
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите со испраќаат во дупли-
кат на адреоа: „Службен весник на 
ПРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Среда, 5 февруари 1958 

Број 3 Година XIV 

Претплатата за 1958 год, изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 35 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698. 

На основа член 32 став 4 од Уредбата за 
спроведување на Законот за здравствено о-
сигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/54) и член 44 ст. 5 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 12/55 г.), Извршниот 
совет ја донесува следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМАЊАТА ВО НАТУРА ШТО СЕ 
СОСТАВЕН ДЕЛ НА ПЛАТАТА И НИВ-

НАТА ПАРИЧНА ВРЕДНОСТ 

1. 

Како составен дел на платата се сметаат 
следните примања во натура, доколку лицата 
во работен однос за тие примања не даваат 
никаква парична противвредност: 

а) стан, 
б) целокупна или делумична исхрана, 
в) осветление, 
г) огрев и 
д) други примања во натура како' што1 се: 

прехранбени артикли, облека, обувки, дел 
од приплоден на добитокот, добиточна храна 
и ел. 

2. 
Не се сметаат како примања во натура во 

смисла на оваа одлука: 
а) временото сместување на лица во ра-

ботен однос на терен, и 
б) правата што ги уживаат лицата во ра-

ботен однос во врска со природата на рабо-
тата што ја вршат, правата при патувањето, 
правата во облека, стан, посебни оброци на 
храна и слично и други периодични и едно-
кратни примања во натура што не влегуваат 
во редовната плата, а се даваат на основа 
постојните прописи. 

3. 
Паричната вредност во натура предвиде-

на во точка 1 од оваа одлука се у тер дува со 
следните месечни износи; 

1. Целокупна исхрана (појадок, ручек и 
вечера) 2.600 дин. 

2. Главен оброк (ручек), (45 дин. еден) 
1.170 дин. 

3. Главен оброк (вечера) 35 дин.) 910 дин. 
4. Два главни оброка (ручек и вечера) 

2.080 дин. 
5. Спореден оброк (појадок или ужина 

20 дин.) 520 дин. 
6. Еден главен и еден спореден! оброк (по-

јадок и ручек) 1.690 дин. 
7. Еден главен оброк и| еден спореден 

оброк (појадок или ужина и вечера) 1.430. 
8. Осветление (за една просторија) 60. 
9. Загревање на простории (една просто-

рија) ЗОО. 
10 Висина на станарината ќе се пресмет-

нува во квадратен метар придружувајќи се 
по прописите за управување на станбените 
згради, а имајќи ја предвид зоната во која се 
наоѓа станбената зграда, категоријата и ква-
литетот на станот и одредената тарифа. 

11. За другите примања во натура, пре-
сметувањето се врши спрема нивната вред-
ност, а по просечните месни пазарни цени од 
минатата година. 

Изнајдувањето на дневниот износ на да-
вањето во натура се врши на тој начин што 
месечните износи се делат со 30 дена. 

4. 
Упатства за применување на оваа одлука 

спрема потреба ќе донесува Секретаријатот 
за труд на НРМ. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен: весник на НРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1958 година. 

ИС бр. 228 
23 декември 1957 година 

Скопје ^ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Васил Горгов, е. р. Љупчо Арсов, е, р. 
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7. • « ' 

На основа чл. 5 и: 57 од Уредбата за дано-
кот на доход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/53) и дел I и Ш од Одлуката за стапите 
На данокот на доход за 1958 година Изврш-
ниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОТОПИТЕ НА ДАНО-
КОТ НА ДОХОД ОД СЕЛСКОТО СТОПАН-
СТВО И НАЧИНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

ДАНОК НА ДОХОД ВО ПОСТОЈАНЕН 
ИЗНОС ЗА 1958 ГОДИНА 

I. 

За 1958 година се одредуваат следните 
стопи за данокот на доход од селското сто-
панство и тоа: 
На даночна основица Даночна стопа во % 

до 30.000 14 
Преку 30.000— 50.000 16 

50.000— 80.000 13 
80.000—120.000 20 

120.000—160.000 23 
160.000—200.000 26 
200.000—250.000 29 
250.000—300.000 32 
300.000—400.000 35 
400.000—500.000 38 
500.000—600.000 41 
600.000—700.000 44 
700.000 44 

П. 
За одржување, управување и амортиза-

ција на зградите кои што не се вклучени 
во станбена заедница се признаваат трошоци 
во износ од 30% од бруто приходот. 

За делот на приходот од зградите кои се 
вклучени во станбената заедница даден на 
сопственикот не се признаваат никакви тро-
шоци. 

Ш. 
Народниот одбор на околината ќе опреде-

ли данок на доход во постојанен износ спре-
ма големината на местото во кое се обавува 
дејноста, а во границите на населените ме-
ста и тоа одделно: 
за места до 5.000 жители 
за места преку 5.000 до 20.000 жители 
за места преку 20.000 до 50.000 жители 
за места преку 50.000 до 100.000 жители 
за места преку 100.000 жители 

Даночните обврзници кои плаќаат данок 
на доход во постојанен износ не плаќаат да-
д о х на промет. 

IV. 
Ова одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1958 година. 

ИС бр. 1 
7 јануари 1958 година 

Скопје 

Извршен совет 
Потпретседател 

Секретар, на Извршниот совет, 
Васил Ѓоргов, с.р. Страхил Гигов, с.р. 

8. 
На основа член 20 став 3 и член 26 став 

1 од Законот за органите на управата во На-
родна Република Македонија во врска со 
член 14 од Уредбата за стручни школи, Со-
ветот за школство на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ЗАВРШНИТЕ ИСПИТИ ВО МАЈСТОР-

СКИТЕ ШКОЛИ 
Член 1 

Во ставот 1 член 18 од Правилникот за 
завршниот испит во мајсторските школи 
(„Службен весник на НРМ" бр. 22/57) се до-
дава нова алинеа која гласи: 

Рударска 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Рударство 

Член 2 
Во член 30 се додава нова алинеа која 

гласи: 

Рударска 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Рударство 
4. Рударско машинство 

Член 3 
Овој Правилник влегува во сила веднаш, 

а ќе се објави во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр, 4631/57 
18 декември 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за школство на НРМ, 
П. Здравевски, с.р. 
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а. 

На основа член 34 став 2 од Законот за 
заштита на стрмните земјишта од ерозија и 
за уредување на порои, Секретаријатот за 
шумарство на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОЛАУДИРАЊЕ НА ИЗВЕДЕНИТЕ 
РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА НА СТРМНИТЕ 

ЗЕМЈИШТА ОД ЕРОЗИЈА И ЗА УРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОРОИ 

Член 1 
По овој Правилник ќе се примаат по пат 

на кол ау даци ја извршените шумско мелио-
ративни — пастор али о^мелиоративни работи 
и агротехнички мерки на стрмните земјишта 
и во пороите за спречување на ерозијата, 
како и оние градежни работи и објекти кои 
се конструирани да прават целина со биоло-
шките мерки, а се одликуваат од останатите 
градежни работи по својата намена и улога, 
така што на нив поради нивната техничка 
конструкција, издржливост и трајност, не 
можат да се применат градежните прописи. 

Член 2 
Колаудирање на извршените работи за 

заштита на стрмните земјишта од ерозија и 
за уредување на пороите се врши со коми-
сија. 

Комисијата за колаудирање ја формира 
со решение инвеститорот на чии товар паѓаат 
и трошоците на комисијата. 

Член 3 
Во комисијата учествуваат: претставител 

на инвеститорот, претставител на изведува-
чот и претставител на техничката секција за 
заштита на стрмните земјишта од ерозија и 
за уредување на порои на народниот одбор 
на околијата на чија територија се колауди-
раат објектите или работите. 

Член 4 
Доколку техничката секција за заштита 

на стрмните земјишта и за уредување на по-
рои е инвеститор или изведувач на .објектите 
или работите, како член на комисијата уче-
ствува лице кого ќе го одреди управниот ор-
ган надлежен за земјоделство односно шу-
марство на народниот одбор на општината. 

Член 5 
По завршување на објектот или работата, 

а најдоцна до крајот на првиот месец по за-
вршувањето на календарската година (до 
31.1.), изведувачот е должен да ги изврши 
сите припремни работи за предавање на об-
јектот или работата и за тоа да го извести 
инвеститорот и предложи свој член во ко-
мисијата. 

По добивањето' извештајот од изведува-
чот, инвеститорот по претходно добиена со-

Вр. $ — Стр. 35 

гласност од членовите на комисијата доне-
сува решение и го одредува датумот за ра-
бота на комисијата. 

Член 6 
Комисијата врши на теренот квалитати-

вен и квантитативен преглед и прием на се-
кој објект или работа, а во' канцеларија врши 
сравнување со финансовата документација. 

Член 7 * 
Приемот се врши: 
— за градежните работи квалитативен и 

квантитативен во онаа состојба во која се 
предаваат објектите; 

— за биолошките работи квалитативен и 
квантитативен по истекот на еден вегетацио-
нен период. Во случај да не е изминат еден 
вегетационен период, работите се примаат 
само квантитативно, а хвалите тивкиот при-
ем се одлага додека не измине еден вехета-
ционен период. 

Покрај приемот на објектите комисијата 
врши увид и на преостанатите исплатени а! 
иеу трошени материјали. 

Член 8 
Во време на работата на комисијата изве-

дувачот е должен на комисијата- да и* ја ста-
ви на располагање за преглед сета техничка 
документација со која се работи: проекти, 
градежна книга, налози на инспекцијата и 
надзорните органи и слично, како и да доз-
воли увид вон паричната документација за 
логичниот објект или работа. 

Член 9 
Изведувачот е должен да и' обезбеди на 

комисијата превозно средство за пакување 
по објектите, како и да и7 даде бесплатна ра-
ботна рака и потребен алат за сите видози 
работи околу контролата на извршените ра-
боти. 

Член 10 
Своите наоди комисијата ги констатира 

записнички. 
Записникот се составува во три едноо-

бразни примерци од кои еден се предава на 
изведувачот, еден на инвеститорот, а еден на 
техничката секција за заштита на земјиш-
тето од ерозија и за уредување на порои на 
народниот одбор на општината или околина-
та во чии состав се наоѓа секцијата. 

Член 11 
По завршувањето на колаудацијата, завр-

шените објекти и работи се предаваат на 
чување и редовно одржување на секирата 
за заштита на стрмните земјишта и за уре-
дување на порои односно на управниот орган 
надлежен за земјоделство односно шумар-
ство на народниот одбор на општината. 
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Член 12 
Овој правилник влегува во сила од денот 

на објавувањето во ,,Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 1543 
6 декември 1957 година 

Скопје 
Секретар за шумарство ка 

Извршниот совет, 
Инж. Борис Гру јасни, с.р. 

10. 
На основа член ЗС став 2 од Законот за 

заштита на стрмните земјишта од ерозија и 
за уредување на пороите, Секретаријатот за 
шумар ств з на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕВИЗИЈА НА ОСНОВИ И ПРОЕКТИ 
ЗА ЗАШТИТА НА СТРМНИТЕ ЗЕМЈИШТА 
ОД ЕРОЗИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА ПОРОИ 

Член 1 
Основите и проектите, изработени за за-

штита на стрмните земјишта и за уредување 
на пороите, подлежат на стручна ревизија. 

Со ревизијата на основите и проектите 
сестрано се испитуваат и утврдуваат технич-
ките решенија и економичноста на тие ре-
шенија за заштита на стрмните земјишта од 
ерозија и за уредување на пороите. 

Проектниот елаборат (основа или проект) 
го поднесува на ревизија инвеститорот, на 
чиј товар паѓаат и трошоците околу реви-
зијата. 

Член 2 
Не подлежат на задолжителна ревизија 

по член 1 од овој Правилник: 
— детални проекти за премостување на 

пороите со сообраќајници, канали и друго 
кои се составни делови на ревидирани! главни 
проекти од дотичната градба; 

— детални изведувачки проекти од реви-
дирани и одобрени главни проекти за уреду-
вање на пороите; 

— детални изведувачки проекти за пре-
ориентација на земјоделските површини од 
едногодишни во повеќегодишни култури за 
површини помали од 0,5 ха за, кои има реви-
дирана и одобрена основа; 

—» детални изведувачки проекти за пошу-
мување или затревување на голините, за 
мелиорација на пасишта и шикари за повр-
шини помали од три хектари за кои има 
ревидирана и одобрена основа. 

Член 3 
Ревидирањето на основите и проектите 

за заштита на стрмните земјишта и за уре-
дување на пороите го вршат комисии. 

I Комисија за ревидирање на основи обра-
! зува Секретаријатот за шумарство на Извр-
I шниот совет и народните одбори на околии-

те. 
Комисии за ревизија на проекти образу-

ваат: 
— народните одбори на општините за 

објекти кои се финансираат од средствата на 
општината или од средствата на фондовите^ 
со кои располагаат народните одбори на оп-
штините; 

— народните одбери! на околиите за објек-
ти кои се финансираат од средствата на око-
лната или од средствата на фондовите со 
кои располага народниот одбор на околната: 

— Секретаријатот за шумарство на Из-
вршниот совет за објекти кои се финанси-
раат од републички средства или! републички 
фондови; 

— членовите на комисиите при наредни-
те одбори ги определува советот надлежен 
за работи на шумарството' на народниот од-
бор, а членовите на комисиите при Секрета-
ријатот за шумарство на Извршниот совет ги 
определува секретарот. 

Член 4 
Комисијата ја сочинуваат: претседател, 

секретар, потребен број стручњаци — рези-
денти (не помалку од два) и проектантот. 

Претседателот и секретарот се постојани 
членови на комисијата, а остана гите се би-

! раат од редовите на стручњаците по матери-
ите што се третират во елаборатот. Зависно 
од значај от на објектот, претседдтелот и се-
кретарот одлучуваат дали да се поканат во 
комисијата и претставници од други стопан-
ски гранки или установи кои се заинтереси-
рани за објектот. 

Член 5 
Претседателот и два члена од комисијата 

бездруго треба да бидат стручњаци по еро-
зија и порои, а останатите членови резиде-
нти треба да бидат стручњаци по останатите 
проблеми што се третираат во елаборатот. 

Доколку инвеститорот на основата и про-
ектот има стручњаци за ерозија или порои, 
со соодветна стручност, ако истите не ги ра-
ботеле проектите, се земаат во комисијата 
како ревиденти, додека ако работеле на про-
ектот присуствуваат на ревизијата како про-
ектанти. 

Стручњаците кои се земаат во комисијата 
бездруго треба да имаат положен стручен и -
спит и најмалку три години практика во 
струката од материјата за која се определе-
ни како резиденти пс елаборатот. 

Член 6 
Ревизијата по правило се врши по извр-

шениот увид на терен. 
За извршување на теренски увид коми-

сијата не е задолжителна да биде во полн 
состав. 



ЗАВРШНИ СМЕШИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА ОПШТИОТ ДЕЛОВЕН СОЈУЗ, КОЧАНИ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в « 

3>о. Назив на позицијата 
Износ 

во ООО дин. * 5 §. Назив на позицијата Ои О 
Износ 

во ООО дин. 

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

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

тициони средства 

6.227 

1.921 

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

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

3.598 

2.630 
2.232 

В. Обртни средства 
ње на инвестициите 

5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 19.329 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

61.414 

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

61.036 
62 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

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

10. Друга пасива 
18.673 

28 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба — 

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

— 

В К У П Н О : 88.575 В К У П Н О : 88 575 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
ВО 1956 ГОДИНА 

Општиот деловен сојуз во Кочани е основан од 
(Прана на земјоделските и општите земјоделски за-
други од територијата на Кочанска, Виничка и Об-
лешевска општина, во септември 1956 год. а со ра-
бота отпочна на 1-Х-1956 год, кога е и регистриран. 
Инаку, со основни и почетни обртни средства, Оп-
штиот деловен сојуз — Кочани се здоби од фу-
зионираното задружно трговско претпријатие „Орач'4 

во Кочани. 

Сојузот е оформен со задача на своите членки-
задруги да им укажува конкретна помош преку 
економското организирање на земјоделското произ-
водство. Но бидејќи и деловниот сојуз е стопанска 
организација и во поглед на формирањето и распре-
делбата на вкупниот приход во се е изедначен со 
другите стопански организации, тој мораше своето 
работење да го насочи кон остварување на прихо^ 
ди. Затоа во работењето на Општиот деловен сојуз 
во 1956 год. трговската дејност беше најмногу за-
стапена. 
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Планираната реализација главно е извршена. 
Таа изнесува 176,024.418 динари. Остварената раз-
лика во цени изнесува 9,507.068 дин. или 5% од из-
вршената реализација. Вкупниот приход за распо-
делба беше 10,669.561 динари. Овој приход беше до-
волен за покривање на сите трошоци, додека пак 
добивка не е пресметувана, бидејќи претходно со 
позитивната разлика е закрпена загубата на фу-

зионираното трговско претпријатие „Орач" — Ко-
чани, која изнесуваше 1,724.110 динари. 

Како новооформена стопанска организација, 
Општиот деловен сојуз во 1955 год. нан дуваше на 
некои тешкотии, но тие не влијаеја на финанси-
скиот резултат. Благодарејќи на залагањето на 
сите членови на колективот, и покрај кусиот пе-
риод, Општиот деловен сојуз — Кочани постигна 
добар успех и афирмација. (144) 

Б И Л А Н С 

НА ПРОЕКТАНСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МАКЕДОНИЈА „ПРОЕКТАНТ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а 

5 Назив на позицијата 0* чо 
Изиос 

во ООО дин . 5 Ѕ. Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 16.989 средства 
16.939 

2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 16.939 
2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции — 

тициони средства •5.338 3. Разни фондови 5,720 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите — 
Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . инвестициите 4. Вкупни обртни средства . . . . 2.120 
инвестициите 

2.120 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 10.614 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . — 

9.925 
8. Пасивни временски разграничувања 

5. Купувачи и други побарувања. . . 9.925 
8. Пасивни временски разграничувања 

•• Друга актива 3.228 В. Извори на средствата во пре-
•• Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 4.277 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — 

?. Распоредена добивка 8.708 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба — 11. Добивка 8.708 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 46.308 В К У П Н О : 46.308^ ј 

688.636 дин. просечно за еден службеник, односно 
спрема предвиденото помалку за 4%. Планот значи 
е остварен со 85,82%. Но ако го сведеме планира-
ниот број на службеници на оној број службеници 
со кои е работено во 1956 година, ќе видиме дека 
планот за оваа година е исполнет со 95,81%. 

Обртните средства со кои располагаше прет-
пријатието во 1956 година беа доволни за непре-
чено одвивање на неговата работа« (169) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
ВО 1956 ГОДИНА 

По планот за 1956 год. беше предвидено да се 
реализираат 69,000.000 дин. проектантот услуги со 
96 службеника или планирано за еден службеник 
годишно 718.750 дин. реализација. Од завршната 
сметка за оваа година се гледа дека има остварено 
59,222.682 дин, со просечен број запослени 86 или 
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Б И Л А Н С 
НА РАБОТНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА „ПРОГРЕС", С. ЧЕШИНОВО — ШТИПСКО 

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

о ^ е-Си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

« О-
и си 0* >0 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

1 Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

28.494 

2.09] 

6610 

9.780 
682 

463 
707 

В К У П Н О : 48.827 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 
В. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

18.623 

1.351 
2.638 

8,520 

9.985 
95 

423 

6729 

463 

В К У П Н О : 48.827 

Б И Л А Н С 
НА ИНВАЛИДСКОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРОИЗВО ДИТЕЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИЛЈАНА", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

5 а. Назив на позицијата а. о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

19.008 

4.153 

7.207 

1.875 
3.047 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : ЗЅ.290 

* о V си Он о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 19.008 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции — 
3. Разни фондови 5.126 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите — 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите , — 
Б. Извори на обртнкте средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 35.290 

4.871 
200 

4.434 
1,651 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
БО 1956 ГОДИНА 

Инвалидското занаетчиско производител но прет 
пријатне „Билјана", Скопје, е основано во 1952 г. 
и преку своите формирани погони произведува 
сода-вода, слатки, а го има хотелот „Сплендид" и 
преставништво на јаглемова киселина. 

За извршување на планот претпријатието рас-
полагаше со основни средства 26,285.078 дин. а по-

крај тоа користеше постојан кредит од 57,793.919 
дин. Планирано беше реализација од 50,000.000 дин. 
така што планот е натфрлен за 7,793.919 динари. 

Остварениот вкупен приход од 57,793.919 дин. е 
распределен на материјални трошоци 31,173.031 дин. 
други услуги 4,482.902 дин., амортизација 1,432.069 
дин., придонес на општествената заедница 1.012.958 
дин., плати 10,088.865 дин., придонес за социјално 
осигуруваше 4,021.899 дин., придонео за станбена из-
адба 944.622 дин. и добивка од 4,627.573 дин. (72) 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ДРВНА ИНДУСТРИЈА „ТРЕСКА", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

Ѕ о. Назив на позицијата си хо 
Износ 

ио ООО дин. 3 Назив на позицијата Си о 
Износ 

зо ООО дин. 

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

Основни средства 131.040 
средства 

1. Основни средства 131.040 
средства 

65.884 Основни средства 
13.947 1. Фонд на основните средства . . 65.884 

2. Инвестиции во тек 13.947 2. 
Фонд на основните средства . . 

3. 
Инвестиции во тек 13.947 2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции 65.156 
за инвестиции 36.567 3. 

4. Долгорочен кредит за финансира-
33.414 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции — 

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

4. Вкупни обртни средства . . . . 258.579 вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

14.360 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 147.388 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 140.283 

5. Купувачи и други побарувања . . 29.477 
8. Пасивни временски разграничувања 5.588 

б. Друга актива 65.560 В. Извори на средствата во пре-Друга актива 

9. 
сметка и друга пасива 

Добавувачи и други обврски г . . 62.985 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 112 

7. Распоредена добивка 7.385 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба — И. Добивка 7.385 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 542 555 В К У П Н О : 542 555 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Производствениот план на фабриката „Треска" 
бо 1956 г. е исполнет со 111% а во споредба со 1955 г. 
е зголемен со 25%. 

Ова зголемување се должи главно на подобру-
вањето на организацијата на работата воопшто, 
како и на воведувањето на колективни норми по 
фази, на примената на некои новитети во техно-
лошкиот процес на производството, на зголемената 
продуктивност на трудот и др. 

Планот на реализацијата е* исполнет само 
со 87%. 

Потфрленоста на реализацијата е последица од 
^искористување на капацитетот на, пиланата по-

ради тоа што фабриката беше спречена да го екс-
плоатира предвидениот шумски комплекс „Лисец" 
(кој наместо на „Треска" му беше даден на Шум-
ското стопанство — Скопје), така што пиланата 
остана без суровини. 

Своите производи фабриката ги пласира во 
земјата и странство. Пласманот во земјата се врши 
главно преку продавниците на фабриката. 

Работата во текот на годината се одвиваше нор-
мално, но се чувствуваше недостиг на обртните 
средства. Изгледите за иднина се оцртуваат како 
многу поволни, особено по извршениот еден дел од 
предвидената реконструкција и проширување на 
досегашниот капацитет на фабриката, а при пози-
тивно решение на прашањето за обртните средства. 

0167) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН ЗА ПРОМЕТ СО КО ЛОШИ АЛИИ СТОКИ НА МАЛО 

„СОГЛАСИВ" — СКОПЈЕ 
А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

3 а Назив на позицијата 
ОИ О 

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

Износ 
во ООО дин. 

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

154 
средства 

1. Основни средства 154 
1. Фонд на основните средства . . 154 1. Основни средства 1. Фонд на основните средства . . 154 

2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции • — 

тициони средства . . 964 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит гза финансира-

ње на инвестициите 

996 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

6.474 инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства . . . . 6.474 
Б. Извори на обртните средства 

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

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 3.414 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 

8. Пасивни временски разграничувања 
— 

5. Купувачи и други побарувања . . 184 В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . . В. Извори на средствата во пре-
б. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 3.152 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 208 

7. Распоредена добивка 178 Г. Финансиски резултат 

— 

12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 7.954 В К У П Н О : 7.954 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ОВЧЕ ПОЛЕ"., С. ЏУМАЈЛИЈА ШТИПСКА ОКОЛИЈА 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

Ќ § Назив на позицијата о 
Износ 

во ООО дин. « а* Назив на позицијата 
СИ О 

И*нос 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 78.256 средства 
43.862 1. Основни средства 

11.033 1. Фонд на основните средства . . 43.862 
2. Инвестиции во тек 11.033 1. Фонд на основните средства . . 2. Инвестиции во тек 2. Долгоррчен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инве- инвестиции 32.829 

стициони средства 933 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестиции 

1.862 

11.098 
В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

1.500 
4. Вкупни обртни средства . . . . 

инвестицииве 

В. Извори на обртните средства 

1.500 
4. Вкупни обртни средства . . . . 28.596 

инвестицииве 

В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 16.500 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

8. Пасивни временски разграничувања 595 
5. Купувачи и други побарувања . . 2.420 В. Извори на средствата во пре-
5. Купувачи и други побарувања . . 

14.428 
В. Извори на средствата во пре-

14.428 
В. Извори на средствата во пре-

14.428 сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 18.429 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива * . — 

7. Распоредена добивка Г. Финансиски резултат -

4.000 11. Добивка — 

12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : и 126.666 В К У П Н О : 126.666 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Ова стопанство во деловната 1956 година се за-
нимаваше со производство на земјоделски и сто-
чарски производи, со бруто продукт 46,181.483 дин. 

.Во оваа година се покажаа прилично добри резул-
тати иако беше сушна година. Спрема фактичните 
трошоци и бруто-цродуктот доаѓа чиста печалба во 

износ од 6,970.018 дин. Измирени се обврските спре-
ма работниците и службениците 100%. 

Кога би ја вклучиле траншата на ануитетите 
тогаш стопанството доаѓа во загуба 4,000.458 дин. 
како што е искажано во табелата. Тешкотиите идат 
поради отплатата на ануитетите. 

Со оглед на тоа доспеваа големи транши за 
отплата. (150) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА СИТЕ ВИДОВИ КИЛИМИ „МАНЧУ МАТАК", КРУШЕВО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година , П а с и в а 

2 Ѕ, Си но Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

о а; а* а. \о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

7.727 
246 

7.782 

58.455 

637 
8 

I1. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
в. Загуба 15 

В К У П Н О : 74.870 

9. 
10. 

11. 
12. 

. Извори на основните и издвоените 
средства 

Фонд на основните средства . . 
Долгорочен кредит за довршените 
инвестиции 
Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите 
Други извори за финансирање на 
инвестициите 

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

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

Добавувачи и други обврски . . . 
Друга пасива . . . 

Г. Финансиски резултат 
Добивка 
Покритие на загубата 

7.728 

6.733 

246 

11.000 
27.956 

21.192 

15 

В К У П Н О : 74 870 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Во текот на 1956 год. Претпријатието броеше 
просечно 120 работници и службеници (работници 
105, службеници 15). 

Работничкиот совет броеше 20 члена. Поглавни 
прашања што ги разгледуваше работничкиот совет 
во текот на годината се: работата во претпријатието 
производствениот план, нормите, квалитетот и асор 
тиманот на производите. 

Главна пречка за одвивање на работата беа го-
лемите залихи на готови производи во износ од 
40,189.000 динари, во поголем износ некурентни го-
тови производи, печатени шамил и некурентНи хе-
миски бои. Претпријатието користеше редовен кре-

дит во висина до 27,956.000 исто така и дополните-
лен кредит во висина од 11,000.000 дин. 

Претпријатието имаше на почетокот на годи-
ната основни средства во износ од 4,037.641 дин., во 
текот на годината набавени се основни средства 
5,669.798 дин. Набавена е влачарница и продавни-
ца, но оваа во оваа година не работеше поради не-
достиг на некои делови. 

Со суровина (преѓа) претпријатието се снабду-
ваше од фирмите „Кооператива" Скопје и кили-
ми и јамболии во Битола. 

Претпријатието во текот На годината оствари 
промет од 26,342.503 динари. Остварената загуба во 
износ од 15.116 дин., се покри од резервниот фонд 
ва претпријатието, (141) 
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Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ТУЛИ И КЕ РАМИДИ „РЕКОРД" — СТРУГА 

на ден 31-ХН-1956 година П 

а о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

да инвестиции 

В. Обртна средства 

4. Ввдвни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка н друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

19.194 
185 

2.092 

4.934 

435 
2.196 

2.478 

31514 

е* О 
Си о* Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 
В. Извори на обртни™ средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

А к т и в а 

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

на ден 31-ХП-1956 година 

19.194 

2.242 

185 

6.710 

705 

3 478 

31514 

П а е и и а 

2 §, Назив на позицијата си *о 
Износ 

во ООО дин. 2 а. Назив ка позицијата Си \о 
Износ 

во ООО ДИН. 

А. Основни И издвоени средства А. Извори на основни*-.« и издвоените 

1. Основни средства 

3. Издвоени средства и други инвес-

1.974 средства 
1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 

1.974 

4.896 
тициони средства 4.276 3. Разни фондови . 

4. Долгорочен кредит за финансира-
— 

В. Обртни средства 
ње на инвестициите 

5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 5.854 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

1.021 

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

23 
255 

8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . . 
в. Друга актива 

23 
255 сметка и друга пасива 

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

10- Друга пасива 
1.812 
2.679 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

478 Г. Финансиски резултат 

12. Покритие на загубата . . . . . . 
478 

В К У П Н О : 12.860 В К У П Н О : 12.860 



Стр. 8 — Вр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 5 февруари 1ФЅ8 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
' В О 1956 ГОДИНА 

Угостител окото претприј ати е-дуќан „Победа" — 
Скопје е основан на 1-1-1954 год. и во својот состав 
ги "има Ресторанот „Победа", кафеаната „Козјак", 
бифето „Театар", а со решението на НО на општи-
ната „Идадија" се приклучија и локалите: го-стил-
нццата „Гурман" и бифето „Станица" на 1-VII-1956 
година. 

Во текот на' 1956 год. овој колектив оствари 
промет од динари 82,505.271 кој е остварен од уго-

стителските услуги т. е. од храна, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

Претпријатието користеше редовен кредит дин. 
137.000 и дополнителен 884.000 дин. и оствари до-
бивка од дин. 488.330 дин. која е распределена спо-
ред постојните прописи. 

Просечниот број на заложениот персонал изне-
суваше 68 работници и службеници. Обврските 
спрема општествената заедница се измирени во це-
лост и навреме. (149) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН „БОРИС КИДРИЧ", СТРУМИЦА 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

V а. Назив на позицијата а. о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 101.983 
X Инвестиции во тек |119.401 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 79.992 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 474.531 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 123.404 
6. Друга актива . — 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 305.893 
Загуба — 

В К У П Н О : 1,205.204 

о 
Си (X о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

101.983 

89.9С6 

82.143 

37.257 

492.737 

95.285 

305,893 

1,205.204 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Од тутун ите реколта 1955 год. кои се обработу-
ваа во 1956 год. се откупени 1,425.881 кгр. за вред-
ност од 488,180.375 дин. или по средна цена од 342 
динари за еден кгр. По обработката на оваа коли-
чина на тутун е добиен финален продукт од 
1,353.938 кгр. за вредност од 2.267,602.936 динари или 
е постигната средна продажна цена од 1.674 дин. 
по 1 кгр. Од вкупно добиен продукт реализиран во 
1956 год. се продадени за извоз 902.832 кгр. за вред-
ност од 1.857.399.688 дин. по средна цена од 2.060 
дин., а „за домашна фабрикација се продадени 
452.106 кгр. за уредност од динари 410,203.248 по 

- средна цена од 907 динари. 

Изградбата на нов магазин со модерни и хи-
гиенски работилници главно се реализира. Мага-
зинот пред крајот на 1956 год. беше скоро во за-
вршна фаза. Со градбата на овој магазин смештај -
ниот простор се зголеми за ЗОО тони. Работилни-
ците не се употребуваат бидејќи не се комплетни 
со климоуреди, за кое е готов целиот елаборат и 
им е доставен на меродавните за преглед и одобру-
вање на инвестициони средства. 

Со воведување на климоинсталаџијата хигиен-
ските условија ќе се подобрат, ќе се зголеми и про-
дуктивноста на трудот. Наедно ќе се намали и ка-
лсто при манипулацијата во суви и топли просто-
рии, а со тоа ќе се зголеми финансискиот продукт 
и ќе се постигне поголем финансиски резултат. 

(Иб) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
Н А П Р Е Т П Р И Ј А Т И Е Т О З А О Џ А Ч А Р С Т В О „ О Џ А Ч А Р " 

на ден 31-ХП-1956 година 
С К О П Ј Е 

И* О Д> Ои Ои о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

149 

124 

473 

1.136 
480 

60 

2.422 

о 
си о Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 
В. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

149 

149 

1.200 

365 
499 

60 

2.422 

Н А Т Р Г О В С К О Т О 
А к т и в а 

5 §. Назив на позицијата Си \о 

А. ОСНОВНИ И издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

Б И Л А Н С 
П Р Е Т П Р И Ј А Т И Е „ТЕКСТИЛ", П Р И Л Е П 

на ден 31-Х11-1956 година П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба . . . . . . 

2.367 
519 

2,540 

62.147 

7.837 

168 

В К У П Н О : 75 578 

к о и си си \о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

2.367 

3.155 

519 

63.715 

502 

4.889 
263 

№ 

75.578 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е формирано на ден 1-1-1954 г. 
со решение на Народниот одбор на општината — 
Прилеп, а е регистрирако во Стопанскиот суд во 
Битола, под бр. 1073 од 20-1*1954 год. 

Претпријатието во 1956 год. има остварено вку-

пен промет од 244,257.404 динари. 

Сите обврски на претпријатието спрема опште-

ствената заедница се измирени во целост и на-

време. (170) 

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

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

дазив на позицијата Износ ^ о и ех Назив на позицијата Износ 
Ош \о дазив на позицијата Си о 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства . 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добитка 
8. Загуба 

25.541 
79.773 

30.202 

257.819 

51.047 
23.722 

5.566 

В К У П Н О : 473.670 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите . 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

25.541 

30.060 

76.163 

3.610 

28,399" 
227.728 

6.397 

69.601 3 
~' 605 ~ 

5.566 

473.670 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Основната дејност на фабриката е да произве-
дува сапун и козметика. 

Во својата дејност во 1956 год. фабриката има 
остварено бруто продукт од 411,695.000 динари, и 
остварена добивка од 5,566.000 дин. Добивката е 
распределена согласно важечките прописи. 

Во текот на 1956 год. претпријатието пристапи 
кон изведување на реконструкција на својот погон. 
Во оваа година извршени се градежните работи и 
набавена е дел од опремата. Завршувањето на ре-
конструкцијата ќе придонесе во претпријатието да 
се подобрат условите за работа, а едновремено ќе 
бидат најрационално искористени отпадоците. 

(165) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Трговското претпријатие „Просвета", Прилеп е 
основано во 1954 год. како трговски дуќан, а во 

1956 год. е претворен во претпријатие со 2 продав-
ници. 

Предвидениот план за стоков промет е надми-
нат со 25%. (ДО) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОСВЕТА" 

на ден 31-ХП-1956 година 
ПРИЛЕП 

П а с и в а 

ч о V СХ а о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни • издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 

5. Купувачи и други побарувања 
& ДРУ?* актива . . . . . . . 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка . . . . 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

358 

436 

7.134 

1.294 
24 

9.246 

е* О « О. о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

358 

501 

7.000 

К340 
47 

9.246 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТ. ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТАРИЦА ОРИЗ И ГРАВ „ЖИТО ПЕЛАГОНИЈА", ПРИЛЕП 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

0-О Назив иа позицијата Иѕнос 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

стициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

179127 
1.396 

48.887 

215.420 

34.765 
1.402 

28,176 

509 173 

ж © V си Си о Назив на позицијата Износ 
вт ООО дин. 

А. Извори на осаовните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестиции 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите : • 
В. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

179.127 

54.626 

1.396 

193.200 

52.648 

28.176 

В К У П Н О : 509.173 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЖИТО ПЕЛАГОНИЈА", 

ПРИЛЕП НО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 18-1-1952 год. и 
оттогаш се до 1-1У-1956 год. работеше под фирма: 
Житофонд. Во април 1956 година, со решение на 
Окружниот стопански суд во Битола, се пререги-
стрира под фирма: Претпријатие за откуп и промет 
со житарици, ориз и грав, со седиште во Прилеп. 

Предмет на работењето на претпријатието е. 
трговија, откуп и преработка на жита. Во својот 

состав има автоматска мелница со капацитет 18 тона 
за 24 часа, како и 3 воденички камења за вршење 
млевни услуги.-

Планот на трговската дејност и производстве-
ните услуги за работата во 1956 год. претпријатие-
то го оствари и натфрла 

Во текот на 1956 год. е остварена добивка во 
износ од 28,176.110 дин., која е распределена во 
целост согласно со постојните прописи. 

Сите обврски спрема општествената заедница и 
другите се исполнети: и навреме уплатени во целост, 

(171) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРА БОТКА НА ТУТУН, ДЕЛЧЕВО 

на Ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

* (X си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

е* О V си О- УО Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 

158 
12.988 

26 

46.140 

65.481 
41.624 

86 888 
8. Загуба I * • I I • 

В К У П Н О : 253.305 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 

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

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

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

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

158 

5.181 

13.634 

64.375 

В К У П Н О : 

13.723 . 
69.346 

86.888 

253.305 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Претпријатието за обработка на тутун во Дел-
чево е основано во 1955 год. со решение на Народ-
ниот одбор на Малешевска околија, бр. 3/55 год, 
и регистрирано во Окружниот стопански суд во гр. 
Штип на 15-1У-1955 год. под фи. бр. 297/55 год. 

Претпријатието има за задача произведената 
количина тутун од реонот на општините Делчево, 
Лепчево и Берово да ја откупи, преработи и пла-

на домашниот и странскиот пазар. 

Во 1956 година претпријатието го исполни про-
изводствениот план со 125%. 

Овој позитивен резултат произлегува од пообил-

ната берба на тутун во 1955 год. и добрата органи-

зација на работата, со залагањето« на работниците 

и службениците од претпријатието. Сета количина 

на откупениот тутун од реколта 1955 год. е обра-

ботена и наполно реализирана во 1956 година. 

Најтежок проблем беше сместувачкиот мага-

цински простор, за која цел се наемани разни згра-
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ди и се доработуваше тутунот во други претприја-

тија. Овој проблем е веќе решен со добивањето на 

локални средства за доградување на зградата ^за 

таа цел и добивање средства од ОИФ за градење 

нов магазин за тутун. 

Остварениот вкупен приход изнесува 544,216.383 
дик. и е распределен на трошоци во производството 
и данок на промет 457,328.650 дин. и на добивка од 
86,887.736 дин. 

Добивката е распределена спрема постојните 
прописи. (174) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЧЕВЛАРСКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАДРУ ГА „МИШКА" — ТЕТОВО 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в и 

«=< о и а . а« о Назив на позицијата И шие 
во 1/00 дин. 

«=* о ОЈ О. Ои о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

728 

1.848 

6.359 

123 
39 

969 

В К У П Н О : 10.066 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 

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

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

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

Г. Финансиски резултат 

728 

2.505 

11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

852 
3.917 

1.095 

969 

В К У П Н О : 10.066 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЧЕВЛАРСКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗАДРУГА 

„МИШКА", ТЕТОВО, ВО 1956 ГОДИНА 

Во текот на 1956 год. оваа задруга има наба-
вено основни средства во износ од 640.730 дин. 
Купени се, покрај другото, машина за стружење 
ѓон и машина за шиење ѓон. Порано задругата рас-
полагаше со 687.498 дин. основни средства. 

Набавените основни средства во 1956 год. се 
главно од инвестициониот фонд и од фондот за 
самостојно располагање на оваа задруга. Со нив се 
на голеша продуктивноста на трудот, при истовре-
мено смалување на производствените трошоци. 

Во текот на годината задругата редовно вне-
суваше средства во своите фондови (амортизацио-
ниот, резервниот, за самостојно располагање). 

Задругата користеше кредит за редовни обртни 
средства во износ од 3,686.000 дин. Во текот на го-
дината тој се покажуваше како недоволен. Затоа 
на задругата и' се одобри дополнителен кредит во 
износ од 852.000 дин. 

Во 1956 год. се произведени готови производи 
во износ од 18,970.960 дин. На крајот на годината 
задругата немаше залихи. 

Задругата оствари добивка во износ од 1,258.803 
дин., која е распределена според постојните про-
писи. (135) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОЕК ТИР АЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПОРОИ 

„ПОРОЈПРО ЕКГ", СКОПЈЕ 
А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

5 Е Назив на позицијата 
ОИ о 

И <нос 
во ООО дин. Ѕ Назив на позицијата си чо 

Износ 
во ООО дин. 

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

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

3 867 
1.553 

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

3.867 

тициони средства 18.920 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

19.569 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите 

5. Други извори за финансирање на 
— 

4. Вкупни обртни средства . . . . 12.834 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 
1.553 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

2.400 

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

5.203 
73 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

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

10- Друга пасива 
12.822 
2.239 

7. Распоредена добивка 10.247 Г. Финансиски резултат 
И. Добивка 
12. Покритие на загубата 

10 247 

. В К У П Н О : 52.697 В К У П Н О : 52.697 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА со своите два сектора проектански и оперативе«, 
ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието „Поројпроект", како специјали-
зирамо претпријатие за изработување на проекти 
и изведување ва сите градежни и шумско-култур-
ни работи од областа на уредувањето на пороите, 

својот задаток во 1956 година наполно го изврши. 
.Претпријатието со своето работење во 1956 год. 

оствари бруто-продукт од 45.868.581 дин., а реали-
зира добивка од 10,246.861 дан. 

Сите обврски спрема заедницата што произле-
гуваат од остварената добивка се уплатени навреме. 

(164) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 1-1-1949 година. 
Основен предмет на работењето му е: производ-
ство на хромна руда II и III врста. 

Своите производи ги продава односно хромната 
руда II врста се продава ра „Магнохром" — Кра-
љево, а хромната руда Ш врста се продава на иг-
ралиштето рударски базен на хром „Радуша" во 
Горче Петров. 

За обавување на работата во претпријатието се 
запослени 302 работника и службеника. 

Со истиот број на работниците и службениците 

претпријатието покрај производството на хромна 

руда И и III врста изведува рударски истражни ра-

боти во Лојане на арсен антимонова руда. 

Претпријатието го исполни годишниот план на 
производството на хромна руда П и Ш врста со 
103%, а рударските истражни работи се извршени 
со 99,2%. (162) 
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Б И Л А Н С 
НА ХРОМНИОТ РУДНИК „ЛОЈАНЕ", КУМАНОВО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

% Назив на позицијата 
* о 

Износ Ѕ Назив на позицијата 
О. N0 Износ 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 188.057 

3. Издвоени средства и други инвес-
тициони средства 17621 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 23.388 

B. Средства во прометна и друга 
а*« г*вл 

5. Купувачи и друг*« побарувања . . 14.035 
в. Друга актива 110.626 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 1.675 
•8. Загуба — 

А. Извори на Основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 188 057 ' 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции — 
3. Разни фондови 16:913 
4. Долгорочен кпелит за финансира-

ње на инвестициите ^ 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 6.137 

Б. Извори на обртните средства 
6 Банка — кпеттит за оботни средства 22.616 
7. Фонд на обртните средства . . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања — 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 24.172 
10. Друга пасива 1.966 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка . 1-675 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 261.536 В К У П Н О : 261.536 

Б И Л А Н С 
НА РУДАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕКСП ЛОАТАЦИЈА НА ГЛИНА „УМА", КУМАНОВО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

Ѕ §. Назив на позицијата О- о 
Износ 

во ООО тин. 5 а Назив на позицијата О- о 
Износ 

во ООО д 'Н. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства ' 245 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . > . 138 

В« Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 1,027 
в. Друга актива 6.656 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 139 
8. Загуба — 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . — 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции — 
3. Разни фондови 127 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите — 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите — 
Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 4.380 
7. Фонд на обртните средства . . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања 1.949 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 1.343 
10. Друга пасива ^67 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 1 3 9 

12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 8.205 В К У П Н О : 8 205 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
ВО 1956 ГОДИНА 

Рудар ек ото претпријатие „Ума" — Куманово е 
основано во 1955 год. и регистрирано при Стопан-
скиот суд во Скопје. 

Основната дејност на претпријатието е експло-
атација на фелсплат и активна глина. 

Во 1956 година претпријатието не го исполни 
производствениот план 100%,. а само со 82%. Глав-

ната причина за неисполнување на планот беше во 
тоа што рудникот е новоотворен и нема прилазни 
патишта до истиот, и не можеше да се врши пре-
воз на рудата до железничката станица. 

Остварен приход за 1956 година 5,990.756 дин. 
Трошоци на производството 5,851.441 дин. 

Чиста добивка 139.315 дин. 
(140) 

Б И Л А Н С 

А к т и 

НА ФАБРИКАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ МАШИНИ И МЕТАЛЕН НАМЕШТАЈ 
„МЕТАЛНА", ШТИП 

в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

х о Ои (X О Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 

Ѕ. Купувачи и други побарувања . 
Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба . . . . . . 

В К У П Н О : 

67.645 
439 

18.002 

83.299 

22.474 
18.173 

24.275 

234.307 

х о « а. СХ о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртннте средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

67.645 

16.440 

348 

88.611 

55.438 
5.825 

234.307 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
ВО 1956 ГОДИНА 

Фабриката е основана со решение на Владата 

на НРМ, бр. 14570 од 31-ХП-1948 година. 

Претпријатието работи со обртни средства од 

79,951.000 дин. како постојанен кредит и допунски 

кредит од 10,000.000 динари. 

Производствениот план за 1956 год. е остварен 
со 169,970.000 дин. а реализацијата со 107,112.063 дин. 
од тоа е остварена добивка во износ од 2,187.438 ди-
нари. 

Претпријатието располага со основни средства 
од 67,644.655 дин. Производствениот план е оства-
рен со 84%. 

Искажаната загуба произлегува од претходните 
години, т. е. од 1950/51 и 1952 год. при зголемува-
њето на фондот. (168) 
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Без теренски увид може да се изврши ре-
визија ако на ревидентите им е познат тере-
нот или ако трошоците на ревизијата би го 
оптовариле објектот со високи трошоци по-
ради тоа што објектот кој е сразмерно од 
мала вредност. 

Член 7 
Комисијата е должна да ги ревидира ела-

боратите и тоа: 
— основите во срок од 90 дена; 
— проектите во срок од 60 дена од прие-

мот на комплетирани от елаборат. 
Овој срок може претседателот да го про-

должи најмногу за уште толку и тоа само 
во случај ако е нужен теренски увид, и ако 
тој увид не може од било1 кои разлози да се 
изврши/ во определените! срокови од став 
први на овој член. 

Член 8 
За поднесениот проектен елаборат на ре-

визија, претседателот и секретарот на коми-
сијата определуваат лица за резиденти и во 
срок од 7 дена им ги доставуваат елабора-
тите со решенија дека се определени за ре-
зиденти. 

Ако ревидентот не се согласи да го раз-
гледа проектниот* елаборат, должен е во срок 
од 5 дена да го врати елаборатот заедно со 
решението, а ако се согласи да го ревидира, 
должен е во срокот што му е означен во ре-
шението да поднесе свои писмени забелешки. 

Вратените проектни елаборати, поради 
неприфаќање од ревидентите се доставуваат 
заедно со нови решенија на други лица. 

Член 9 
За извршената ревизија комисијата изда-

ва решение со кое проектот-елаборатот: 
— се одобрува без исправки и забелешки; 
— се одобрува со извршени ситни исправ-

ки од комисијата на кои се согласиле при-
сутните проектон ти и инвеститор; 

— се враќа на инвеститорот на исправка 
и надополнување по забелешките од ревизи-
ј а т а комисија; 

— се одбива. 
Член 10 

Проектниот елаборат се одобрува без ис-
правки и забелешки кога комисијата со мно-
зинство на гласови се сложи дека за прет-
ставниот објект, при дадените услови (терен-
ски и економски) се најдени нај целисходен 
технички и економски решенија, јасно иска-
жани и исцртани така да нема двојно тол-
кување и забуна при спроведувањето на 
проектираните работи на терен. 

Член 11 
Проектниот елаборат се одобрува со ис-

правки од комисијата ако тие исправки само 
појаснуваат некои недостатно јасно искажа-
ни или нацртани работи, а не се од таков 
карактер комисијата или еден од ревиденти-

те за кусо време да ги исправи и надополни 
во согласност со присутните инвеститор, пр'о-
ектант. Исправките се вршат со црвен туш 
на сите примерци и во текстот и во нацрти-
те. Извршените исправки се внесуваат во 
записникот и решението на комисијата. 

Член 12 
Проектниот елаборат се враќа на инве-

ститорот за надополнување и исправки, ако 
комисијата установи дека има такви помали 
пропусти и грешки, за кои треба повеќе вре-
ме да се поправат или надополнат, а со тие 
надополнувања и исправки проектниот ела-
борат ќе го задоволи барањето од комисијата 
да може да го одобри. Кон решението со кое 
се враќа проектниот елаборат на исправка 
се прилага и препис од записникот во кој 
подетално се наведува што треба да се испра-
ви и надополни, и во која смисла и за кој рок 
треба да се извршат исправките или надеи 
почнувањата. Исправниот и надополнетиот 
елаборат, комисијата го разгледува во поте-
сен состав од претседател и два члена, ги 
разгледува само бараните исправки и го одо-
брува или одбива. 

Член 13 
Проектниот елаборат се одбива: 
— ако техничките решенија се спротив-

ни на постојните прописи, установената прак-
са или на намената на објектот; 

— ако техничкото решение очигледно е 
не економично при постоење на поекономич-
ни такви при истите услови, (теренски и еко-
номски) и за истата намена и цел да се по-
стигне истиот резултат; 

— ако е дадено половично или сосема по-
вршно решение; 

— ако не е удовољено на поставената про-
ектна задача и желба на инвеститорот из-
несена во инвестиционата програма, или по 
друг писмен пат; 

-— ако комисијата најде и други оправда-
ни причини кои не може во проектот да се 
поправат или надополнат; 

— ако бараниве исправки не се внесени 
или е внесено нешто кое ја менува основната 
концепција на проектираните работи. 

ј Во решението со кое се одбива проект-
Ј ниот елаборат ќе се наведат разлозите на 
1 одбивањето, како и правните прописи на ос-

нова кои елаборатот се одбива. 
Член 14 

Недоволната странка од решението НА ко-
мисијата при народниот одбор на општината 
има право на жалба преку комисијата до ко-
мисијата за ревизија при народниот одбор на 
околната, а против решението на комисијата 
при народниот одбор на околијата до коми-
сијата при Секретаријатот за шумарство на 
Извршниот совет. 
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Член 15 
Кога е во прашање жалба против реше-

нието што го донела во прв степен, комнен ја<-
та на Секретаријатот за шумарство на Из-
вршниов совет, по жалбата решава суперре-
визионата комисија што за таа цел се форми-
ра при Секретаријатот. Во суперревизионата 
комисија не можат да учествуваат членови-
те бд првата ревизиона комисија, освен се-
кретарот, кој во овој случај има право само 
да го води записникот и ја врши техничката 
работа. 

Член 16 
Второстепената комисија го разгледува 

решението на ревизионата комисија и жал-
бата, и на основа на тоа донесува одлука со 
која: 

-г- се оснажува решението на ревизионата 
комисија, а жалбата се одбива; 

— се уважува жалбата и се донесува ре-
шение за! одобрување на проектот-елаборатот 
без примедби или со извршени исправки од 
страна второстепената комисија или проек-
тантот. 

Решението на второстепената комисија е 
конечно. 

Доколку се усвои жалбата и одобри про-
ектот жалителот се ослободува од трошоци-
те настанати; за второстепената комисија. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија".. 

Бр. 797 
6 декември 1957 година 

Скопје 
Секретар 

за шумарство на 
Извршниот совет, 

Инж. Борис Груд оски, с.р. 

По извршеното сравнување со оригинал-
ниот текст утврдено е дека во отпечатениот 
текст на Одлуката за поделба на територија-
та на Народна Република Македонија во из-
борни околии за избор на народни! пратеници 
во Републичкиот собор на Народното собра-
ние на општите избори кои се распишани за 
23 март Ј958 година, објавена во „Службен 
весник на НРМ" бр. 1/58 е допуштена долу-
наведшата грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Одлуката за поделба на територијата на 
Наредна Република Македонија во изборни 
околии за избор народни пратеници во Репу-
бличкиот собор на Народното собрание на 

општите избори кои се распишани за 
23 мадт 1958 година 

Во одделот I испуштена е точка 17 која 
гласи: 

„17. Изборна околија Плетвар го опфаќа 
подрачјето на општината Плетвар". 

ИС број 247 
14 јануари 1958 година 

Скопје 
ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
ИСПРАВКА 

Во Решението за именување на околиските и 
општинските изборни комисии за избор народни 
пратеници на Народното собрание („Службен вес-
ник на НРМ", бр. 1/58 год.) во точката 3. Општина 
Кичево, ред 5 треба да стои: „Секретар — Наумов-
ски Фоне, службеник од Кичево". 

Од Редакцијата 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 20452/1 од 25-Х1-1957 год. 
ја одобри промената на фами лиј црното име на Аса-
новски Асан Гафур, роден на 15-У1-1931 год. во е. 
Скудриње, Тетовска околија од татко Асан и мајка. 
Фатиме, така да во иднина фавдлијарното име ќе 
му гласи Спахиу. 

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за личните ими-
ња оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на НРМ". (1133) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 22885 од 31-Х-1957 год. ја 
одобри промената на фами лиј арното име на Ма-
тевски Вранко, роден на ден 3-УШ-1930 год. во е. 
Гла бочица, од родители: татко Јаковче и мајка Те-
мелка, така да во иднина фамилијарно^ име ќе 
му гласи Доневски. 

Согласно член 21 ст. 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавување-
то во „Службен весник на НРМ". (1) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 25594 од 23-ХП-1957 год. ја 
одобри промената на фамилијарност име на Ден-
ковиќ Киро, роден на ден З-У-1925 год. во е. Ал-
гуња, Кумановска околина, од родители: татко 
Трајан и мајка Роска, така да во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи Младеновиќ. 

Промената на фами ли јавното име се протегнува 
и на малолетната му ќерка Денковиќ Радојка, ро-
дена на ден 25-ХП-1953 год. во град Скопје. 

Согласно член 21, став 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (4) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 22164 од 2-ХП-1957 год. ја 
одобри промената на роденото име на Кочовски Ву-
кадин, роден на ден И-У-1927 год. во село Раотин-
це, Тетовска околија, од татко Сандре и мајка Роса, 
така да во иднина роденото име ќе му гласи Дуко. 

Согласно чл. 21, ст. 1 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (5) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 25591 од 25-ХП-1957 год. ја 
одобри промената на личното име на Пејдановиќ 
Танче, роден на ден 14-1-1926 год. во село Гари, 
Охридска околија, од родители: татко Пеј дановиќ 
Вангел и мајка Тинка, така да во иднина личното 
име ќу му гласи Георгиевски Вангелов Атанас. 

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (6) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 19662 од 24-ХП-1957 год. ја 
одобри промената на фами лиј арното име на Прдиќ 
Момир, роден на 27-У1-1927 год. во село Челинац, 
срез Вања Лука, од татко Прдиќ Јово и мајка Ва-
силија, така да БО иднина фамилијарно^ име ќе 
му гласи Предић. 

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (7) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи на 
НРМ, со решение бр. 22166 од 25-Х1-1957 год. ја одо-
бри промената на личното име на Ејупи Сабит, ро-
ден на ден 10-1У-1927 год. во село Скудриње, од 
тако Јашар и мајка Реане, така да во иднина лич-
ното име ќу му гласи Мирто Реџеп. 

Согласно член 21 ст. 1 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (8) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 26902 од 25-ХП-1957 год. 
ја одобри промената на фамилијарно^ име на Дур-
левски Наумче, роден на ден 5-УИ-1934 год. во се-
ло Требеништа, од родители: татко Трајче и мајка 
Николинка, така да во иднина фамилијарно^ име 
ќе му гласи Наумовски. 

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њего во „Службен весник на ПРМ". (9) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 25592 од 31-ХИ-1957 год., 
ја одобри промената на личното име на Петрушев-
ски Саво, роден на З-ХИ-1929 год. во е. Бучинци, 
Скопска околија, од родители: татко Петрушевски 
Јован и мајка Драга, така да во иднина личното 
име ќе му гласи Антевски Славе. 

Промената на фамилијарно^ име се протегнува 
и на малолетниот му син Петрушевски Воислав, 
роден на ден 3-1-1955 год. во град Скопје. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (10) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 27484 од 31-ХИ-1957 год., 
ја одобри промената на роденото име на Алексов 
Јефрем, роден на 7-УП-1938 год. во Кавадарци од 
родители: татко Алексов Илија и мајка Јорданка, 
така да во иднина роденото име ќе му гласи Љупчо. 

Согласно член 21, став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". 4 (12) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 12-23081/2-57 од 11-1-1958, г., 
ја одобри промената на личното име на Ристиќ 
Стојко, роден на ден 16-УИ-1927 год. во село Рома-
новце, Кумановско, од татко Ристиќ Боривое и 
мајка Драга, така да во иднина личното име ќе. му 
гласи Михајлове^ Ристо. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". ДО) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 22165" од 28-ХН-1957 год., 
ја одобри промената на личното име на Тодоровски 
Јован, роден на ден 7-Х-1930 год. во село Жилче, 
Тетовска околија од родители: татко Славе и мајка 
Вела, така да во иднина личното име ќе му гласи 
Димковски Јордан. 

Согласно член 21 став 1 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (19) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 15664 од 13-1Х-1957 година 
ја одобри промената на роденото име на Карапа-
шова, род. Ристовска Даница, родена на 19 октомври 
1935 година во е. Љубојно, Охридско, од татко Ри-
стовски Мијал и мајка Сандра, така да во иднина 
роденото име ќе # гласи Драгица. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (23) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Стојановиќ Зора, од е. Умин Дол* Кумановско, 
подаде тужба за утврдување на очинство цротив 
Живановски Љубомир, од Скопје а сега со непо-
зната адреса. 

Се поканува тужениот во срок од 30 дена рд 
објавувањето да овој оглас во „Службен весник ца 
НРМ", да го извести судот за својата точна адреса! 
или се јави лично. Во противен случај ќе му биде 
одреден привремен старател, кој на расправата ќе 
го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 620/57. (13) 

Дафовски Тодор Стефо, фасадер од град Скопје 
подаде тужба за утврдување на брак против Родна 
Петре Дафовска, по татко Карај анова, од е. Секу-
лом, Леринска околија, Егејска Македонија^ а сега 
во неизвесност. 

Се повикува тужената Родна Дафовска, во 
срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ", да јави на судот за 
својата сегашна адреса или да се јави лично. Во 
противен случај ќе # биде определен привремен 
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старател, кој ка расправата ќе ја застапува на неј-
зини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1172/57. 
(15) 

Вена Јане Весова, од Скопје, со стан во насел-
бата „Автокоманда", зграда 27, стан II, подаде туж-
ба за оспорување на очинство против Јане Весов, 
од е. Крушоради, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Јане Весов, во срок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ", да јави во судот за својата се-
гашна адреса или се јави лично. Во противен слу-
чај ќе му биде определен привремен старател, кој 
на расправата ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 618/57. (17) 

Доневски Петрев Коста, од Скопје, има пода-
дено тужба за развод на бракот против Доневска 
Коста Софија, во неизвесност. 

Се повикува тужената Доневска Коста Софија 
во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на НРМ", да ја соопшти на 
судот својата точна адреса или се јави лично. Во 
противен случај ќе # биде одреден привремен ста-
рател, кој на расправата ќе ја застапува на нејзини 
разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1073/56. 
(132) 

Атанас Колев Керицав, од Скопје, ул. „Иво Ри-
бар" бр. 67, има подадено тужба за утврдување на 
брак против тужената Паса Митре Паркова, од 
Згорзелец, а сета со непозната адреса. 

Се повикува тужената во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ" да ја соопшти на судот својата точна ад-
реса или се јави лично. Во противен случај ќе и' 
биде одреден старател, кој на расправата ќе ја за-
стапува на нејзини разносио. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1258/57. 
(2) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Врз основа на чл. 77 ст. 2 точка 4 и 5 од ЗПП 
Окружниот суд во Штип во спорог на тужителот 
Ката Тушева Василева, од с. Петралинци, како за-
конски застапник на малолетниот Горѓе Василев, 
против тужениот Киро Спасов, наставник, родом од 
с. Конче, за утврдување на очинство и издршка, 
на тужениот му го одредува за привремен застап-
ник адвокатот Гузелковски Александар, од Штип. 

Се поканува тужениот Киро Спасов, родом од 
с. Конче, а сега со непознато местожителство во 
срок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на НРМ", да се јави на 
овој суд или на привремениот застапник. Во про-
тивно, неговите интереси ќе ги штити привремениот 
застапник. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 322/57. 1̂1) 
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ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Лицето Ѓорѓи Ивановски, од Битола, пред овој 
суд покрена постапка за прогласување неважен за-
губениот чек бр. 914540 во вредност од 6.000 динари, 
со наслов на чекот 82-КБ-2-3512/1197, издаден од 
Народната банка — Битола. 

Се поканува секој што знае нешто за чекот или 
го нашол да јави на сопственикот или на судот во 
ерак од месец дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". Во противно по исте-
кот на овој срок чекот ќе биде прогласен за не-
важен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Битола, Р . бр. 2961/57. 
(14) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕЛЧЕВО 

ОКОЛИСКИОТ суд во Делчево објавува дека при 
овој суд се води оставинска постапка по остави-
ната на пок. Фарије Сакалиска, бив. од е. Вирче, 
општина Делчево — Штипско. 

Согласно чл. 219 од Законот за наследување, се 
поканува наследницата Фатима Шабанова, што по-
лага право на наследството од пок. Фарија, да се 
јави на овој суд и да даде наследничка изјава во 
срок од една година, од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на НРМ". Во противен случај 
по истекот на рокот ќе & се постави старател и на 
основа неговата изјава и останатите сведенија, со 
кои располага судот, ќе се расправи оставината. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Делчево, О. бр. 9/56. 
(3) 
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