земјоделска задруга „Нагоричко Поле" од село Младо
Нагоричане — Погон за откуп на еелскостопански
производи во село Младо Нагоричане (со самостојна пресметка). Предмет на работењето на погонот е: откуп и промет со селскостопански проСУДСКИ ОГЛАСИ
изводи.
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ
Погонот е основан од Земјоделската задруга
Дино Руменов од Скопје, ул. ,,464" бр. 61, по- - „Нагоричко Поле" од село Младо Нагоричане, Кумановска околија, а согласно со решението бр. 04даде тужба за развод на бракот против Зои Ка2659/1 од 7-II-1962 година на Народниот одбор на
ленико Д ели јанаки, сега во неизвесност.
општината
Куманово.
Се повикува тужената Зои Каленико ДелиРаководител на погонот е Александар Божијанаки, сега во' неизвесност, во рок од 30 дена од
новски.
објавувањето на овој оглас во ,,Службен весник
Погонот ќе го претставува, задолжува и разна НРМ" да ја соопшти на судот својата точна
должува во границите на овластувањето задруадреса или да се јави лично во судот. Во противен
гата.
случај ќе и биде одреден старател кој ќе Ја застаОд Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
пува пред судот на нејзини разноски.
бр.
120/62.
(220)
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 59/63. (108)
ОКОЛИСКИ СУД ВО ШТИП
При овој суд се води постапка за поништување на чек бр. 398566 на сума од 85.090 динари,
издаден ОДЈ Комуналната банка — Штип, на име
Грков Коцев Иван од Штип.
Се молат лицата што го нашле чекот или
знаат нешто за него да го известат овој суд во
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во
„Службен весник на НРМ". Во противно по истекот на овој рок, чекот ќе биде огласен за неважен.
Од ОКОЛИСКИОТ суд во Штип, Р. бр. ^90/62 (107)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
рег. бр. 666, страна 925, е запишана под фирма'
Комбинат за чевли и гумени производи „Водно4
од Скопје - Деловна единица - трговска мрежа
во Скопје, ул. „Романија", со посебна чековна
сметка при банката. Предмет на работењето на
деловната единица е: продажба преку продавници
сопствени производи: чевли и секаква гумена техничка стока, како чорапи, врвци и боја за чевли
и др. потреби за чевли.
Деловната единица е основана од Работничкиот
совет на Комбинатот за чевли и гумени производи
,,,Водно" — Скопје, а согласно со решението на
Народниот одбор на општината Саат Кула —
Скопје бр. 03/1-14838 од 5-XI-1961 година.
Раководител на деловната единица е Стојановски Живко.
Деловната единица — трговска мрежа во Скопје
ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во
границите на овластувањето Комбинатот.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 776/61.
(31)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 685, страна 1051, свеска И, е запишана под
фирма: Комунално производно претпријатие „Паркови и зеленило" — Скопје — Продавница бр. 1
во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на цвеќе — резано и во саксии.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Комуналното производно претпријатие „Паркови и, зеленило" од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идади,ја
- Скопје под бр. 04-21478/1 од ЗО-ХП-1961 година
Раководител на продавницата е Лазарева Јорданка.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 133/62.
(223)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 685, страна 1051, свеска П, е запишана под
фирма: Комунално производно претпријатие „Паркови и зеленило" — Скопје — Продавница бр. 2
ве Скопје, ул. „Иво Рибар Лола бр. 2. Предмет на
работењето на продавницата е: продажба на цвеќе
— резано и во саксии.
Продавницата е основа,ва од Работничкиот совет на Комуналното производно претпријатие „Паркови и зеленило" — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија
- Скопје бр. 04-21477/1 од ЗО-ХП-1961 година.
Раководител на продавницата е Абединова
Мехмет Серија.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 134/62.
(224)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 406, страна 323, свеска П, е запишана под
фирма: Претпријатие за поправка на земјоделски
машини, земјоделски услуги, промет со резервни
делови и снабдување на земјоделието со механизација „Машиноремонт" — Кавадарци — Продавница бр. 1.Предмет на работењето на продавницата
е: продажба на резервни делови машини и друг
потрошен материјал.
Продавницата е основ-ана од Работничкиот совет на Претпријатието „Машиноремонт" — Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 03-10692 од
20-1-1962 година.
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето Кировски Душан, раководител.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 99/62.
(361)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
25-XII-1961 год., рег. бр. 23/61, е запишан под
фирма: Заеднички осигурител ен завод за општините Битола, Бистрица, Демир Хисар, Кукуречани
и Новаци, со седиште во Битола. Предмет на работењето на Заводот е: да врши задолжителни
осигурувања, определени со сојузен закон; да врши доброволни осигурувања, определени со заклучокот на Југословенската заедница на осигурувањето; да врши доброволни осигурувања, определени со заклучокот на Републичката 'заедница
на оси,гурувањето; да врши доброволни осигурувања, определени со заклучокот на Заводот; да
организира и спроведува превентивни и репресивни мерки, предвидени во член 33 од Законот за
осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето.
Заводот е основан од Народниот одбор на
општината Битола, а во согласност со општините
Бистрица, Демир Хисар, Кукуречани и Новаци,
со решението бр. 03-7404 од 25-XI-1961 год.
Заводот ќе го потпишува в.д. директорот
Александар Николовски.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 570/61.
(416)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
15-11-1962 год., рег. бр. 8/62, свеска И, е запишана
под назив: Станбена задруга „Просвета" од Охрид.
Предмет на работењето на задругата е: изградба
на станбени згради на членовите на станбената
задруга.
Задругата е основана на основачкото собрание на задругата а со решението бр. 08-11055/1 од
27-VII-1961 год. се одобрени правилата на истата
Задругата ќе ја потпишуваат Вероски Филип
и Јакимовски Наум.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 81/62.
(445)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 213, страна 773, свеска II, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун" од Скопје — Трафика број 2 во Кратово.
Предмет на работењето на трафиката е: продажба
на цигари, кибрит, прибор за пушење, прибор за
пишување, прибор за бричење, вредносници и разни други разгледници и хигиенска гума на мало.
Трафиката е основана од Работничкиот совет
на Трговското претпријатие за промет со цигари,
кибрит и вредносници ,,Тутун^ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кратово бр. 05-1039/1 од 26-111-1962 год.
Раководител на трафиката е Стоилковски Георгиев Гуро.
Трафиката ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето матичното (претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 283/62.
(635)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
23-Ш-1962 година, страна 204, реден бр. 1, е запишан под фирма: Осигурителен завод, со седиште
во Св. Николе, односно во подрачјата на општините Св. Николе и с. Џумајлија. Предмет на работењето на Заводот е:
— да Спроведува задолжителни осигурувања,
определени со сојузни закони;
— да спроведува доброволни осигурувања, определени со заклучокот на Југословенската заедница на осигурувањето;
— да спроведува доброволни осигурувања,
определени со заклучокот на Заедницата на осигурувањето;
— да спроведува доброволни осигурувања,
определени со заклучокот на Заводот;
— да организира и спроведува, согласно постојните прописи, мерки за спречување на опасностите од кои е извршена осигурување на имотот
или лицата (превентивни мерки), спроведување
мерки за намалување на штетата на осигурениот
имот ако настане опасност (репресивни мерки) и
го финансира и кредитира спроведувањето на тие
мерки.
Заводот е основан со решението на Народниот
одбор на општината Св. Николе бр. 01-3729 од 30 Х-1961 година.
Директор на заводот е Ванчо Тасев Костадинов, кој е овластен да го претставува и потпишува.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр, 38/62.
(576)
Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот. на стопанските организации
на 24-IV-1962 год., рег. бр. 5/62, свеска И, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Богоја Ристески", со седиште во село Дуње, Битолска околија. Предмет на работењето на задругата е:
земјоделско производство на општонародна земја
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земена ,под закуп или добиена на бесплатно користење; организирање земјоделско производство на
земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации; вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и ор ади ја, како и
вршење разни други услуги што се во врска со
земјоделското производство; договарање вишоци
од земјоделското производство, преземање и пласман на истите од своето подрачје; снабдување на
земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
преработка и доработка на земјоделски производи;
организирање на штедење и кредитирање; стручно
издигнување на кадри, нужни за обавување на
стопанската дејност на задругата.
Задругата е основана на основачкото собрание, а основањето е одобрено од НО на општината
Мориово, со решението бр. 03-372/1 од 10-IV-1962
година.
Задругата ќе ја потпишуваат Петровски Славе и Ристевски Васил.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 193/62.
(677)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
ден 31-111-1962 год., рег. бр. 55/55, свеска II, е запишана под фирма: Продавница во Крушево на
Трговското претпријатие „Езериште" од Крушево.
Предмет на работењето на продавницата е: промет
на мало со пресно овошје и зеленчук, преработки
од овошје и зеленчук; продажба на производи од
домашна занаетчиска дејност — земјоделски алат.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Езериште" од Крушево, а основањето е
одобрено од НО на општината Крушево, со решението бр. 06-696/1 од 12-111-1962 година.
Раководител на продавницата е Благоја Филиповски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 141/62.
(678)
Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации
на ден 24-IV-1962 година, рег. бр. 4/56, свеска II,
е запишан под фирма: Туристички камп во местото Брдо во Прилеп на Туристичкото биро „Златоврв" од Прилеп. Предмет на работењето на кампот е: прифаќање и сместување на туристи.
Кампот е основан од Туристичкото биро „Златоврв" од Прилеп, а согласно со одобрението на
НО на општината Прилеп бр. 04-3183 од 21-XII1961 година.
Раководител на кампот е Апостолоски Петре,
а ќе го потпишува лицето што е овластено да го
потпишува Туристичкото биро.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 186/62.
(680)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 749, страна 325, свеска III, е запишано
под фирма.: Претпријатие за инострани заступниш-
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тва „Индустрија — импорт". Титоград — Претставништво во Скопје, ул. „Раде Кончар" бр. 50. Предмет на работењето на претставништвото е: застапување на инострани фирми и посредување за
увоз на машини, уреди, справи, алати и други
машини.
Претставништвото е основано од Работничкиот совет на „Индустрија — импорт" — Титоград,
а согласно со решението на Народниот одбор на.
општината Идадија под бр. 04-14957/1 од 12-IX1961 година.
Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Небодарка Чобелиќ, "раководител.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 9/62.
(701)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. НО, страна 311, е запишана под фирма:
Рударско претпријатие за експлоатација на цементна суровина „Опалска Бреча" од село Бељаковци — Работничка менза во село Б е љ а к о в ц е
Кумановско. Предмет на работењето на мензата е:
спремање (готвење) на сите врсти топли и ладни
јадења за појадок, ручок и вечера; набавка и продажба на сите врсти сувомесни производи, како
и други врсти на конзервирани и ^ к о н з е р в и р а н и
прехранбени артикли, точење на сите врсти безалкохолни пијалоци и пиво и набавка и продажба
на сите врсти цигари.
Мензата е основана од Работничкиот совет
на Рударското претпријатие за експлоатација на
цементна суровина „Опалска Бреча" од село Бељаковце, а согласно со решението на Народниот
одбор на општината Орашец бр. 04-1803 од 25-IV1962 година.
Мензата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и
раздолжуваат во границите на овластувањето
Трајковски Илија, раководител, и Тодоровски
Трифун, секретар.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 318/62.
(744)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 12, страна
45, е запишан под фирма: Земјоделска задруга
„Липково" од село Липково — Погон за откуп и
промет со селскостопански производи и колонија дно-прехранбени стоки во село Слупчане (со посебна пресметка и жиро сметка при Банката).
Предмет на работењето на погонот е: откуп
и промет на сите селскосто лански производи
и колонијално-прехранбени стоки и тоа: овошје, зеленчук, ж и в добиток, добиточна храна,
житарици, мелнички производи, млечни производи, кожи, волна, овошни садници, семенски материјали, вештачки ѓубриња и промет со колонијално-прехранбени стоки.
Погонот е основан од Земјоделската задруга
„Липково" од село Липково, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Липково
под бр. 1381/1 од 5-V-1962 година.
Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и
раздолжуваат во границите на овластувањето
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инж. Драгутин Спасовски, управник на задругата,
Методија Тасевски, раководител на погонот, и
Сабри Ибраими, шеф на сметководството.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр.331/62.
(807)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 194, страна II, е запишана под назив: Станбено-штедна
задруга „Борец Карадан" — Скопје. Предмет на
работењето на задругата е: собирање средства од
своите членови за изградба на станбени згради
односно за купување на станови и станбени згради
од претпријатијата и другите организации овластени за станбена изградба врз принципот на взаемност и штедење, организирање на станбена изградба (инвеститорски работи), основање на претпријатија и дуќани за обавување на дејности во
врска со станбената изградба, како и сервиси за
одржување на станбените згради подигнати со
средства на задругата.
Задругата е основана согласно со одобрението
од Народниот одбор на општината Саат Кула —
Скопје, а со решението' бр. 07-15389 од 16-V-1982
година се одобрени Правилата на задругата.
Членови на управниот одбор на задругата се:
Домлевски Боро, претседател на управниот одбор,
Трајковски Трајко, управник: на задругата, Мирчевски Димче, заменик управник, Јовановиќ Гоко,
заменик претседател, Ивановски Јордан, Милевски Пецо, Манчева Стојна, Ангеловски Киро, Магеров ски Мицо и Георгиевски Никола.
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат
и раздолжуваат во границите на овластувањето
Трајковски Трајко, управник на задругата, Домлевски Боро, претседател на задругата, и М а в ровски Мице, член на управниот одбор на задругата.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 349/62.
(823)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 280, страна 1065, е запишан под фирма'
Шумско стопанство „Јелак" — Тетово — Погон за
производство на разен дрвен амбалаж во село
Вратница, Тетовска околија. Предмет на работењето на погонот е: производство на разен дрвен
амбалаж.
Погонот е основан од Шумското стопанство
„Јелак" од Тетово, а согласно со решението на
Народниот одбор на општината Теарце под бр.
03-4554/1 од 15-VI-1962 година.
Раководител на 'погонот е Лефтеровски Василев Кирил.
Погонот ќе го претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 364/62.
(836)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 18, страна 61, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со житарици и фураж „Банат" од Скопје — Продавница во село
Бразда, Скопска околија. Предмет на работењето
на продавницата е: продажба житарици на мало,
брашнени производи и сточна храна — фураж.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со житарица и фураж ,ДЗанат" од Скопје, а согласно
со решението на Народниот одбор на општината
Кале - Скопје под бр. 6602 од 23-V-1962 година
Раководител на продавницата е Живков Неделко.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува
и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 372/62.
(864)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации
на 25-V-1962 година, страна 177, ред, бр. 3, е запишана под назив: Земјоделска аптека, со седиште
во Кочани, погонска единица на Трговското претпријатие на големо и мало „Осогово" од Кочани.
Земјоделската аптека ќе врши трговска дејност на големо и мало со репродукционен материјал во земјоделието и шумарството и тоа: вештачки ѓубриња, семиња, средства за заштита на
растенијата и сл.
Овластени потписници за потпишување на
аптеката се: Арсен Спиров Арсов, директор, и Томовски Јорданов Михаил, шеф на сметководството
на претпријатието.
Основањето на аптеката е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот
одбор на општината Кочани бр. 03-1597/1 од 20-I1I1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 62/62.
(994)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
25-V-1962 година, стр. 288, реден бр. 2, е запишана
под фирма: Продавница — бензиска пумпа, со седиште во Струмица, на Претпријатието за набавка
на селскостопански машини и технички услуги
„Агротехника" од Струмица. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со следните трговски струки: нафтени деривати, мазива,
уља и масти.
Продавницата ќе ја потпишуваат потписниците на претпријатието.
Продавницата е запишана во регистарот врз
основа на решението на Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-7165/61 од 20-11-1962 година.
Од Окружниот стопански с у во Штип, Фи
бр. 57/62.
(999)

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември"
бр. 10. Пошт. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802—11/1-698
црн Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (2284) — Скопје.

