
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во д у ш а н 
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Понеделник, 8 јули 1957 

Број 17 Година ХШ 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 50 дин 
Чековна сметка број Ѕ0Ѕ-Т-6Ѕ1 

82. 

На основа член 3, 47 и 54 од Основниот 
закон за заштита на добитокот од заразните 
болести ја донесувам следната 

НАРЕДБА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ТУБЕРКУЛИНИЗА-

ЦИЈА НА ГОВЕДАТА 

Со цел да се откријат туберкулозните го-
веда во општонародните стопанства и земјо-
делските задруги до крајот на месец септем-
ври во 1957 година ќе се изврши задолжител -
на туберкулинизација на говедата во ст те 
општонародин стопанства и земјоделски за-
други. 

II 
Мерките од точка I на оваа: Наредба на 

своите подрачја ќе ги извршат ветеринарни-
те станици. 

Во подрачјата кои не се покриени со ве-
теринарни станици оваа мерка ќе ја изврши 
ветеринарната станица што ќе ја одреди Се-
кретаријатот за земјоделство на Извршниот 
совет. 

;а вршат ветер и-Туберкулинизацијата ќе 
парни лекари. 

III 
За извршување на мерките пропишани со 

оваа Наредба народните одбори на општините 
^е должни на стручните органи да им ука-
жат потребна помош. 

IV 
- Општонародните стопанства односно зем-

1 од ел ските задруги се должни на ветеринар-
ниот персонал што ќе ВРШИ туберкулинизз-
ција да му дадат потребна помош за истата 

Трошоците за туберкулинизацшата паѓат 
на терет претсметката на Секретаријатот за 
земјоделство на Извршниот совет. 

VI 
Прекршувањето на оваа Наредба ќе се 

казни по член 71 од Основниот закон за за-
штита на добитокот од заразните болести и 
прекршителите ќе бидат должни да ја пла-

тат полната цена за накнадната туберкулл-
низација на добитокот 

VII 
Оваа Наредба вле-гува во сила со денот на 

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

Бр. 717 
5 јуни 1957 година 

Скопје 
Секретар 

на Секретаријатот за земјоделство. 
инж. Ф. Николовски, с. р. 

83. 

На основа член 3, 47 и 54 од Основниот 
закон за заштита на добитокот од заразните 
болести ја донесувам следната. 

НАРЕДБА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗЕМАЊЕ НА КРВ 

ОД ГОВЕДА И СВИЊИ ЗА ПРЕГЛЕД НА 
БРУЦЕЛОЗА 

Со цел да се откријат и отстранат бруце-
лозните говеда и свињи во општонародните 
стопанства и земјоделските задруги, до кра-
јот на месец септември 1957 г., ќе се изврши 
задолжително земање на крв од говедата и 
гр^њите во сите општонародни стопанства и 
земјоделски задруги за испитување на бру-
целоза. 

II 
Оваа мерка на своите подрачја ќе ја извр-

шат ветеринарните станици. 
Во подрачјата кои не се покриени со ве-

теринарни станици оваа мерка ќе та изврти 
ветеринарната станица што ќе та одреди Се-
кретаријатот за земјоделство на Извршниот 
совет. 

Крв за преглед на вруцелоза можат да 
земат ветеринарни лекари и ветеринарни по-
мошници. 

Во општонародните и задружните стопан-
ства крв за преглед на бруцелоза можат да 
земат ветеринарни лекари и ветеринарни 
помошници што се на работа во дотичните 
стопанства. ! 
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III 
Земената крв за преглед на бруцелоза се 

испраќа до Ветеринарниот институт во Скоп-
ј е, Ветеринарно-диј агностичката станица-
Битола или до било кој друг ветеринарен 
институт или завод во ФНРЈ,, овластен за 
преглед на бруцелоза. 

IV 
За извршување на мерките пропишани 

со оваа Наредба народните одбори на општи-
ните се должни на стручните органи да им 
укажуваат потребна помош. 

V 

Општонародните стопанства односно зем-
јоделските задруги се должни на ветеринар-
ниот персонал што ќе зема крв од нивните 
говеда и свињи да му дадат потребна помош 
за истото. 

VI 
Трошоците за земањето на крв паѓаат на 

терет на претсметката на Секретаријатот за 
земјоделство на Извршниот совет. 

VII 
Прекршувањето на оваа Наредба ќе се 

казни по чл. 71 од Основниот закон за зашти-
та на добитокот од заразните болести и пре-
кршителите ќе бидат должни да ја платат 
полната цена на накнадното земање на крв. 

VIII 
Оваа Наредба влегува во сила со денот на 

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

Број 946 
5 јуни 1957 година 

у Скопје 
Секретар 

на Секретаријатот за земјоделство, 
инж. Ф. Николовски, с. р. 

84. 

На основа точка 2 став 2 од Одлуката за 
определување највисоката продажна цена 
на петролот за осветление (,,Службен лист 
на ФНРЈ 4 број 15/57) Секретаријатот за сти-
ков промет на Извршниот совет донесува 

НАРЕДБА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА 

ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО НА ПЕТРОЛОТ 
ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 

1. На трговските претпријатија при фор-
мирањето продајната цена на големо на пет-
ролот за осветление им се одобрува да како 
трошоци на прометот калкулираат и тоа: 

а) на Трговското претпријатие за промет 
со нафта и нафтени деривати 7, ЈугрцетроЛ' 

— Скопје до 6% од набавната цена и тро-
шоците на превозот; 

б) на останатите трговски претпријатија 
што не набавуваат петрол директно од ра-
финериите до 3% од набавната цена и тро-
шоците на превозот. 

2. Оваа наредба влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се приме 
нува од 29 април 1957 година. 

Број 667 
15 мај 1957 година 

Скопје 
Секретар 

за стоков промет на Извршниот совет. 
Морис Шами, с. р. 

85. 
На основа член 14 од Законот за заштита 

на добитокот од заразните болести („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 9/56) пропишувам 

УПАТСТВО 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГРАДУВАЊЕ ГРО-
БИШТА ЗА ДОБИТОК, ЈАМИ-ГРОБНИЦИ 
И ПОСТРОЈКИ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА 

. МРШИ ОД ПЦОИСАН ДОБИТОК 
(ЕКАРИСАЖИ) 

I 

Гробиштата за добиток јами-гробници и 
постројки за искористување на мрши од пцо-
исан добиток народните одбори на општини-
те ќе изгра,дуваат на начин пропишан со ова 
Упатство. 

И 
Местата за лоцирање на гробишта за до-

биток, јами-гробници и постројки за искори-
стување на мрши од пцоисан добиток се од-
редуваат комисиски. 

Во состав на комисијата што ја одредува 
народниот одбор на општината влегуваат; 
ветеринарен инспектор, санитарен инспектор 
и лице задолжено за комунални работи ча 
општината. 

III 
Гробиштата за добиток се изградуваат на 

оние места каде не е можна изградбата на 
јами-гробници, поради појава на високи под-
почвени води. 

При одредувањето на локацијата за из-
градување на гробишта за добиток (во ната-
мошниот текст: гробишта) се одбираат пооце-
дени места, на далечина најмалку 500 метра 
од селата односно населените места, а кои се 
во правецот на ветрови. Овие места треба 
да имаат пристапен пат, но да не се во бли-
зината на главните патишта, реките и рекич-
ките, а особено до извори на вода за пиење, 
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IV 
При: изградбата на гробишта треба да се 

води сметка истите да бидат заградени со 
ограда која непозволува пристап на добиток. 
Големината на заградената површина се од-
редува спрема бројот на добитокот, но така 
што во гробиштата може да се влезе со кола 
Гробиштата треба да имаат широка влезна 
врата, која добро се затворува и заклучува 

Проектот за изградување на гробишта се 
изработува на основа упатствата дадени од 
надлежниот орган за ветеринарство на нгрод-
ниот одбор на општината, кои истите ги ба-
зира на основа условите што постојат на ме-, 
стото каде гробиштата треба да се подигнат, 
како и од материјалните средства што ги има 
за таа цел. 

у 
Јами—гробници за сместување на пцои-

сани животни се изградуваат на исцедени 
месности, во кои подпочвените води се ниски 
(најмалку 7—8 метра) под површината на 
земјата, а кои се оддалечени најмалку 500) ме 
тра од селата односно населбите и во праве-
цот на ветровите. Овие месности треба да 
имаат пристапен пат, но да не се во близина 
на главните патишта, на реките И рекичките, 
а особено дд не се близу до извори на во,ца 
за пиење. 

На камено-непронусливо земјиште не се 
позволува изградба на јами гробници. 

VI 
Местото на кое се наоѓат јамите-гррбници 

мора да биде оградено' со ограда, која не по-
зволува пристап на добиток. При поставува-
ње на ограда околу јамата-гробница треба да 
се опфане толку место, што околу јамата да 
може слободно да се минува со кола. На ог-
радата се поставува широка врата која треба 
добро да се затворува и заклучува. 

VII 
Екарисажи се изградуваат во близината 

на големи консумативни центри. При изград-
ба на екарисажите треба да се води сметка 
за поврзаноста на екарисажот со патна мре-
жа. Екарисажите не смеат да се градат по-
крај главните патишта. 

Екарисажите се подигнуваат обично за 
едно поголемо подрачје (за подрачје на по-
веќе општини) и под услов за нивното кори-
стење да е обезбедено потполно спроведува-
ње на ветеринарно — санитарните мерки за 
тоа подрачје. 

VIII 
Подигањето на екарисажите се врши во 

склад со мнението на Секретаријатот за зем-
јоделство на Извршниот совет а на основа 
предлогот на народниот одбор на чие под-
рачје и за чии потреби се подигнува. 

Предлогот за подигнување на екарисажи 
треба да содржи: детален план за распоре-
дот на зградата, просториите и машините, 

топогравска карта за подрачјето кое доаѓа 
во обзир за експлоатација, како и начинот на 
кој ќе биде решено прашањето за собирање 
на мрши. 

IX 
Постројките и работењето на екарисажот 

мора да бидат така организирани: да се обез-
бедува потполна примена на ветеринарно^ 
санитарните мерки. 

Просториите во( екарисажот мора да бидат 
поделени на чиста и нечиста страна. 

Машините во екарисажот мораат да одго-
вараат на својата намена и да обезбедуваат 
потполна стерилизација на материјалот кој 
се преработува. 

X 
Ова Упатство влегува во сила со објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 1568/56 
5 јуни 1957 година 

Скопје 
Секретар 

на Секретаријатот за земјоделство, 
инж. Ф. Николовски, с. р. 

86. 
На основа точка 6 од Општото упатство 

за здобивање стручна спрема на работници-
те со практична работа во претпријатијата 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/52 год.), ја 
пропишувам следната 

ПРОГРАМА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА, ^ВА 
ЊЕТО КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК -

ПАТАР ОД СООБРАЌАЈНАТА СТРУКА 

I 
Работниците патари што се здобиле со 

стручна спрема со практична работа, ќе по-
лагаат стручен испит за квалификуван ра-
ботник — патар по' оваа програма. 

И 
Согласно чл. 11 и 19 од, Правилникот за 

полагање испити за квалификувани и висо-
коквалификувани работници кои се здобиле 
со стручна спрема по пат на прикачување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 13/56 год.), 
кандидатите прво го полагаат практичниот 
дел од испитот, а по положениот практичен 
дел полагаат теоретски' дел на испитот. 

Теоретскиот дел на испитот. се состои од 
стручен теоретски дел на испитот и општо-
во бр аз овен теоретски дел. 

Практичниот дел на испитот и стручниот 
теоретски дел се полага по оваа програма, а 
општообразовниот теоретски дел на испитот 
се полага по одделна поограма пропишана 
во „Службен весник на НРМ" бр. 18/55 год. 
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III 

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУ-
ВАН РАБОТНИК - ПАТАР 

(Сообраќајна струка) 

А. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ: 
Практичниот дел на испитот се состои од 

писмена работа со лој аслени ја и практично 
ракување со мерилата и приборот за мерење 
и за снимале профили како и оправки на 
поедини делови од патот. 

1. Писмената работа се состои: 
а) од составување извештај за положбата 

на делницата на патот со која е патарот за-
должен да ја управува и одржува; 

б) од пресметување на количините од 
измерените на теренот фигури на ископот, 
на сложениот камен, туцаник, песок, извр-
шени оправки на коловозот или делови од 
некој објект; 

в). писмено' искажување за потребите од 
материјал, алат и работна сила за извршу-
вање на определена задача на одржување и 
поправка ца патот. 

2. Практично изведување: 
Поправка на оштетени делови, коловози 

од различит вид (туцанички, од камена коц-
ка, од асфалт-бетон, од цемент-бетон). 

Планирање банкини, одводни бразди и по-
правки на патните и сообраќајни сигнали. 
Поправки на поодделни делови од конструк-
циите на патот и објектите (засек, насип, под-
лога, делови на тунел, делови на мост, стол-
бови, сливници и т. ц.). 

Правење ра^зни видови малтер според про-
пишаната размера и тоа: варов, градежен, 
цементов, од гипс. ^ 

Испитување квалитетот на варта, на це-
ментот, на тулите, на ќерамидите, на каме-
нот и песокот (на терен и во лабораторија — 
во1 завод за испитување на материјали). 

Садење и одгледување на дрвја и пошу-
мување покрај патиштата. 

При практичното ракување со мерките и 
приборот за мерење и снимање на профил 
кандидатот треба да покаже знаење да мо-
же да учествува и помага при мерење и сни-
мање на профили. 

Б. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ: 
1. Општи познавања за патиштата 

и сообраќајот 
Подела на патиштата по значење, по гу-

стина на сообраќајот или оптоварување и по 
видот на сообраќајот што се одвива по нив. 

Елементи на патот и; конструкции (долни' 
строј или трупот напатот со објектите и гор-
ни г ^ о ј или коловозот на патот). 

Објекти што1 се изработуваат на патот при 
преминување на реки, потоци, буици? вади, 

длабоки долини, пресечување со други соо-
браќајници (патишта од повисок или пони-
зок ред, железнички пруги). 

Видови коловози во зависност од важно-
ста и оптоварекоста на патот (шосе, макадам, 
асфалт, бетон, цемент-бетон, коцка). 

Познавање на градбата на патиштата и 
организација на градбата. (Осовина на патот, 
обележување на напречните профили, на-
пречен и подолжен транспорт на ископите и 
материјалите, позајмици^ и депонии, спре-
мање на материјали за градење на патот). 

Одржување долниот строј на патиштата, 
објектите и коловозот. 

Должностите на патарот и надзорниот 
на патиштата. Познавање на поодделни де^ 
лови од конструкциите на патот и објектите 
(усек, насип, подлога, делови на тунел, де-
лови на мост, столбови, крила, сводови, слив-
ници и т. н.). 

Познавање на градежниот материјал за 
изработка на патишта (камен за подлога, за 
ѕидање, туцаник, ризла, песок, дрво, набоен 
бетон, армиран бетон, цемент, разни видови 
малтери и нивната употреба). Зошто служат 
привремените норми во градежништвото и 
како' се истите применуваат. 

Должностите на патарот и надзорниот 
на патиштата Познавање на прописите за за-
штита и употреба на јавните патишта и за 
броење на сообраќајот на патиштата. 

Работен налог. Патарска книшка. 
2. Сообраќајни знакови 

Знакови за опасност, за упозорување и 
обавестување, километриски белези, коло-
брани, гранични белези на патот. Значение 
на овие белези, начин на поставување и одр-
жување: Разликување и називи на патните 
сообраќајните сигнали (знакови г?а опасност, 

за изричити наредби и знакови за сбавесту-
вање. Километриски и хектометриски бе-
лези). 

3. Алат, мерки и градежни машини 
Градежни машини што се употребуваат 

за градење и одржување на патиштата (вал-
ци, камеиотрошачки, бетонобркачки, машини 
за топење асфалт, прскалици, шприц маши-
ни, набивачи, ежеви, влекачи — трактори, 
дековилски колосеци, булдожери и т. н.). 
Познавање на целокупниот рачен алат во 
употреба. Познавање на приборот за мерење 
и снимање (шаблон%, рамнила, либела, знач-
ки, крстови за визирање, висок и, др,). При-
мена и ракување со приборот за мерење и 
снимање. 

Пресметнување површини и куба^ури на 
правилните и Неправилните геометриски фи-
гури и геометриски тела (квадрат, 'правоа-
галник, трапез, коцка, призма, пирамид,а и 
др.). Познавање и пресметување на аглови. 
троагалници, четвороагалници. Познав ање 
на единиците за должина, површина и зафат-
нина , 
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4. Организација на патната служба 
Познавање организацијата на патната 

служба кај нас. Дирекција, управи за пати-
шта, секции за патишта, надзорништва. Над-
лежностите на управните и оперативните 
органи. 

5. Географија на ФНРЈ 
Општ физичко географски преглед: по-

ложба, граници и големина. Рељеф, планин-
ски системи и клима. Влијание на релјефот и 
климата за изградба и одржување на сообра-
ќајните патишта. Хидрографија. Јадранско 
море, реки и езера. Билни и животински 
свет во ФНРЈ. Население. Стопански разви-
ток на ФНРЈ во општи црти. Поопширно 
познавање на железничката мрежа, патната 
мрежа и водените патишта. Туризам и усло-
веност на истиот од сообраќајот. Сообраќајно 
географска положба на ФНРЈ. Народни ре-
публики и аутономни единици. Детално по-
знавање на патната мрежа, чрељефот, насе-
лението и др. од Народна Република Маке-
донија. 

6. Физика 
Задача на физиката. Мерење и мерки. 

Особености кај телата и агрегата состојба. 
Движење и сила. Поим за движењето. Ви-

дови движења. Брзина и забрзување. Сло-
бодно паѓање. Тежиште, рамнотежа, кружно 
движење. Центрифугална и центрипетална 
сила. 

Триење и отпор. Стрина рамнина. Сила, 
работа, ефекат, енергија и нивните единечни 
мерки. 

Топлина. Топлински извори. Промена кај 
телата под влијание на топлината. 

Светлост. Основни појмови, за светлоста. 
Извори на светлоста и ширење. 

Магнетизам. Основни појми за магнетиз-
мот. 

Електрицитет. Основни познавања на е-
ликтрицитетот. Појави на електрицитет. Ви-
дови електрицитет. Електричен напон. Слаба 
и јака струја. Електрични спроводници и 
изолатори. Е,диници за мерење струја, (волт, 
ампер, ват и киловат). 

7. Хигиена-техничка заштита 
Поим за хигиената и нејзините основни 

правила. Хигиена на трудот. Заштита на те-
лото при работа. Прва помош при несрејќен 
случај, крварење, прелом на коски, потрес 
на мозокот, сончаница, затрубување и сл. 
Прирачна аптека и нејзината употреба, По-
знавање на средствата за дезинфекција на 
вода и прехранбени артикли. 

Техничка заштита: Во каменоломите — 
заштита при палење мини, ракување со ек-
сплозивен материјал и при неговото чување. 
Заштитни средства при работа на туцаник и 
ризла. При подготвување малтери бетон, га-
сење вар и сл. При копање темели за мосто-
ви, пропусти и други објекти со различит 

материјал на суво или во вода. Заштита при 
изготвување асфалтна маса за коловози. 

Обезбедување при експлозија. 

IV 
Оваа програма ќе се применува од денот 

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

Бр, 1055 
11 април 1957 година 

Скопје 
Секретар за труд 

на Извршниот совет, 
М. Димевски, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-У-1956 год. под рег. бр. 61 е запишана задругата 
под. назив: Земјоделска задруга „Дамјаница", со 
седиште во с. Нивичани — Кочани. Предмет на ра-
ботата на задругата е: селско стопанска трговска, 
угостителска и занаетчиска дејност, како и да вр-
ши купопродажба на стоки од внатрешен промет. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Кочани, бр. 2108 од 5-У-1956 г. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Славко Трајанов, Петруш Тодосиев, Димитар Та-
шов, Јован Јосифов и Трајан Стефанов. Задругата 
ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Кр-
стев Александ,ар' и книговодителот Трајан Макси-
мов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
160/56. (812) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во (регистарот н,а стопанските организации на 
20-УШ-1956 г. под рег. бр. 4 е запишана под фир-
ма: Мешовита колонијална продавница „Ефтини-
ја", со седиште во Кичево. Предмет На нос дувано-
то на продавницата е: трговија со прехранбени ар-
тикли и предмети за куќни потреби, алкохолни и 
безалкохолни пијало-ци, тутунови производи, киб-
рит и прибор, јажар ски стоки, каде л ни и јутени 
производи и мешовита индустриска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Разнопромет" — Кичево, а согласно одоб-
рението на НО на општината — Кичево, бр. 3764 
од 1-Х1-1955 год. 

Раководител на продавницата е Томе Павлов-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 520/56. 1222) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопа ноќите организации на 
20-УШ-1956 год. под рег. бр. 4 е запишана под фир-
ма: Мешовита колонијална продавница „Дреново", 
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со седиште во Кичево. Предмет на поодувањето на 
продавницата е: трговија со прехранбени артикли, 
предмети за куќни потреби, алкохолни и безалко-
холни пијалоци, тутунови производи, ќибрит и при-
бор, јажарски и каделни производи и мешовити 
индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Разнопромет", Кичево, а согласно одоб-
рението, на НО на општината — Кичево, бр. 3764 
од 1-ХЈ-1955 год.. 

Раководител на продавницата е Зарија Димит-
риовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 522/56, (1224) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-УШ-1956 год. под рег. бр. 4, е запишала под 
фирма: Мешовита текстилна продавница „Илини-
ца", со седиште во Кичево1. Предмет на поодување-
то на продавницата е: трговија со текстилни куси 
и плетени стоки и конфекција, галантериска и ба-
зареви стоки, играчки, јажарски стоки, каделни и 
јутени производи, парфимериски и козметички сто-
ки, канцелариски материјали, . хартија, школски 
прибор' и прибор за пишување. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Разнопромет", кичево, а согласно одоб-
рението од НО на општината — Кичево, бр. 3764 
од 1-Х1-1955 год: 

Раководител на продавницата е Мише Михај-
ловски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 519/56 . (1225) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-111-1956 год. под рег. бр. 39 е запишана под, фир-
ма: Продавница, со седиште во е. Латово — Охрид-
ско. Предмет на поодувањето на продаваната е: 
трговија со мешовити индустриски стоки на мало, 
откуп на сите видови земјоделски производи и от-
куп на лековити билки. 

Продавницата е основана оД Земјоделската зад-
руга „Млад Задругар", М. Брод, а согласно' одобре-
нието на НО на општината - М. Брод, бр. 1584 
од 19-ХП-1955 год. 

Раководител на продавницата е Ѓурчинозски 
Живко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 232/56. (1233) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во (регистарот на стопанските организации на 
31-111-1956 год. под рег. бр. 39 е запишана под фир-
ма: Работилница, со седиште во М. Брод. Предмет 
на поодувањето на работилницата е: ќе се зани-
мава со сите догармаџиски, коларски и качарски 
изработки, како и мебели и разни услуги — поп-
равки на населението. 

Работилницата е основана, од Земјоделската за-
друга „Млад задругар", М. Брод, а согласно одоб-
рението на НО на општината - М. Брод, бр. 1582 
од 19-ХП-1955 год. 

Раководител на работилницата е Новевска 
Стојан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 234/56. (1234) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува ' 
дека во- регистарот на стопанските организации на 
31-111-1956 год, под рег. бр. 39, е запишана под 
фирма: Продавница, со седиште во с. Грешница, М. 
Брод. Предмет на поодувањето на продавницата е: 
трговија со мешовити индустриски стоки како - и 
откуп на секаков вид земјоделски производи и от-
куп на лековити билки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Млад задругар", М. Брод, а согласно одоб-
рението на НО на општината — М. Брод, од 
19-ХП-1955 год. 

Раководител на продавницата е Смилевски 
Александар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 233/56 (1236) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Х-1956 год. рег. бр. 479, на страна 1336 е запи-
шана под фирма: „Југохемија" — Инострана зас-
т а п н и ц и ^ — Белград Филијала, со седиште во 
Скопје. Предмет на поодувањето на филијалата е: 
административно техничка работа околу прибира-
ње на информации за положбата на пазарот однос-
но за потребите на купувачите и ,да одржува врска 
со „Југохемија", како и продавање на стока од 
консигнационото складиште. 

Филијалата е основана од работничкиот совет 
на Југохе'мија" — Белград со одлука од 10-1-1956 
год. а согласно одобрението на НО на општината 
„Кале", - Скопје, бр. 18218 од 1-Х-1956 год. 

Раководител на филијалата е Глигор Костов. 
Од Окружниот стопански суд, во Скопје, Фи 

'бр, 2425/56. (1407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-1Х-1956 год. под рег. бр. 61, на страна 209 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Димитар Влахов", со седиште во с. Стари 
Град — Титоввелешко. Предмет на работата на за-
другата е: да врши откуп на земјоделски произ-
води, ги снабдува земјоделците со вештачки ѓубри-
ва, препарати, машини и орадија. Може да се за-
нимава и со продажба на текстил, колонијални сто-
ки и железарија но откога ќе ги исполни условите 
за обавување на овие дејности. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — с. Извор, бр. 2724 од 23-УШ-
-1956 год. 

Членови на управниот одбор на задругата се 
Темелков С. Темелко, Видоје Батиќ, Димовски Јор-
дан и Завов Милан. Задругата ќе ја потпишуваат 
и застапуваат претседателот Темелков Темелко и 
членовите на управниот одбор Видоје Батиќ и Ди-
мовски Павле. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2308/56. (1416) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-Х-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 72 се запи-
шани погонските единици на Општата земјоделска 
задруга „Руен", с. Каменица — Делчево и тоа: 
Продавница бр. 1 за индустриски стоки, која ќе се 
занимава со продажба на производи од гума, кау-
чук и пластични материи, селско стопански ма-
шини и алати, вештачки ѓубрива и средства за 
заштита на растенијата, нафтени" деривату мази-
ва — уља и масти, канцелариски материјали, хар-
тија, школски прибор и прибор за пишување, жита 
к мелнички преработки, прехранбени продукти и 
предмети за куќ!ни потреби, алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, сурова кожа, волна и крзно, 
животински отпадоци и влакна. 

Продавница бр. 2 за земјоделски производи 
која ќе се занимава со откуп и продажба на големо 
на добиток, храна за добиток, зарзават, овоштие 
и преработки. 

Погонските едреници се основани од Општата 
земјоделска задруга „Руен", а согласно одобрение-
то на НО на општината — Делчево, бр. 1311 од 
'З-И-1956 год. и одобрението бр. 1312 од 2-И-1956 г. 

Погонските единици ќе ги потпишува претсе-
дателот на задругата Санде Костадиноски и членот 
Доне Наумовски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
83/56. (1426) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Х-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 234 е запи-
шан: под фирма1. Општ деловен сојуз, со седиште 
во Радовиш, Предмет на поодувањето на сојузот е: 
унапредување на земјоделството ка ј своите членк,и 
и на територијата на своето подрачје. Промет со 
сите видови земјоделски производи, преземени или 
откупени од земјоделските задруги како прерабо-
тени или. доработени земјоделски производи и дру-

,ги производи. Снабдување! на задругите со репро-
дукционен материјал потребен за унапредување на 
земјоделството и другите дејности кај земјодел-
ските задруги. Извоз на . сите видови земјоделски 
производи од земјоделските задруги, сопствените 
погони (преработени или доработени производи) и 
увоз на земјоделски, индустриски и други произво-
ди потребни за земјоделското производство. Вр-
шење на сите други стопански дејности преку свои 
работни единици во состав на управата на Сојузот 
кои ќе служат за унапредување на земјоделското 

. производство и унапредување на стопанските деј-
ности кај своите членки. Пружање на разни услуги 
на земјоделските задруги за обавување на нивни-
те стопански дејности. Преработка и доработка на 
земјоделски производи и други производи кои ги 
произведуваат или откупуваат задругите. Трговија 
со индустриски и прехранбени стоки х потребни за 
задругите. Промет со месо и месни производи на 
мало. 

Сојузот е основан со решението на НО на 
Штипска околија, бр. 10881 од 28-1Х-1956 год. 

Сојузот ќе го потпишуваат директорот Алек-
сандар Ефтимов, шефот на Сојузот Славчо Газепов 
и книговодителот Васко Начаров. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
309/56. (1578) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-Х1-1956 год, под рег. бр. 2, на страна 158 е за-
пишана под фирма: Јорганџиска работилница, По-
гонска единица на Занаетчиското услужно прет-
пријатие „13орец" — Струмица. Предмет на иселу-
вањето на работилницата е: вршење на јорганџи-
ски услуги како и да шие јоргани и душеци за 
продажба. 

Работилницата е основана о-д' Занаетчиското -
услужно претпријатие „Борец" — Струмица, со ре-
шение бр. 13657 од 20-Х-1956 год. а согласно одоб-
рението на НО на општината — Струмица. 

Работоводител на работилницата е Благој Сто-
јановиќ 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
330/56. (1581) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр, 28720, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Крагује-
Еац, на Слоботка К. Ацковска, Скопје. (596) 

Диплома за положен испит столар бр. 278 од 
4-УП-1952 год. издадела 0Д Занаетчиската комора 
Скопје на Ѓорѓи Петрушевски, Скопје. (597) 

Дозвола за држење и носење на ловна двоцев-
на пушка бр. 561, издадена од СВР — Титов Велес 
на Ристо Н. Николовски, с. Радња — Титов Велес. 

(598) 
Воена буквица, издадена од Воениот отсек — 

Гостивар на Ристо Н. Лејковски, с. Радња — Ти-
товвелешко. 

Работна книшка рег. бр. 47393, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на Персон 
Ј. Милан, Скопје. ' (600) 

Здравствени легитимации издадени од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје под бр. 117564 
и 117566 на Лепа и Даринка Видински, Скопје. 

(601) 
Здравствена легитимација бр. 49775, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Диме Гигов, Скопје.' (602) 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на Акиф Мисим Аса-
нов, с. Брест — Скопје. (603) 

Тапија за куќа оригинален примерок под бр. 
Р. 1489 од 1931 год. издадена од I степени суд во 
Скопје на Петар Николиќ, Параќин. (604) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Даница Бо-
гоева Димитрова, Скопје. (605) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Цар Самоил" с. Ранковце на 
Коле Стојанов Апостолов, с. Ранковци — Кума-
новско. (^06) 
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Здравствена легитимација бр. 32029 на Петко 
Јованов Стојковски ул. „Херцеговина" бр, 15а — 
Битола. (бб7) 

Здравствен^ легитимација бр. 24177 на Митко 
Костадинов, ул. „Брегалница" бр. — Битола. 

(608) 
Здравствена легитимација на Ибраим Ѓулеум, 

ул. „Илинденска" бр. 93 — Тетово. (609) 
Здравствана легитимација бр. 7880, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Штип на Иван 
Д. Личнов, свињогојство .— Штип. (610) 

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 867, 
издадена од ОВР - Битола на Благоја Ѓорев Да-
мески, ул. „Марксова" бр. 37 — Прилеп. (611) 

Здравствена легитимација бр. 3176, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — во Пробиштип 
на Јошко Атанасовски, Пробиштип. (612) 

Здравствена легитимација бр. 5654, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Павлина Димитрови^ Скопје. (562) 

Здравствена легитимација бр. 13291, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп 
на Лилјана Димевска, ул. „11 октомври" бјр. 2 — 
Прилеп. (546) 

Болесничка книшка бр. 23274 и картон бр. 2447, 
издадени од Заводот за социјално осигурување — 
Битола на Ванчо Здравковски, службеник при ДТВ 
„Партизан" — Битола. (547) 

Здравствена легитимација бр. 9070/издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на 
Слава Симондова, Кавадарци. (548) 

Работна книшка бр. 2806, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Прилеп на Нада За-
фирова, Скопје. (549) 

Работна книшка бр. 3886, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Домнија 
Мацкова, Скопје. (550) 

Здравствена легитимација бр. 125542, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Алил Полоши, Скопје. (551) 

Здравствена легитимација бр. 1090, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на 
Љутвију Мој син, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 107 — 
Тетово. (552) 

Здравствена легитимација бр. 4457, на Пандев-
ски Н. Насте, Битола. (553) 

Здравствена книшка на Али Еминов, с. Винича-
ни — Титоввелешко. (554) 

Шоферска книшка рег. бр. 145/52, бр. 9267/52 
год. на Цветан Ацески, с. Зополжани — Прилеп. 

(555) 
Здравствена легитимација бр. 18814, на Цена 

В. Јанкулоска, ул. „Мирче Ацев" бр. НО — Прилеп 
(556) 

Работна книшка бр. 3472 на Раде Дацев Ми-
тевски, с. Мл. Нагоричане — Кумановско, (557) 

Индекс бр. 644 издаден од Филозовскиот фа-
култет — Скопје на Ордан Петковски, Скопје. 

(558) 
Здравствени легитимации бр. 9490, 9491, 9492 и 

9193 издадени од Заводот за социјално осигурува-
ње — Скопје на Борис, Ленка, Перса и Благоја 
Несторовски, Скопје. (559) 

Здравствена легитимација бр. 50657 на Тодор-
ка Георги Несторова „Автокоманда" 36 зграда I 
влез П спрат — Скопје. (560) 

Воено уверение издадено од Воената болница 
— Ниш през 1954 год. и разни д,окументи издадени 
С;д Академијата за ликовна уметност — Загреб на 
Цветко Драгомански, Скопје. (561) 

Колска книшка бр. 1665, издадена од Сообра-
ќајната милиција — Скопје на Претпријатието „Се-
ча" - Скопје. (563) 

Индекс бр. 1500, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на Миле П. Макаревски, Скопје. 

(564) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на Драгица 
С. Петровска, Скопје. (565) 

Здравствена легитимација бр. 84, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
Марица Шоповска, ул. „Кире Гаврилоски" бр. 13 
Прилеп. (566) 

Здравствени легитимации изданени од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје под бр. 94158, 
94159 и 94160 на Јана, Ленче и Марика Бојаџиеви, 
Скопје. (568) 

Здравствена легитимација бр. 14757, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гостивар на 
Фено Стефановски, Скопје, ул. „157" бр. 16а. (568) 

Дозвола за носење оружје бр. 690, издадена од 
СВР — Битола на Трајан ѓорѓиев Блажевски, с. 
Беранци — Битола (56У) 

Здравствена легитимација бр. 4343,, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци 
на Геле Тасев Делов, Кавадарци. (570) 

Здравствена легитимација бр. 13069, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кавадар-
ци на Злата Ифтимова, Пецова, Кавадарци. (571) 

Здравствена легитимација бр. 616, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Кавадарци 
на Боро Стефанов Ѓорѓиов, ул. „Задругарска" бр 
На — Кавадарци. (572) 

Индекс бр. 681, издаден од Економскиот факул-
тет, Скопје на Методија Давидовски, Скопје. (573) 

Индекс свеска П бр1. 786, издаден од Медицин-
скиот факултет — Скопје на Ратка Колева, Скопје. 

(574) 
Оружен лист бр. 943, издаден од СВР — Скопје1 

на Трајан Блажевски, с. Д. Нерези! — Скопско. 
(575) 

Работна книшка бр. 5819, издадена од, Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Селвер Са-
ли Селим, Скопје. (576) 

Ученическа книшка бр. 3, издадена од Меди-
цинската школа во Скопје на Душанка Бодева, 
Скопје. (577) 

Матурска диплома, издадена од Гимназијата во 
Битола на Славка Николова, Битола. . (578) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Нико-
ла Николовски, Скопје. (579) 

Свидетелство бр. 330, за завршен Ш клас Еко-
номски: техникум и свидетелство бр. 470 за завр-
шен IV клас Економски техникум во Скопје на 
Бојан Тодоров Илиевски, с. Виница — Кочани. 

(580) 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА ГОЛЕМО И МАЛО 

„КАЛИНКА" ШТИП 
А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

Ѕ а Назив на позицијата О. о 
Износ 

во ООО дин. 5 си Назив на позицијата О. \0 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства . . . . . . . 567 средства 
567 2. Инвестиции во тек — 1. Фонд на основните средства . . 567 2. Инвестиции во тек 

2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес-

614 
инвестиции — 

тициони средства 614 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

786 

В. Обртни средства 
ње на инвестициите — 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 1.353 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга б. Банка — кредит за обртни средства 10.979 
4 актива 7. Фонд на обртните средства . . . . -

5. Купувачи и други побарувања . . 6.208 
8. Пасивни временски разграничувања -

в. Друга актива 7.904 В. Извори на средствата во пре-в. Друга актива 
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 2.843 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.471 

7. Распоредена добивка 120 Г. Финансиски резултат 

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

120 

В К У П Н О : 16.766 В К У П Н О : 16.766 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Трговското претпријатие „Калинка" е формира-
но на 6-УИ-1954 год. со решението на Народниот од-
бор како претпријатие на мало со определен број 
продавници:. З а д а ч а в а претпријатието се до 29-1У-
1956 год. беше да го снабдува населението од градот 
со селскостопански производи, но од оваа дата со 
решение на Народниот одбор претпријатието пре-
расна во претпријатие на големо и мало со цел да 
врши промет со сите видови селскостопански про-
изводи, месо и риба. 

Цр-етприј атието во текот на годината работеше 
со просечен број персонал од 24 работника и служ-
беника и 9 продавници. 

Планираниот промет од 40,000.000 дин. колекти-
вот на ова претпријатие со големо залагање го нат-
фрли на 69,966.790 дин. 

Во текот на годината претпријатието оствари 
вкупен приход од 9,994.782 динари. По покривањето 
на материјалните трошоци остан,ува како добиваа 
износот од 119.736 динари која е распределена со-
гласно прописите што постојат. 

Претлријатието во текот на годината среќава-
ше извесни тешкотии околу сместувањето на стоки-
те, бидејќи магазинскиот, а и продавачкиот простор, 
не само што е недоволен, но и не одговара за сво-
јата намена како и тешкотии околу дотурот на 
стоката, бидејќи нема свои сопствени превозни 
средства. (29) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЕМИШ И ЗАРЗАВАТ НА МАЛО „ЈАБУКА" - СКОПЈЕ 

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

5 а. Назив на позицијата (X о 
Износ 

во ООО дин. 2 о, Назив на позицијата 0и \о 
Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 409 
2. Инвестиции во тек -
3. И з д в о е л средства и други инвес-

тициони средства 442 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 1.530 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . д 142 
6. Друга актив?. , . . . 2 780 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 351 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 
3. Разни фондови 547 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите — 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 48 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 5.475 
7. Фонд на обртните средства . . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања — 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 7.302 
10. Друга пасива 620 

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

В К У П Н О : 14.353 В К У П Н О ; Н.353 

Б И Л А Н С 
НА КАМЕНОЛОМОТ „КИСЕЛА ВОДА", СКОПЈЕ 

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

5 а. Назиз на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ Л Назив на позицијата О. ХО 
Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства . 18 132 
2. Инвестиции во тек ^ 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 9.454 

/ 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 9.577 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 1 652 
в. Друга актива 46 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 2 530 
8. Загуба 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 16.891 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции . . . 1.242 
3. Разни фондови 10.416 
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 8.219 
7. Фонд на обртните средства . . . . 191 
8. Пасивни временски разграничувања 119 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 1.783 
10. Друга пасива — 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 2.530 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 41.391 В К У П Н О : 41.391 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ З А РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Каменоломот постои уште од. 1922 година во кое 
време истиот се користеше многу малку и се рабо-
теше на примитивен начин брачно работење) додека 
сега е знатно механизиран и постепено ќе стане мо-
дерен Каменолом. Во последните години производ-
ството е зголемено така да достигнува 35.000 м3 до 
40.000 м3. 

Годишниот план по вредност е приближно оства-
рен, додека по количина е знатно штфрлен;. Ова 

нешто се должи на тоа што во 1956 год. каменоло-
мот се преориентира највеќе на производство на 
производот ризла за асфалтирана на улици во гра-
дот и околијата, за кој имаше голема побарувачка. 

Претпријатието во текот на годината користеше 
обртни, средства во износ од 8,219.000 динари, до-
дека основните средства му изнесуваа 20,100.000 дин. 

Претпријатието во текот на годината успешно 
работеше и на крајот оствари добивка од 2,530.000 
динари. Со остварената добивка се покриени за-
конските обврски, а минимален дел останува на 
претпријатието. (42) 

А к т и в а 

' Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН „АНТИЛОП", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

^ о (У ех а, 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 инвес-

тициони средства 

В. 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 : 

484 

6.192 

187 

6.863 

"=с о 
1. 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 
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 
П. Добивка 
12. Покритие на загубата 

Г Р У П Н О : 

484 

6.139 
53 

187 

6.863 

ИЗВОД ОД ! ИЗВЕШТАЈОТ (ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Трговскиот дуќа,н „Антилоп" во состав на Тр-

говското претпријатие „Ангрокожа и гума" — Скопје 

о основан на 1-УИ-1954 година. 

Планираниот промет за 1956 год, изнесува 
28,000.000 динари, а остварената реализациј,а 27,955.635 

' дин. што во проценти (изнесува 99,84%?. 

Остварен е вкупен приход за расподелба од 
1,813.485 дин, од; кој на добивката отпаѓа 186.926 
динари. (22) 

ИСПРАВКА 

„Во „Службен весник на НРМ" бр. 8 на страна 
7 во објавениот биланс називот на Земјоделското 
стопанство од Битола место „Г,радител" треба да 
гласи „Градско поле". 

Од Редакцијата 
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Б И Л А Н С 
НА ШУМСКОТО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БОРИС КИДРИЧ" - КОЧАНИ 

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

Ѕ а Назив на позицијата о. о 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

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

57.106 
6151 

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

инвестиции 

38.837 

тициони средства 12.651 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

20.475 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите 

5. Други . извори за финансирање на 
48.269 

4. Вкупни обртни средства . . . . 66.971 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

72.808 
1 233 

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

12.629 
9.866 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 4.602 
Г. Финансиски резултат 10. Друга паоиЕа 9.120 

7, Распоредена добивка 
8. Загуба 

15 306 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

15.306 

В К У П Н О : 210.650 В К У П Н О : 210.650 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЖИТО—ДРАГОР", БИТОЛА 

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

5 а .1азив на позицијата О-, о 
Износ 

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

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 
1. Основни средства 147.061 средства 

2. Инвестиции во тек 3.896 1. Фонд на основните средства . . 147.061 

3. Издвоени средства и други инвес-
тициони средства 44.608 

2. 

3. 
4. 

Долгорочен кредит за довршените 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-

51.531 

В. Обртни средства 
5. 

ње на инвестициите 
Други извори за финансирање на 

3.896 4. Вкупни обртни средства . . . . 195.882 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

3.896 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 201.800 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . — 

5. Купувачи и други побарувања . . 7.447 8. Пасивни временски разграничувања 30 

О. Друга актива 25.157 В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

Г. Финансиски резултат 9. 
10. 

Добавувачи и други обврски . . . 
Друга пасива 

16.858 
2.875 

7. Распоредена добивка 33.666 Г. Финансиски резултат 
33.666 8. -

И. 
12. 

Добивка 
Покритие на загубата 

33.666 

В К У П Н О : 457.717 В К У П Н О : 457.717 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА; ПРОМЕТ СО ЖИТАРИЦИ, 
ОРИЗ И ГРАВ „ЖИТО—ДРАГОР", БИТОЛА ВО 

1956 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 17-1-1952 год. и од 
оваа дата па се до 1-1У-1956 год. работеше под (фир-
ма: „Житофонд", но подоцна т. е. во месец април 
1956 година, со решение на Окружниот стопански 
суд во Битола, се пререгистрира под фирма: Прет-
пријатие за промет со житарици, ориз и грав, со 
седиште во Битола. 

Предмет на послувашето на претпријатието е: 
трговија, откуп ал преработка на житарици. Во сво-

јот состав има аутоматска мелница со капацитет 45 
тони за 24 часа и една обична воденица со три воде-
нички камења за вршење млечни услуги. 

Планот на трговската дејност и производните 
услуги за работата во 1956 год. претпријатието го 
оствари и натфрли. 

Во текот на 1956 год. остварена е добивка во 
износ од 33,666.008 динари, која е распределена во 
целост, согласно поетесите прописи. 

Сите обврски спрема општествената заедница и 
другите се остварени и благовремено уплатени во 
целост. (18) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН „ШЕВРО", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

^ о 4) О, Си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

422 

6.321 

51 

6.794 

СI) о , Он ХО 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 : 

422 

6.272 
49 

51 

6 794 

ИЗВОД ОД)ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Тргов1окиот дуќан „Шевро" во состав на Тргов-
ското претпријатие „Ангрокожа и гума" — Скопје, 
е основан на ден 1-УИ-1954 год. 

Планираниот промет за 1956 год. изнесува 
23,000.000 динари, а остварената реализација 23,152.447 
динари што во проценти изнесува 100,66%. 

Остварениот вкупен приход за расподелба изне-
сува 1',462.391 дин. од кое на добивката отпаѓа 50.926 
динари. . ^ (21) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА ЈОРГАНИ, ДУШЕЦИ И ДРУГО ,,СЛОГА" - СКОПЈЕ 

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

Е о 4Ј О, Р- 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 инв.ес-

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

13.169 
144 

3.156 

30.332 

23.458 
4.046 

2.496 

76.801 

ч о 
ех 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 : 

9.126 

2.229 
3.444 

196 

37.933 

149 

18.206 
3.022 

2.496 

76.801 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА Нл. ТУТУН „МОША ПИЈАДЕ" - НЕГОТИНО 

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

ч о 
V Си а. о Назив на позицијата 

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 

В К У П Н О : 

Износ 

11.296 
131 

1.582 

101.645 

10.611 

29 

54.336 

179.630 

^ о 
V (X О. ХО 

Назив на позицијата 

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 а : 

Износ 

2.203 

9.093 
3.182 

131 

62.895 

9.843 
37.947 

54.336 

179.630 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО' ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН 

„МОША ПИЈАДЕ", НЕГОТИНО ВО' (1956 ГОДИНА 

Претпријатието е формирано во 1955 год. Врши 
оикуп на тутун кој го преработува и продава за до-
машна фабрикација и извоз. 

Од 193.603 кгр. откупен тутун, од реколта 1955 
год. планирано беше да се добие финален продукт 
180.ООО1 кгр. а се оствари 187.642 кгр. и се постигна 
продажна цена за домашна фабрикација 1208 дин., 
а за (извоз 2774 динари за 1 кгр. 

Претпријатието се снабдува со суровини од до-
броволното контрахијрање од тутунопроизводите-
лите. 

Претпријатието ги уголеми овошје основни сред-
ства со набаЈвка тонга машина, сандаци за тоши и 
друг потребен крупен инвентар. 

Остварената добивка правилно е расггоделена по 
постоевте прописи. Обврските спрема заедницата 
се извршени согласно решението на (колективот, а 
вишокот на остварените плати над платите по та-
рифниот правилник е распределен на службениците 
и работниците кои имаат право на расподелба на до-
бивката, според учество во остварениот платен фонд 
од 1/12, а разликата е префрлена во фондот за са-
мостојно располагање за набавка на потребен кру-
пен инвентар. (34) 

Б И Л А Н С 

А к т и в а 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПУТНИК МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

2 8. . Назив на позицијата о. О 
Износ 

во ООО дин. о а. Назив на позицијата Ом о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1.' Основни средства — 
средства 

2.510 2.510 1. Фонд на основните средства . . 2.510 

3. Издвоени средства и други инвес-
2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес-
9.397 

инвестиции ' — 

тициони средства 9.397 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

10.626 

В. Обртни средства 
ње на инвестициите — 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 8.072 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 
104 актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 104 

5. Купувачи и други побарувања . . 2.207 
8. Пасивни временски разграничувања 

5. Купувачи и други побарувања . . 2.207 
8. Пасивни временски разграничувања 

в. Друга актива 1.249 В. Извори на средствата во пре-в. Друга актива 
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 6.680 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 3.515 

7. Распоредена добивка 8.343 Г. Финансиски резултат 

-
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

8 343 

В К У П Н О : 31.778 В К У П Н О : 31.778 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ,,ПУТНИК МАКЕДОНИЈА", 

СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е основано со решението на Вла-
дата на1 НРМ бр. 1644 од 30-УШ-1951 год, 

Во оваа година претпријатието ја отпочна ра-
ботата со почетна состојба на основните средства од 
5,893.000 дин. а заврши со 6,373.000 динари. 

Обртни средства т. е. креди,ти на обртни сред-
ства во оваа година претпријатието не користеше. 

Во текот на 1956 год. претпријатието оствари' 
промет од 353,161.000 динари, при.ход од 18,084.000 
дин., расходи 9,740.000 и добивка 8,343.000 динари. 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУМАНОВСКО ПОЛЕ" - КУМАНОВО 

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

5 о, Назив на позицијата Си о 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 3.654 средства 

2. Инвестиции во тек 148 1. Фонд на основните средства . . 351 2. Инвестиции во тек 
2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоена средства и други инвес-
486 

инвестиции 3.627 
тициони средства . 486 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
608 

В. Обртни средства 
ње на инвестициите 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . -
инвестициите 

В. Извори на обртните средства 
148 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 4.350 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . -

5. Купувани и други побарувања . . 8.620 
8. Пасивни временски разграничувања 100 

б. Друга актива 9.868 В. Извори на средствата во пре-б. Друга актива 
сметка и друга пасива 

\ 9. Добавувачи и други обврски . . . 11.426 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.579 

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

12. Покритие на загубата 
587 

В К У П Н О : 22.776 В К У П Н О : 22.776 

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

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

5 о, Назив на позицијата Износ 5 о. Назив на позицијата Износ Рн \о си \о 

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

1. Основни средства 11,404.337 средства 
11,404.337 2. Инвестиции во тек 41,137.781 1. Фонд на основните средства . . 11,404.337 2. Инвестиции во тек 41,137.781 2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес-
57,400.746 

инвестиции 2,841.673 
тициони средства 57,400.746 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
98,576.348 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите . 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 431,865.428 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

605,182.000 

5. Купувачи и други побарувања . . 409,580.399 
8. Пасивни временски разграничувања 13,354.905 

б. Друга актива 258.436.878 В. Извори на средствата во пре-б. Друга актива 
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 478,466.306 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка ч 84,519.181 Г. Финансиски резултат 

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

84,519.181 

В К У П Н О : 1,294,344.750 В К У П Н О : 1,294,344.750 



8-^(1-1057 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА в о д 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АУТОМАКЕДОНИЈА", 

СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во текот на 1956 го-
дина како испостава на Главната дирекција за друм-
ски сообраќај на ФНРЈ и имаше Сојузно значење. 
Подоцна истото се оформи како самостојно ,од ре-
публички (карактер со истата намена односно про-
мет со возила и резервни делови. Во текот на 1952 
година, претпријатието доби право за увоз на вози-
ла, резервни делови, гуми и друго. 

Долгогодишното постоење и правилното пооду-
вање му создаде на претпријатието и мошна тради-

ција за набавка и реализација на автомобили, трак-
тори, резервни делови, гуми и Др. не само во вашата 
туку и во останатите републики. Преку своето ра-
ботење претпријатието си овозможи: перманентно 
специјализирање и проширување на својата дејност 
како во внатрешниот така и во надворешниот тр-
говски промет. 

Во периодот на 1956 година беше планиран про-
мет од 3.000,000.000 динари, а е остварен 4.481,660.631 
динари благодарение на извесни непредвидени аран-
жмани за увоз на возила и друга стока. 

На база на остварената реализација, разликата 
помеѓу набавната и продајната цена (изнесува 3,3%, 
а вкупните материјални трошоци 3%. (23) 

Б И Л А Н С 
НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ДЕН ТРАЛА ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

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

2 о, Назив на позицијата 
Си О 

Износ 
во ООО дин. Л о. Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 37.574 
средства 

37.574 2. Инвестиции во тек 889 
1. Фонд на основните средства . . 37.574 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции — 

тициони средства 8.752 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

8.728 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите -

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 3.556 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 

889 

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

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

5. Купувачи и други побарувања . . 7.990 
8. Пасивни временски разграничувања 

6. Друга актива 220 
В. Извори на средствата во пре-

6. Друга актива 220 
В. Извори на средствата во пре-

6. Друга актива 220 сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 11.678 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 112 

7. Распоредена добивка 358 Г. Финансиски резултат 

- И. Добивка 
12. Покритие на загубата 

358 

В К У П Н О : 59.339 В К У П Н О : 59.339 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЕЛЕКТРИЧНАТА ЦЕНТРАЛА, ТИТОВ -ВЕЛЕС ВО 

1956 ГОДИНА 

Во 1956 година претпријатието работеше без ко-
ристење на кредит од Народната банка. 

Основните средства се наголемени за 1,01%. 
Остварениот вкупен приход е распореден 100% 

на: материјални трошоци 22,35; амортизација 26,57; 

плати 25,50; социјален придонес 10,04; станбен фонд 
2,54; камата на основните ' средства 8,16; останати 
придонеси 1,11 и добивка 3,73%. 

Сите обврски на претпријатието спрема општес-
твената заедница што произлегуваат од добивката 
и др. се измерени во целост и во законскиот срок. 
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Б И Л А Н С 
НА СТОПАНСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЛОЗАРСТВО „Л О 3 А Р" - КУМАНОВО 

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

2 о. Назив на позицијата си о 
Иѕѕос 

во ООО дин 2 Ѕ! Назив на позицијата (X о 
Износ 

во ООО дин. 

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

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

тициони средства 

24.421 
26.078 

2.176 

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

инвестиции 
3. Разни фондови 

14.423 

9.976 
2.183 

4. Долгорочен кредит за финансира-
26.100 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите 

5. Други извори за финансирање на 
26.100 

4. Вкупни обртни средства . . . 6.005 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

9.200 

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

1.657 
4.518 

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 . 
2.973 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

895 

В К У П Н О : 65.750 В К У П Н О : 65.750 

А к т в а 

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

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

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

х о 
0-1 О Назив на позицијата 

Износ 
во ООО дни. 

А. Основни и ивлвеени 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 в друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распореден^ добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

1,611.592 
523.828 

119.705 

16.466 

36.698 
3.694 

9.801 

2,321.784 

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

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

В К У П Н О : 

1,177.160 

434.432 
141.586 

517.621 

6.206 

7.363 

7.613 
20.002 

9.801 

2,321.784 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СКОПЈЕ", 

СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието се занимава со производство и 
пренос на електрична енергија. За разлика од дру-
гите производни претпријатија, кои ги продаваат 
своите производи по економски цени, нашето прет-
пријатие не послуша на таков принцип. То?. е зачле-
нето во Заедницата на електростопанските претпри-

јатија на НРМ, која е продавач на електричната 
енергија. 

Претпријатието ја продава сиатата на своите ка-
пацитети на Е л ектр о стопа не кат а заедница по дого-
вор, кој се базира на планираните износи за д обич-
ната година. 

Со оглед на тоа, дека во 1956 година Електро^ 
стопанската зедница беше во загуба на цената на 
чинењето, претпријатието не доби пла,нска добивка, 
туку добивката остварена во 1956 година, е од уште-
дите во претпријатието и од други дејности. (35) 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА НИСКА ГРАДБА „ВАРДАР" ВО СКОПЈЕ 

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

2 Ѕ., Назив на позицијата о. хо 
Износ 

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

Износ 
во ООО дин. 

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

30.979 
средства 

30.979 
1. Фонд на основните средства . . 24 005 626 1. Фонд на основните средства . . 24 005 

2. Инвестиции во тек 626 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес-

19.787 
инвестиции 6.975 

тициони средства 19.787 3. Разни фондови 
4 Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 

21.227 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

10.112 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 10.112 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка - кредит за обртни средства 12.411 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 322 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 24 044 
8. Пасивни временски разграничувања 

в. Друга актива 868 
В. Извори на средствата во пре-

в. Друга актива сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 16.968 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 4.508 

7. Распоредена добивка 7.923 Г. Финансиски резултат 

- 11. Добивка 7.923 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 94.339 В К У П Н О : 94.339 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Претпријатието „Вардар" е формирано во кана-
лот о на 1953 година и се занимава со изградба и 
поправка на патишта, мостови и канализација. Во 
1953, 1954 1955 год. претпријатието успешно ја 
обавуваше својата работа и остваруваше поголема 
добивка. Во 1956 година поради намалување на ин-
вестициите за градежништвото, а посебно за ниеко-

храдбата, претпријатието се најде во тешка ситуа-
ција. Но благодарение на презимањето на други 
работи и новиот начин на работата претпријатието 
оствари и оваа година една минимална добивка од 
7.923.000 дин. која е расподелена по законските 
прописи. 

За извршување на работата претпријатието ко -
ристеше основни средства во вредност од 31,000.000 
дин. ш кредит од банката (во износ од 12,000.000 ди-
нари. (51) 
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Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ФОТО УСЛУГИ „ФОТО ЦЕНТАР" -)СКОПЈЕ 
А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

5 Ѕ. Назив на позицијата ех о 
Износ 

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

Износ 
во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 2.607 
2. Инвестиции во тек — 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 1.989 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 13.622 
6. Друга актива 42.742 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 329 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 2.607 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции — 
3. Разни фондови 4.010 
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 53.790 
7. Фонд на обртните средства . . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 4.636 
10. Друга пасива 47 

Г. финансиски резултат 
11. Добивка 329 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 65.419 В К У П Н О : 65.419 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РУЕН", КРИВА ПАЛАНКА 

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

Ѕ а Назив на позицијата ОЦ о 
Износ 5 о. Назив на позицијата О- ХО 

Износ 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 3,299.701 
2. Инвестиции во тек -
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 1,001.955 

В. Обртни средства 

4. 'Вкупни обртни средства . . . . 29,461.609 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 12,853.638 
6. Друга актива 461.131 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 2,115 070 
8. Загуба -

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 2,901.747 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 397.954 
3. Разни фондови 962.302 
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 6,987.642 
7. Фонд на обртните средства . . . . 494.371 
8. Пасивни временски разграничувања -

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 34,127.337 
10. Друга пасива 1,206.681 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 2,115.070 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 49,193.104 В К У П Н О : 49,193.104 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РУЕН", КРИВА 

ПАЛАНКА ЗА 1955 ГОДИНА 

Во почетокот на годината сите градежни работи 
се наоѓаа во завршна фаза, со кое се наметнуваше 
Проблем претпријатието да создаде можност не само 
за нормална работа туку и да ја прошири. 

Проучувајќи го планот На околијата, работниот 
колектив донесе одлука да ја прошири својата деј-
ност така да ги изведува сите видови градежни, ра-

боти: нискоградба, хидроградјба и високоградба. Со 
ваквото проширување на дејноста претпријатието1 

успеа да ги заземе и о!ние работи кои спрема прет-
ходната регистрација немаше право да ги изведува. 
Отвори градилиште во Кратово, Рамковни и други 
места. Вкупната планска задача за годината во из-
нос од 35 мил. динари ја исполни со 40 ми,лиони 
динари. 

Финансиското работење во текот на годината 
се одвиваше нормално и некои особени пречки не-
маше. (14) 

Б И Л А Н С 
НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОСВЕТНО ДЕЛО" - 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 о 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 989 средства 
1. Основни средства 989 средства 

2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 989 2. Инвестиции во тек -
1. Фонд на основните средства . . 989 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес-
2.276 

инвестиции . ' 
тициони средства 2.276 3. Разни фондови 4.102 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите -

Б. Обртни средства 5. ,Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 91.212 
инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства . . . . 91.212 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 89.967 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . — 

5. Купувачи и други побарувања . . 5.191 
8. Пасивни временски разграничувања 1.634 

5. Купувачи и други побарувања . . 5.191 
8. Пасивни временски разграничувања 

О. Друга актива 25 В. Извори на средствата во пре-О. Друга актива сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 3.626 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 75 

7. Распоредена добивка 3.843 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба — 11. Добивка 3.843 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О ; 104.236 Р 7 У П Н О: 104.236 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Претпријатието „Просветно дело" издава учеб-
ници, прирачници, школски, административни книги 
и обрасци. 

Во текот на 1956 год. претпријатието користеше 
просечно 85,400.000 дин. кредит за обртни средства. 

Проку целата 1956 го^.на има издадено вкупно 
71 книга, во вкупна вредност од 110,209.000 динари, 
од кое е продадено во износ од 79 981.000 динари. 

Со својата работа претпријатието оствари до-
бивка од 3,843.000 динари. 

Сите обврски на претпријатието спрема општес-
твената заедница како и оние што произлегуваат од 
расподелбата на добивката се намирени во целост 
и во законскиот рок. (24) 
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Б И Л А Н С 
НА ШИВАЧКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗАДРУГА „ГЕРАС - ЦУНЕВ" - СТРУМИЦА 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П 2 

5 о. Назив на позицијата ех о 
Износ 

во ООО дин. 5 Е Назив на позицијата Си \0 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 1 967 
средства 

1. Основни средства 1 967 
средства 

, 2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 1 143 
, 2. Инвестиции во тек — 

Фонд на основните средства . . , 2. Инвестиции во тек 
2, Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции -

тициони средства - - - 3. Разни фондови 6.033 
4.' Долгорочен кредит за финансира-

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите -

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 12.043 
инвестициите — 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка - кредит за обртни средства 6.260 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . . — 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 1.630 
Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 2.204 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка 487 Г. Финансиски резултат 
8. Загуба — И. Добивка . 487 

12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 16.127 ' В К У П Н О : 16.127 

Б И Л А Н С 
НА ЛОЗАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДЕМИР КАПИЈА", с. ДЕМИР КАПИЈА - ТИТОВВЕЛЕШКО 

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

% а Назив на позицијата е(\0 Износ Ѕ о, Назив на позицијата о. О Износ 

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

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

110.007 
11.525 

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

инвестиции 

48.549 

61.430 
тициона средства 10.219 3. Разни фондови 13.668 

4. Долгорочен кредит за финансира-
11.553 

В. Обртни средства 5. 
ње на инвестициите . . . . . . . 
Други извори за финансирање на 

11.553 

4. Вкупни обртни средства . . . . 39.765 инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка кредит за обртни средства 31.588 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 553 -

5. Купувачи и други побарувања . . 
Друга актива 

6.507 
1.807 

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 
1.074 

11.415 
7. Распоредена добивка 11.685 Г. Финансиски резултат 
8. Загуба - 11. Добивка 

12. Покритие на загубата 
11.685 

В К У П Н О : 191.515 В К У П Н О : 191.515 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Лоз ирското претпријатие „Демир Капија" во с 
Демир Капија во текот на 1956 год. оствари чиста 
добивка од 11,685.000 дин. Оваа добивка главно 
доаѓа од лекарската трапа која во' текот на 1956 год. 
беше една од н а ј с т а б и л н и т е . Своите производи од 
лозарството, претцри јатието ги пласираше во стран-
ство и постигна цена од 104 дин. по кгр. грозје 
Останатите гр,анки како ратарството, градинарство-
то, сточарството и овоштарството се исто така рен-

табилни со исклучок на сточарството кое направи 
загуба од 1,460.000 динари. Како смер за понатамош-
на работа, а за да би можеле да се сместат произ-
ведени јата од новите 114 хектара лозја, претприја-
тието користеше кредит од 9,141.000 дин. за подига-
ње на нова винарска визба каде ќе може да се из-
врши преработка на винските сорти. 

Во текот на 1956 год. меѓу работниците, беше 
систематски проучувана новата организација на 
работата т. е. плаќање по единица на производ и 
за 1957 година е решено д,а се пристапи кон вове-
дување на оваа организација на сите работни места. 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО КОЖНИ И ГУМЕНИ ПРОИЗВОДИ „АНГРО -

КОЖА И ГУМА", СКОПЈЕ 

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

2 р. Назив на позицијата о, О 
Износ 

во ООО дин. 5 о, Назив на позицијата 
0- о 

Износ 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 2.609 
средства 

2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 2.609 

3.' Издвоени средства и други инвес-
2. Долгорочен кредит за довршените 

3.' Издвоени средства и други инвес-
2. Долгорочен кредит за довршените 

3.' Издвоени средства и други инвес- инвестиции — 

тициони средства 6.948 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

10.013 

В. Обртни средства 
ње на инвестициите 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 48.285 
инвестициите 

48.285 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 54.473 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . — 

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

в. Купувачи и други побарувања . . 25.940 
8. Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . 15.375 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.129 

7. Распоредена добивка Г. Финансиски резултат 

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

183 

В К У П Н О : 83.782 В К У П Н О : 83.782 

Планираниот промет за 1956 година изнесува 
260,000.000 ди,н., а остварената реализација 270,547.234 
дин. што во проценти изнесува 104,06%. 

Редовните и дополнителните средства што прет-
пријатието ги доби како ,кредит од Народната банка 
изнесуваат 54,473.000 дин. од кој просечно во 1956 
год. се користени 56,998.000 дин. 

Остварениот вкупен приход изнесува 12,514.656 
дин. од кој на добивката отпаѓа 183.053 дин. (20) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Тетовското претпријатие на големо „Ангроко-
жа и гума" — Скопје е основано од Владата на НРМ 
— Скопје со решение бр. 1953 од 26-Х-1951 година. 

Со реорганизацијата на трговската мрежа на ден 
1-У11-1954 год. од своите продавници една затвори, 
друга наполно осамостои, а останатите трговски ду-
ќани „Антилоп" и тргав, дуќан „Шевро", останаа во 
состав на претпријатието. 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ЦРВЕН ПИПЕР ВО ГЕВГЕЛИЈА 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

Ѕ о. Назив на позицијата Си о 
Износ 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 36,542.292 
2. Инвестиции во тек -
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 5,241.452 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 36,941.395 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 14Л87.0Ѕ2 
в. Друга актива -

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 20,194.123 
8. Загуба — 

ВКУПНО: 113,106.344 

^ о 
и Си 

Си \0 
Назив на позицијата Износ 

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 

36,542.292 

5,458 865 

47,935.000 

В К У П Н О : 

2,976.064 

20,194.123 

113,106.344 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА КОНЗ ЕРБИ „ЗОРА" - ГЕВГЕЛИЈА ) 

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

Ѕ Назив на позицијата а. о 
Износ 

во ООО дин. 5 а Назив на позицијата 
Си о 

Износ 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 156.350 средства 

2. Инвестиции во тек 132.481 1. Фонд на основните средства . . 1.100 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции 152 805 

тициони средства 790 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

34.180 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите 124.267 Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 42.322 инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

10.6Ѕ9 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 72.789 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 63.920 
8. Пасивни временски разграничувања 

в. Друга актива 10.917 В. Извори на средствата во пре-в. Друга актива 
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 10.226 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 754 

7. Распоредена добивка — Г. Финансиски резултат 
8. Загуба — 11. Добивка 

12. Покритие на загубата : 
В К У П Н О : 406.780 В К У П Н О : 406.780 
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Здравствена легитимација бр. 12146, издадена 
од Заводот за социјално осигуруваше — Прилеп на 
Алија Уколоски ул. „Мице Козар" бр. 113 — При-
леп. (581) 

Здравствени легитимации на Стретен и Стојан 
Николиќ, Титов Велес. (582) 

Здравствени легитимации бр. 18039, 18040 и 
18041 на Крум, Агнија и Трајче Глушкови, ул. „Вл. 
Назор" бр. 49 - Титов Велес. (583) 

Здравствена легитимација бр. 12971, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Стефан Караман,ди, Битола. (584) 

Здравствена легитимација на, Милица Кузма-
новска, ул. „Илинден" бр. 82 - Битола. (585) 

Здравствена легитимација бр. 1536 на Јелена 
Гал ушка, хотел „Македонија" соба бр. 17 — Би-
тола. (586) 

Здравствена легитимација бр. 9483, на Ангелина 
Илија Стојческа ул. „7 бригада" бр. 10 - Битола 

(587) 
Здравствена легитимација бр. 25986, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на Миољуб Станоевиќ, Специјална болница за 
ТБЦ Јесеново — Титоввелешко. (588) 

Здравствена легитимација бр. 4441. издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на 
Миле Ристов Недев, ул. „Иљо Настов" бр. 17 Ка-
вадарци. (589) 

Индекс бр. 1026, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на Наталија Давидовска, Скопје. 

(590) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на Перса С'лав-
ковиќ, Скопје. (591) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Сарајево на Илија Н. 
Станчев, Скопје. (592) 

Работна книшка серија „А" бр. 504803, рег. бр. 
17249, издадена од Бирото за посредување на тру-
дот — Белград на Роза Русо, Скопје. (595) 

Работна книшка бр. 21306, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Драган Че-
пишевски, Скопје. (638) 

Возачка дозвола бр. 156/52 издадена од Сообра-
ќајната милиција през 1952 г. во Никшиќ — НР 
Црна Гора на Ахметовиќ Алил, Скопје, ул. „Лени-
нова" бр, 36. (639) 

Здравствена легитимација бр. 26878, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Лефтерка Радомирова Арсиќ, Скопје. (640) 

Здравствена легитимација, издадена од В. П. 
2316 — Скопје на Саво Стефановски, Скопје. (641) 

Свидетелство за положен стручен испит за ква-
лификуван работник бр. 5706/56 год., издадено од 
Народниот одбор на општината Ѓ. Петров — Одде-
ление за стопанство' на Владо С. Трајковски, с. 
Кучково — Ѓ. Петров. (642) 

Оружен лист бр. 1287 за ловна пушка двоцзвна 
калибар 12, издаден од СВР - Скопје, на Стојан 
К. ѓорѓиевски, е. Шишево — Скопско. (643) 

Здравствена легитимација бр. 33014, издадена 
од Заводот за социјално осигурување - Скопје на 
Милена Мишиќ, Скопје. (644) 

Здравствена легитимација "бр. 105163, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Мемишов Имер, Скопје. (645) 

Индекс бр. 1357, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на Драган Загорац — Скопје. 

(646) 
Здравствена легитимација бр. 72486, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Нада Костовска, Скопје. ' (647) 

Здравствена легитимација бр. 144320 на Бранко 
Шереметковски, ул. „Кафтаноска" бр. 70 — Би-
тола. (648) 

Здравствена легитимација на Кирко Јоле Топ-
чиевски, с. Смилево — Битола. (649) 

Диплома за завршена учителска школа во Би-
тола, на Даница Петрова Божинова — Битола. 

(650) 
Здравствена легитимација бр. 9281, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Штип на Пе -
тар Коцев Ников, ул. „Ванчо Прке" бр. 1 Штип 

(651) 
Работна книшка бр. 950, серија бр. 122113, изда-

дена од Бирото за ' посредување на трудот — Гос-
тивар на Драгица ѓорѓе Илиевска, ул. „Панче По-
поски" бр. 16 Гостивар. (652) 

Мајсторско писмо бр. Р. 1883 од 1-УП-1946 год., 
издадено од Занаетчиската комора во Скопје на Ра-
мо Амет Исљамов, Скопје. (658) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило камион 
марка „Бетворд" под бр. 349/54 год. издадена од 

— Скопје на Станбено штедна задруга „Но,в 
дом" Скопје. (659) 

Оружен лист бр. 12, издаден од СВР - Скопје 
на Зулфи Р. Алиловски, с. Долно Коњаре - Скоп-
с к а . (660) 

Здравствена легитимација бр. 79064, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Душко Д. Трајковски, Скопје. (661) 

Здравствена легитимација бр. 13716, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
Јана Георгиева, ул. „Сотко Георгиев" бр. 99 - При-
леп. (662) 

Здравствена легитимација бр. 4592Ј издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на Мите Василев Стојановски с. Фурка Гевѓе-
л иЈа . (663) 

Здравствена легитимација бр. 14019, издадена од 
Заводот за социјално осигурување! — Струмица на 
Јован Вотруба, Керамидна фабрика „Еленица" — 
Струмица. ? (664) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Михајло 
Бојчевски, Скопје. (665) 

Здравствена легитимација бр. 1713 издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на Пе-
тар Цане Трајковски, ул. „Браќа Миладинови" бр 
6 - Битола. (613) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Ѓорѓи Ди-
мовски, Скопје. (614) 

Диплома за положен испит мајстор столар под 
бр. 202/53, издадена, од Занаетчиската комора во 
Ќуприја на Љутви Абази Идризи, с. Милетино — 
Тетово. (615) 
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'Сообраќајна книшка од камион Марка „Грефен-
штиф" рег. бр. М-4115 на Претпријатието за превоз 
на стоки „Трудбеник" — Скопје. (616) 

Здравствена легитимација бр. 21615, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
Никола Наумоски, ул. „Републиканска" бр. 13 — 
Прилеп. ' (617) 

Здравствена легитимација бр. 11025, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на Пан-
че Камчев, ул. „Борис Кидрич" бр. 65 — Штип. 

(618) 
Здравствена легитимација бр. 11192, на Цветан-

ка Сотир Блажева, ул. „Брегалница" бр. 51 — Би-
тола. (619) 

Работна книшка бр. 20822/54 год. издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на Амет 
Ферат Таир, Скопје. (620) 

Здравствена легитимација бр. 54796, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Марија Маркова, Скопје. (621) 

Работна книшка серија бр. 109450, рег. бр. 3894, 
издадена од Бирото за посредување на трудот во 
Битола на Кузе Кузмановски, с. Ст. Лагово —' При-
леп. (623) 

Здравствена легитимација бр. 23003, издадена од 
Заводот за социјално осигурување Штип на Илија 
Трајков т и м о в с к и , с. Витолиште — Прилеп. 

(1624!)! 
Возачка книшка за трактор „Ланц Булдог" рег. 

бр. М. 496, издадена, од Сообраќајната милиција -
Скопје, на Факултетското земјоделско стопанство!, 
с. Трубарево — Скопско. (625) 

Здравствена легитимација бр. 126049, издадела 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
ЈВетовеф А. Илијаз, Скопје. (626) 

Сообраќајна книшка бр. 6412, изда,дена од ОВР 
- Штип на Селанската работна задруга с. Видо-
виште — Кочани. (627) 

Возачка дозвола бр. 621, издадена од СВР — 
Штип на Славко Јованов Крстев, ул. „Илинденска" 
бр. 20 - Кочани. (628) 

Оружен лист на Стојан К. Георгиевски, с. Ши-
шево — Скопско. (629) 

Свидетелство за завршен V разред гимназија, 
издадено од гимназијата „Јосип Броз Тито" '— Окоп 
је на Павле Стојановиќ, Скопје. (630) 

Здравствена легитимација бр. 108380, издадена 
од Заводот за социјално'осигурување — Скопје на 
Магбуле Сабит, Скопје. (631) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување на Угрин Банковски, 
Скопје. - (632) 

Здравствена легитимација бр. 28384, на Илинка 
Цветкова, работничка при тутуновата станица — 
Битола. (633) 

Здравствена легитимација бр. 9560, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Куманово на 
Стојко Стоиманшски ул. „Ленин" бр. 32 -— Кума-
ново. (634) 

Здравствена легитимација бр. 5002, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на 
Сава Чурлинова, Гевгелија. (635) 

Работничка книшка бр. 362, издадена од Бирото 
за посредување на трудот Ресен на Петре Карала" 

новски, ул. „57ТИ ноември" бр. 24 — Ресен. (636) 
Индекс бр. 869, и студентска легитимација бр. 

899, издадени од Медицинскиот факултет — Скопје, 
на Роза Илиева Башовска, Скопје. (637) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 10590, серија бр. 0233795, 
издадена од СВР - Охрид на Амдие Мурат Курто, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 143 - Охрид. (1506) 

Лична карта рег. бр. 1798, серија бр. 0022510, 
издадена од СВР - Охрид на Јонче Стеван Сте-
вано1вски ;с. Елшани — Охридско. (1507) 

Лична карта рег. бр. 18580, серија бр. 0024113, 
издадена од СВР - Охрид на Глигор Ламбев Ча-
ловски с. Пештани — Охридско. (1508) 

Лична карта рег. бр. 2747, серија бр. 0002449 из-
дадена од ОВР - Битола на Паца Коста ѓорѓиов-
ска, с. Новаци — Битола. (1509) 

Лична карта рег. бр. 2748, серија бр. 0002450, 
издадена од СВР - Битола на Илија Лозан ѓорѓи-
евски, с. Новаци - Битола. - (1510) 

Лична карта рег. бр. 7032,, серија бр. 0004372, 
издадена од СВР - Битола на Јован Павле Мит-
ревски, с. Добровени - Битола. (1511) 

Лична карта рег. бр. 779, серија бр.. 0181289, из-
дадена од ОВР - Прилеп на Митре Настев Трен-
ковски, с. Мирче Ацев — Прилеп. (1512) 

Лична карта рег. бр. 1947, издадена од ПВР -
Крушево на Петре Велев Илиоски, с. Селце - При-
леп. ( 1 5 1 3 ) 

Лична карта рег. бр. 20929, серија бр, 2556013, 
издадена од СВР — Карловац на Љубица Марти-
новиќ; ул. „Даме Груев" бр. 67 - Охрид. (1514) 

Лична карта рег. бр. 1886, серија бр. 0225996. 
издадена од СВР - Охрид на Дафинче Славко 
Маркоски,, с. Белчиште — Охридско. (11515) 

Лична карта рег. бр. 12224, серија бр. 0756763, 
издадена од СВР - Кичево на Јоше Конев Си-
муновски, с. Вранештица - Кичево. (1516) 

Лична карта рег. бр. 7165, серија бр. 0071730, 
издадена од, СВР - Гевгелија на Јане Ѓорѓиев Ја-
нев, с. Горничет - Гевгелија. (1517) 

Лична карта рег. бр. 3889, серија бр. 0664465, 
издадена од СВР - Тетово на Куртиш Јонуз Ме-
меди, с. Милетино — Тетовско'. (1518) 

Лична карта рег. бр. 19034, серија бр. 0679871, 
издадена од СВР — Тетово на Н у р е д и Рушит Та-
ири, ул. ,,Ново Село" бр. 46 — Тетово. (1519) 

Лична карта рег. бр. 10021, серија бр. 0679047, 
издадена од СВР — Тетово на Саит Даут Фетиши, 
с. Доброште — Тетовско. (1520) 

Лична карта рег. бр. 26856, серија бр. 3232396, 
издадена од СВР — Краљево на Светислав Бога-
ќевиќ, ул. „Т. Ц. Мерџан" бр. 21 - Тетово. (1521) 

Лична карта рег. бр. 1012, серија бр. 0510897, 
издадена од СВР — Куманово на Добросав С. Пет-
ровски, с. Бељаковце — Кумановско. (1522) 

Лична карта рег. бр. 1385, серија бр. 0726145, 
издадена од СВР — Брод на Стојан М. Видевски, 
с. Инче — Охридско. (1523) 

Лична карта рег. бр. 4315, серија бр. 0748833, 
издадена од СВР — Кичево на Мафлуд Мислимов 
Ипчески, с. Србица — Кичево. (1524) 
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Лична карта рег. бр. 5123, серија бр. 3044330, 
издадена од ОВР — Бор НР Србија на Трајче Јо-
ванов Игнов, ул. „Скопска" бр. 6 — Титов Велес. 

. (1525) 
Лична карта рег. бр. -5178, серија бр. 0345688. 

издадена од ОВР — Титов Велес на Елица Павло-
ва Димовска, ул. „Скопска" бр. 6 — Титов' Велес. 

(1526) 
Лична карта рег. бр. 26408, серија бр. 0723218, 

издадена од ОВР — Гостивир на Бафтијар Џела-
динов Сулемани, с. Форино — Гостивар. (1527) 

Личка карта рег. бр. 4974, серија бр. 0457482, 
издадена од ОВР Струмица на Трајко Павлев 
Костовски, ул. „Светозар Марковиќ" бр. 8 — Стру-
мица. (1528) 

Лична карта рег. бр. 1271, серија бр. 413781, из-
дадена од ОВР — Радовиш на Исмаил Усенков Де-
станов, с. Злетово — Радовиш. (1529) 

Лична карта рег. бр. 6294, серија бр. 168007, 
издадена од ОВР - Димитровград на Јорданка 
Арсова Митрева, с. Дреново — Кавадарци. (1179) 

Лична карта рег. бр. 6574, серија бр. 0547154 
издадена од ОВР - Куманово на Али Е. Рушити, 
с. Ваксинце - 'Кумановско . (1531) 

Лична карта рег. бр. 5248, серија бр. 0030944, 
издадена од ОВР — Тетово на Благоја Зеков Зла-
таноски, с. Д. Седларце - Тетовско. (1533)' 

Лична карта рег. бр. 16943, серија бр. 0678305, 
издадела од ОВР - Тетово на Ваит Миртезан Зи-
бери, с. Новаќе — Тетовско. (1534) 

Лична карта рег. бр. 3080, серија бр. 0699690, 
издадена од ОВР — Гостивар на Томо Митев Угри-
новски, ул. „29 ноември" бр. 13 - Гостивар. (1535) 

Лична карта рег. бр. 8009, издадена од ОВР — 
Делчево на Усаин Реџепов Реџ епов, Делчево. 

(1536) 
Лична карта рег. бр. 6617, серија бр. 0233388, 

издадена од ОВР — Охрид на Кенан Иса Османо-
ски, ул. „Гоце Делчев" бр. 53 — Охрид. (1537) 

Лична карта рег. бр. 14963, серија бр. 067.7101, 
издадена'од ОВР — Тетово на Раиф Адем Бавќари, 
ул. „Солунска" бр, 18 — Белград. (153^) 

Лична карта рег. бр. 9889, серија бр. 0011787, 
издадена од ОВР — Битола на Пецо Никола Секу-
ловски, с. Добромири — Битола. (1539) 

Лична карта рег. бр, 7073, издадена од СВР — 
Прилеп на Јандре Ѓоршев Јандрески, с. Стровија 
- Прилеп. (1540) 

Лична карта рег. бр. 4066, серија бр. 0036775 из-
дадена од; П^ВР - 'Струга на Наумка Јанковска, с. 
Вишни — Охридско. (1541) 

Лична карта рег. бр. 17487, серија бр. 0731919, 
издадена од СВР - Кичево на Деар Елезов Ајро-
ски, с. Гор. Страгомиште — Кичево. ѕ (1542) 

Лична карта рег. бр. 8223, серија бр. 0753244; 

издадена од СВР — Кичево на Мехмед Џабиров 
ЈБутвиоски, с. Шутово — Кичево. (1^43) 

Лична карта рег. бр. 986, серија бр. 0377496, из-
дадена од СВР — Кочани на Симеон Божинов Сто-
јов, с. Зрновци — Кочани. (1544) 

Лична карта рег. бр. 7376, серија бр. 0484189-
издадена од СВР — Струмица на Јосиф Панчов Бо-
жинов, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 21 Струмица. 

(1545) 

Лична карта рег. бр. 13223, серија бр. 0193733, 
издадена од СВР — Прилеп на Илија Неданов Ѓор-
ѓиески, с. Кадино Село - Прилеп. (1546) 

Лична карта рег. бр. 4555, издадена.од СВР -
Прилеп на Илија Трајчев Белкоски, с. Зрзе — 
Прилепско. (1547) 

Лич!на.карта регт. бр. 4881, серија бр. 0345391, 
издадена од СВР - Титов Велес на Пане Трајков 
Андонов, с. Лисиче - Титоввелешко. (1548) 

Лична карта рег. бр. 5101, серија бр. 0785871, 
издадена од СВР - Тетово на Нафи Беадин Фазли, 
ул. „Штипска" бр. 74 - Тетово'. (1549) 

Лична карта рег. бр. 3.06, серија бр. 081512, из-
дадена од ОВР — Куманово на Никола Кирилов 
Христов, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 7 - Куманово. 

(1550) 
Лична карта рег. бр. 10562, серија бр. 0527518, 

издадена од СВР - Куманово на Здравко Илија 
Кипријановски, ул. ,,Боро Менко" бр. 8 - Кума-
ново. ( 1 5 5 1 ) 

Лична карта рег. бр. 25165, серија бр. 0561483, 
издадена од ОВР - Куманово на Шабан Б, Алии, 
с. Лојане — Кумановско. (1552) 

Лична карта рег. бр. 6968, серија бр. 0638178, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Донка Дојчи-
нова Митиева, с. Трново — Кр. Палнка. (1554) 

Лична карта рег. бр. 5190, серија бр. 0637700, 
издадена од СВР - Кр. Паланка на Александар 
Анастасов Величковски, с. Метежево — Кр. Па-
ланка. (1555) 

Лична карта рег. бр. 4657, серија бр. 0097367, 
издадена од СВР - Кр. Паланка на Лозена Ста-
ноева Ѓорѓиевска, с. Луке - Кумановско. (1556) 

Лична карта рег. бр. 15239, серија бр. 0554618, 
издадена од ОВР — Куманово на Ќемаљ Авдиљи, 
с. Оризаре — Кумановско. (1557) 

Лична карта рег. бр. 8811, серија бр. 0332421, 
издадена од СВР - Титов Велес на Илија Нацев 
Јовев, ул. „Ќиро Рогужаров" бр. 31 — Титов Ве-
лес. (1558) 

Лична карта рег. бр. 5015, серија бр. 0057726, 
издадена од СВР — Берово на Бранка Николова 
Клинчарска, Берово. (1559) 

Лична карта рег. бр. 2188, серија бр. 0378998, из-
дадена од СВР — Кочани на Киро Лазаров Андо-
нов, с. Оризари — Кочани. (1560) 

Лична карта рег. бр, 2089, серија бр. 0646691, 
издадена од ОВР — Кратово на Сотир Ангелов 
Стој меловски, с. Злетово — Кочани. (1561) 

Лична карта рег. бр. 1582, серија бр. 0262101, 
издадена од СВР — Битола на Василе М. Милев-
ски, с. Бабино — Битола. (1562) 

Лична карта рег. бр. 13110, серија бр. 0008766, 
издаден^ од СВР — Битола на Петар Викентиев 
Петровиќ, с. Гермијан — Битола. (1563) 

Лична карта рег. бр. 9350, серија бр. 0534577, 
издадена од СВР — Куманово ,на Благоја А. Манев-
ски, ул. ,,Козара4'' бр. 6 — Куманово. (1564) 

Лична карта рег. бр. 1765, серија бр. 0529825, 
издадена од СВР — Куманово на Реџеп Р. Саити, 
ул. „Н. Карев" бр. 6 - Куманово. (1565) 

Лична карта рег. бр. 30390, серија бр. 0688350, 
издадена од СВР — Тетово на Стеван Јоше Ѓеров-

. ски, ул. „Призренска" бр. 28 - Тетово. (1567) 
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Лична карта рег. бр. 68010', серија бр. 0659839, 
издадена од СВР — Скопје на Јован Ефтов Симо-
новски, Лозов расадник — Гостивар. (1568) 

Лична карта рег. бр. 627,/ш, серија бр. 0052250, 
издадена од СВР — Штип на Јордан Атанасов Ан-
донов, ул. „В. Главинов" бр. 13а — Штип. (1569) 

Лична карта рег. бр. 10334, серија бр. 0387044 
издадена од ОВР — Кочани на Васил Глигоров 
Стојков, с. Калиманци — Кочани. (1571) 

Лична карта рег. бр. 19404, серија бр. 0559221, 
издадена од СВР — Куманово на Есат Идризи, с. 
Слупчане. — Кумановско. (1572) 

Лична карта рег. бр. 8494, серија бр. 0548214, 
. издадена од СВР — Куманово на Радмила Г. Цвет-
ковиќ, ул. „ЈНА" бр. 35 — Куманово. (1573) 

Лична карта рег. бр. 4843, серија бр. 0545232, 
издадена од СВР — Куманово на Меди Б. Зеќири, 
с. Оризаре — Кумановско. (1574) 

Лична карта рег. бр. 10742, серија бр. 10233946. 
издадена од СВР —- Охрид на Петре Ристов Ѓорче-
ски, с. Велмеј — Охрид, (1574А) 

Лична карта рег. бр. 5206, серија бр. 0070029,, 
издадена од, СВР — Гевгелија на Ристо Никола Ни-
колов, с. Негорци — Гевгелија. (1575) 

Лична карта рег. бр. 8343', серија бр. 0072953, 
издадена од СВР — Гевгелија на Филип ѓорѓиов 
Богатинов, с. Богданци — Гевгелија. (1576) 

Лична карта рег. бр. 6856, серија бр. 0071766, 
издадена од СВР - Гевгелија на Андон Ристов До-
нов, с. Стојаково — Гевгелија. (1577) 

' Лична карта рег. бр. 9336, серија бр. 0406156, 
издадена од СВР - Св. Николе на Стојан Сандев 
Спасевски, с. Кнежје — Св. Николе. (1578) 

Лична карта рег. бр. 1454, серија бр. 0378064, 
издадена од СВР - Кочани на Јордан Петрушев 
Јованов, с.Тркање — Кочани. (1579 

Лична карта рег. бр. 23881, серија бр. 0539699, 
издадена од СВР - Куманово на Бранко С. Буч-
кови^ е. Сопот - Куманово. (1580) 

Лична карта рег. бр. 14878, серија бр. 0555811, 
издадена од СВР - Куманово на Борко Б. Алек-
соски, с. Војник — Куманово. (1581) 

Лична карта рег. бр. 8810, серија бр. 0549333, 
издадена од, СВР — Куманово на Агуш Ќ. Бајрами, 
с. Лојане — Кумановско. (1582) 

Лична карта рег. бр. 8216, ферија бр. 0547945, 
на Киро 3. Поповски с. Мл. Нагоричане — Куканов 
еко. V - (1530) 

Лична карта рег. бр. 9780, серија бр. 0114490, 
издадена од СВР — Дебар на Рифат Дервишов Де-
мовски, с. Могорче — Дебар. (1583) 

Лична карта рег. бр. 17198, серија бр. 0087293, 
издадена од СВР — Битола на Олга Дамјановска, с. 
Лубојно - - Ресен. (1584) 

Лична карта рег. бр. 6550, серија бр. 0670694, 
издадена од СВР — Тетово на Ајредин Алил Ајре-
дини, с. Боговиње — Тетовско. ' (1585) 

Лична' карта рег. бр. 25576, серија бр. 0682608, 
издадена од СВР — Тетово на Војно Тодев Симја-
новски, с. Јанчиште — Тетовско. (1586) 

Лична карта рег. бр, 2480, серија бр. 0698990, 
издадена од СВР — Гостивар на Јане Серге Или-
евски, с. Печково, Гостивар. (1588) 

Лична карта рег. бр. 485, серија бр. 0101361, 
издадена од СВР — Гостивар на Рахман С. Деми-
рали, ул. „Младен Симоновски" бр. 11 — Гостивар. 

(1589) 
Лична карта рег. бр. 11820, серија бр. 0708330, 

издадена од СВР — Гостивар на Илми Билалов 
Салии,, с. Градец — Гостивар. (1590) 

Лична карта рег. бр. 12793, серија бр. 004504 
издадена од СВР - Струга на Стојан Новев Пет-
ков, с. П,рисовјани — Струга. (Ј1591) 

Лична карта рге. бр. 2541, серија бр. 0116412, 
издадена од, ОВР - Битола н а Никола Лазар Јо-
тевски, с. Могленци - Битолско. (1592) 

Лична карта рег. бр. 7688, издадена од СВР -
Куманово на Емин Ариф Османи с. Слупчане — 
Кумановско. (1593) 

Лична карта рег. бр. 16938, серија^ бр. 0555499, 
издадена од СВР — Куманово на Станислав С. 
Величковиќ, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. 

(11594) 
Лична карта рег. бр. 20025, серија бр. 0050560, 

издадена од; СВР — Струга на Бајрам Ибраими Ма-
мути, с. Радо л иште — Струга. (1595) 

Лична карта рег. бр. 179, серија бр. 0396689, из-
дадена од СВР - Св, Николе на Анастасија Лан-
чева Готева, ул. „Белградска" бр. 20 - Титов Ве-
л е с - ( ј 1596) 

Лична карта, рег. бр. 480, серија бр. 0089048, из-
дадена од ОВР - Кавадарци на Ристо Димов Чок-
лев, с. Бојанчиште — Кавадарци. (1597) 

Лична карта рег. бр. 9650, серија бр. 0312458, 
издадена од СВР — Штип на Димитрија Страхил 
лов Витанов, с. Шопур — Штипско. (1598) 

Лична карта рег. бр. 5144, издадена од СВР — 
Делчево на Велин Ѓорѓи Илиевски/ е. Мородвис — 
Кочани. (1599) 

Лична карта рег. бр. 2557, серија бр. 0408044, 
издадена од СВР — Штип на Магдалена Иван (Ко-
чиева) Андонова, с. Пеширово — Св. Николе. 

(1601) 
Лична карта рег. бр. 2089, серија бр. 0399098 

издадена од СВР — Св. Николе на Санде Стоилков 
Крстов, с. Мустафино, Св. Николе. (1602) 

Лична карта рег. брч 20375, серија бр. 0264576, 
издадена од СВР — Демир Хисар на Никола Јорда-
нов Божиновски, с. Големо Илино — Битола. 

(1603) 
Лична карта рег. бр. 3244, серија бр. 0183754, 

издадена од СВР — Прилеп на Дилавер Раифов 
Иљазоски, с. Десово — Прилеп. (1604) 

Лична карта рег. бр. 10404, издадена од СВР — 
Прилеп на Шурат Џемаил (Шерифоска) Му)ста-
фоска, с. Канатларци — Прилеп. (1605) 

Лична карта рег. бр. 18905, серија бр. 0558721, 
издадена од СВР —- Куманово на Јован Митев Ота-
нишевски, с. Стрезовце Кумановско. (1606) 

Лична карта рег. бр. 21355, серија бр. 0536675, 
издадена од СВР — Куманово на Славко К. Стој-
меновиќ, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. (1607) 

Лична карта рег. бр. 2261, серија бр. 0090766, 
издадена од ОВР — Кавадарци на Милан Јованов 
Рамаданов, ул. „Ило Костов" бр. 17 — Кавадар-
ци. (1608) 
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Лична карта рег. бр. 28343, серија бр. 0686293, 
издадена од СВР — Тетово на Томе Милан Јованов-

„ ски, с. Милетино — Тетовско. (1609) 
Лична карта рег. бр. 6299, серија бр. 0665251, 

издадена од СВР — Тетово на Ајрула Минир Ај-
рули, с. Раковец — Тетовско. (1610) 

Лична карта рег. бр. 8041, серија бр. 0112751., 
издадена од СВР — Тетово на Алил Ајриз Даути, 
с. Жировница — Тетовско'. (1611) 

Лична карта рег. бр. 4890, серија бр. 0701400, 
издадена од ОВР — Гостивар на Петко Милошев 
Змејкоски, с. Галати — Гостивар. (1612) 

Лична карта рег. бр. 1081, серија бр. 0697591, 
издадена од СВР — 'Гостивар на Нијази Абдулов 
Илјази, с. Врапчиште — Гостивар1. (1613) 

Лична карта рег. бр. 10757, серија бр. 0707267, 
издадена од" СВР — Гостивар на Мустафа Сали 
Ода с. Ѓурѓевиште — Гостивар. (1614) 

Личина карта рег. бр. 11984, серија бр. 0672721, 
издадена од СВР — Тетово на Џемаил Вели Адем, 
с. Бозовце — Тетовско. (1615) 

Лична карта рег. бр. 18603, серија бр. 0578554, 
издадена од СВР - Тетово на Неим Емурла Осма-
ни, с. Бродец — Тетовско. (1616) 

Лична карта рег. бр. 1795, серија бр. 0022507, 
издадена од СВР — Охрид на Лазар Трајчев Кр-
станоски, с. Коњско — Охрид. (1617) 

Лична карта рег. бр. 10573, серија бр. 0043284, 
издадена од СВР - Охрид на Сулејман Мерсим 
Ала, с. Г. Татеши - Струга. (1617) 

Лична карта рег. бр. 3474, серија бр. 0747991, 
издадена од СВР — Кичево на Стојко Мишков Огој 
коски, с. Речани — Кичево. (1619) 

Лична карта рег. бр. 4657, серија бр. 0329167, 
издадена од СВР — Титов Велес на Стојан Дончов 
Ѓорѓиев, ул. „Борис Корпузоз" бр. 12 — Титов Ве-
лес. (1620) 

Лична карта рег. бр. 1371, серија бр. 0225381, 
издадена од СВР — Охрид на Ристо Цветанов Ни-
колоски, с. Велмеј — Охридско. (1621) 

Лична карта рег. бр. 11041, серија бр. 0234045, 
издадена од ОВР - Охрид на Наум Владов Цела-
коски, с. Мешеиште — Охридско. (1622) 

Лична карта рег. бр. 1527, серија бр. 0746039, 
издадена од СВР - Кичево на Столе Накев Ни-
колоски, е. Мијокази — Кичево. (1623) 

Лична карта рег. бр. 24752 ,серија бр. 0684463, 
издадена од СВР - Тетово на Муртезан Абдираман 
Шесивари, с. Г. Речица - Тетовско. (1624) 

Лична карта рег. бр. 33546, серија бр. 0386601, 
издадена од СВР — Тетово на Меџит Муарем Џе-
ладини, с. Нераште — Тетовско. (1625) 

Лична карта рег. бр. 3515, серија бр. 0664272, 
издадена од СВР - Тетово на Баки Ибраим Баки 
с. Г. Речица — Тетовско. (1626) 

Лична карта рег. бр. 3481, серија 'бр. 0229090 
издадена од СВР - Охрид на Цвета Митрева Ка-
ланоска, с. Мешеипгге — Охридско. (1710) 

Лична карта рег. бр. 4007, серија бр. 0228189, 
издадена од ОВР — Охрид на Сандре Стевов Та-
невски с. Оровник — Охридско. (1711) 

Лична карта. рег. бр. 3489, серија бр. 0229090, 
издадена од СВР - Охрид на Ристо Стојанов Ка-
лешо-ски, с. Мешеиште — Охридско. (1712) 

Лична карта рег. бр. 1806, серија бр. 0122643, 
издадена од СВР — Делчево на Ѓорѓи Спасов Ива-
нов, Делчево. (1713) 

Лична карта рег. бр. 22430, серија бр. 0163009, 
издадена од; СВР — Прилеп на Мине Тодоров Трај-
коски, с. Чаниште — Прилеп. (1714) 

Лична карта рег. бр. 13490, серија бр. 0758455, 
издадена од СВР — Кичево на Нашит Неџипов 
Садику, с. Трапчин Дол — Кичево. (1715) 

Лична карта рег. бр. 11308, серија бр. 0755745; 
издадела од СВР - Кичево на Нујија Абибов Аде-
моски, с. Колибари — Кичево. (1716) 

Лична карта рег. бр. 462, серија бр. 0089016, 
издадена од СВР — Кавадарци на Ристо Тошов Ди-
мов с. Бојанчиште — Кавадарци. (1717) 

Лична карта рег. бр. 2270, серија бр. 0863358, 
издадена од СВР — Тетово на Имши Реџеп Дали-
фи, с. Селче кеч — Тетовско. (1718) 

Лична карта рег. бр. 20074, серија бр. 0680746 
издадена од СВР — Тетово на Осман Сељам Кам-
бери, с. Шипковица — Тетовско. (1719) 

Лична карта рег. бр. 1358, серија бр. 0306963, 
издадена од СВР — Штип на Крз^м Данев Радев, 
с Лезово — Штипско. (1720) 

Лична карта рег. бр. 253203, серија бр. 1720589, 
издадена од ОВР — Загреб на Симон Е. Тасевски, 
с. Ташмаруниште — Струга, (1721) 

Лична карта рег. бр. 5374; серија бр. 0038085 
издадена од СВР — Охрид на Кристина Танасова 
Глигоровока, с. Ташмаруништа, Струга. (1722) 

Лична карта рег. бр. 1636, серија бр. 0115448 
издадена од СВР — Битола на Милан Тодор Ма-
са лковски, с Кукуречани — Битолско. (1723) 

Лична карта рег. бр. 11243, серија бр. 0234247, 
издадена од СВР — Охрид на Саво Крум Кацаров 
ул. „Прличев" бр. 1 — Охрид. (1724) 

Лична карта рег. бр. 8410, серија бр. 0295683, 
издадена од, СВР — Штип на Љубе Стојанов Митев, 
ул. „Вера Циривири" бр. 30 — Штип. (1725) 

Лична карта рег. бр. 12083, серија бр. 0388693 
издадена од СВР — Кочани на Омер Увзиов Сули-
манов, с. Теранци —Кочани . (1725Х 

Лична карта рег. бр. 14260, серија бр. 0502686, 
издадена од ОВР — Кавадарци на Добре Крстев 
Најчев, ул. „Раде Ивановски", бр. 33 — Прилеп. 

(1727) 
Лична карта рег. бр. 3225, издадена од СВР — 

Прилеп на Јован Петков Трајковски, „Кеј 1 мај" 
бр. 47 - Прилеп. (1728) 

Лична карта рег. бр. 17510, серија бр. 0558101Г 
издадена од СВР — Куманово на Нефаил Осман 
Имери, с. Лојане — Кумановско. (1720) 

Лична карта рег. бр. 12779, серија бр. 0552640, 
издад,ена од СВР - Куманово на Ефта Зафира 
Ицевска с. Стрезовце — Кумановско. (1730) 

Лична карта рег. бр. 5233, серија бр. 0532129, 
издадена од СВР — Куманово на Томе Доце Ан-
товски, ул. „Љубе Гого" бр. 5 — Куманово. (1731) 

Лична карта рег. бр. 11709, серија бр. 0552221, 
издадена од СВР — Куманово на Афоз Ш. Нухии, 
с. Ваксинце — Кумановско. (1732) 

Лична карта рег. бр. 5427, серија бр. 0652935, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Трајче Дим-
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ков Печанов, ул. „Осоговска" бр. 22 - Кр. Па-
ланка. (1733) 

Лична карта рег. бр. 2377, серија бр. 0634887, 
издадена од СВР — Кр. Паланка, на Страхил Још-
ков Крстевски, Петралица - Кр. Паланка. (1734) 

Лична карта рег. бр. 16331, серија бр. 0678399, 
издадена од СВР — Тетово на Живко Смиљко Вој-
носки, с. Милетино — Тетовско. (1735) 

Лична карага рег. бр. 6889, серија бр. 0078250, 
издадена од СВР — Битола на Ташко Томе Силја-
нов, ул. „Цоре Василев" бр. 39 - Битола. (1730) 

Лична карта рег. бр. 1783, серија бр. 0246300, 
издадена од СВР — Крушево на Јанку Димоски, 
ул. „Нико Доага" бр. 25 — Крушево. (1737) 

Лична карта рег. бр. 22896, серија бр. 0538714, 
издадена од СВР — Куманово на Правда Денко 
Саревска, ул. „Ф. Пужаљка" бр. 15 — Куманово. 

(1738) 
Лична карта рег. бр. 1455, серија бр. 0541726, 

издадена од СВР — Куманово на Тодор П. Дим-
ковски, с. Шупљи Камен Куманово. (1739) 

Лична карта рег. бр. 12595, серија бр. 0553154, 
издадена од, ОВР — Куманово на Ајдин Б. Муста-
фи, е. Гошинце — Кумановско. (1740) 

Лична карта рег. бр. 5091, серија бр. 0308963, 
издадена од СВР — Штип на Гаврил Димков Пав-
лов, с. Радање — Штипско. (1741) 

Лична ка,рта рег. бр. 4389, серија бр. 3643927, 
издадена од СВР — Бор НР Србија на Мехмед Су-
лејман Османовиќ, Делчево. (1742) 

Лична карта рег. бр. 810, серија бр. 0278537, из-
дадена од ОВР — Ресен на Шерифе Рустемова Ис-
маилова, ул. „Наум Божиновски" бр. 13 — Ресен. 

(1743) 
Лична карта рег. бр. 29442, серија бр.0687395, 

издадена од СВР — Тетово на Гаврил Ецо Добрев-
ски, с. Туденце - : Тетовско1. (1744) 

Лична карта рег. бр. 4022, серија бр. 0211157, 
издадена од СВР — Охрид на Никола Филип Тер-
зијаноски, ул. „Нада Филева" бр. 24 - Охрид, 

(1745) 
Лична карта рег. бр. 1796, серија бр. 0022508, 

издадена од ОВР — Охрид на Климе Лазар Изне-
сен, с. Елшани — Охридско. (1746) 

Лична карта рег. бр. 8509, серија бр. 0216139, из-
дадена од СВР — Охрид на Иван Бељан Иванов-
ски, с. Плаќе — Охридско. (1747) 

Лична карта рег. бр. 1359, серија бр. 0745871, 
издадена од СВР — Охрид, на Младен Александров 
Спировски, с. Белица — Охрид. (1748) 

Лична карта рег. бр. 17649, серија бр. 0023182, 
издадена од СВР — Охрид на Глигор Спасе Ан-
ѓелоски, с. Шипокно — Охридско'. (1749) 

Лична карта рег. бр. 2709, серија бр. 0431249, 
издадена од СВР — Гевгелија на Доста Илија (Зај-
кова) Павлова, ул. „7 ноември" бр, 2 — Валандово 
— Гевгелија. (1750) 

Лична карта рег. бр. 10593, серија бр. 0075346, 
издадена од СВР — Гевгелија на Веса Т о т е в а Не-
дева Зоева, ул. „Скопјанска" бр. 72 — Гевгелија.' 

(1751) 
Лична карта рег. бр. 10283, серија бр. 0496813, 

издадена од СВР - Кавадарци на Трајко Арсов 
Еленовски, Демир Капија - Кавадарци, (1752) 

Лична карта рег. бр. 28994, серија бр. 0686940. 
издадена од СВР — Тетово на Џелал Шаип Осма-
ни, с. Вејце — Тетовско. (1753) 

Лична карта рег. бр. 7160, серија бр. 0167916, 
издадена од ОВР — Титоград на Милисав Величка 
Кастратовиќ, IV градилиште — Маврово — Гости-
вар. (1754) 

Лична карта рег. бр. 20598, серија бр. 0560421, 
издадена од СВР —- Куманово на Васиљхо М. Ата-
насовски, с. Тромеѓа — Кумановско. (1755) 

Лична карта рег. бр. 11687, серија бр. 0087238, 
издадена од СВР — Битола на Љубица Леко Ан-
дреева, ул. „Конали" бр. 6 — Битола. (1756) 

Лична карта рег. бр. 33685, серија бр. 0102928, 
из да дена од ОВР — Битола на Ванге ли ја Божин 
Димовска, ул. „Белградска" бр. 39 — Битола. (1757) 

Лична карта рег, бр. 1156, серија бр. 052,6055, из-
дадена од СВР — Куманово на Владо Т. Ангелов-
ски, ул. „Иво Рибар Лола" бр.'30 — Куманово. 

(1758) 
Лична карта рег. бр. 11868, серија бр. 0044579, 

издадена од ОВР — Охрид на Имер Дуле Насуфи, 
с. Велешта — Струга. (1759) 

Лична карта рег. бр. 153 серија бр. 0032864 из-
дадена од СВР — Струга на Емине Арслана Сали 
Зуко, ул. „Скопска" бр. 24 — Струга. (1760) 

Лична карта рег. бр. 17837, серија бр. 0734269, 
издадена од СВР — Кичево на Ангеле Миланов 
Ѓорески, с. М. Доленци — Кичево. (1761) 

Лична карта рег. бр. 15337, серија бо. 0676055, 
издадена од СВР — Тетово на Љубомир Гогов Ми-
хајловски, с. Туденце — Тетовско. (1762) 

Лична карта рег. бр. 26762, серија бр. 0684925, 
издадена од ОВР — Тетово на Сезо Сејфула Саити, 
с. Стримница — Тетовско. (1763) 

Лична карта рег. бр. 4646 серија бр. 1007094 
издадена од ОВР — Теслиќ, на Енвер Јусуф Хавзи-
овски, с. Пирок — Тетово. (1764) 

Лична карта рег. бр. 2674, себија бр. 0699184, 
издадена од СВР — Гостивар на Лазар Јосиф Ни-
кодиновска ул. „Бр^ Миладинови" бр. 90 — Тетово. 

(2765) 
Лична карта рег. бр. 34539 серија бр. 0792506, 

издадена од ОВР — Тетово на Шукри Абдула Му-
ареми, ул. „Ѓ. Петров" бр. 14 — Тетово. (1766) 

Лична карта рег. бр. 3027, серија бр. 0291143, 
издадена од СВР — Штип на Раима Шабанова Му-
стафова, ул. „Страшо Пинџур" бр. 17 — Штип. 

- (1765) 
Лична карта рег. бр. 17343, серија бр. 0557686, 

издадена 'од ОВР — Кратово на Александар Киров 
Петрушевски, с, Преот — Св. Николе. (1768) 

Лична карта рег. бр. 37ШЗ, серија бр. 0769279, 
издадена од ОВР — Тетово на Шабан Неим Зеќири 
ул. ,.Браќа Миладинови" бр. 89 — Тетово. (1769) 

Лична карта рег. бр. 7297, серија бр. 0116552, 
издадена од СВР — Битола на Јонче Толе Стоја-
носки, с. Ротино — Битолско. (1770) 

Лична карта рег. бр. 5705, серија бр. 0150094, 
издадена од СВР — Прилеп на Исо Османов Ба јра-
моски ул. „Кукушка" бр. 16 — Прилеп. (Г771) 

Лична карта рег. бр. 11677, серија бр. 0192187, 
издадена од СВР — Прилеп на Петко Настов Бо-
ЖИНО!ЕСКИ; С. Ерековци — Прилеп. (1772) 
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Лична карта рег. бр. 951, серија бр. 0065651, из-
дадена од ОВР — Гевгелија на Рада Ристова Мачу-
кова, с. Богданци — Гевгелија. (1773) 

Лична карта рег. бр. 7, серија бр. 100717, изда-
дена од ОВР — Дебар на Пајазит Усниов Пајазити, 
с. Тануша — Тетовско. (1774) 

Лична карта рег. бр. 14707, серија бр. 0515317, 
издадена од; ОВР — Зрењанин^ на Богдан Покрајац 
IV градилиште Стрезимир — Гостивар. (1775) 

Лична карта рег. бр. 188594, серија бр. 245555, 
издадена од ОВР — Белград на Трифун Боре Си-
миќ, ул.. „Страхил Симоноски" бр. 2 — Гостивар. 

(1776) 
Лична карта рег. бр. 12393, серија бр. 00131127, 

издадена од ОВР — Гевгелија на Васил Николов 
Петров; с. Негорци — Гевгелија. (1777) 

Лична карта рег. бр. 12083, серија бр. 0756623, 
издадена од ОВР — Кичево' на ѓорѓија Јанчев Ко-
ста диноски ,с. Ловчаии — Кичево. (1778) 

Лична карта рег. бр. 1453, серија бр. 0457963, 
издадена од, ОВР — Србица на Фазлија Бахтир Ко-
ца, с. Дорфулија — Св. Николе. (1779) 

Лична карта рег. бр. 4019, серија бр. 0125420, 
издадена од ОВР — Делчево на Стефан Стојанов 
Захариев, с. Саса — Штипско. (1780) 

Лична карта рег. бр. 4512, издадена од ОВР -
Битола на Павле Васил Адамовски, с. Трново — 
,Битола (1781) 

Лична карта рег. бр. 12570, серија бр. 0010677, 
издадена од ОВР — Битола на Томе Гроздан Веља-
новски, с. Поешево — Битола. (1782) 

Лична карта рег. бр. 2491, серија бр. 0343001, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Бошко" Илиев 
Здравевски, с. Мокрино — Титоввелешко. (1783) 

Г Лична карта рег. бр. 10925, серија бр. 0755459, 
издадена од СВР - Кичево на Сафет Шабанов 
Ахмедовски, ул. „Јане Сандански" бр. 56 — Ки-
чево. С1784) 

Лична карта рег. бр. 28443, серија бр. 0686448,' 
издадена од СВР - Тетово ма Ѓоре Сандро Матов-
ски, с., Раотинце — Тетовско'. (1785) 

Лична карта рег. бр. 1373, серија бр. 0788507, 
издадена од ОВР - Тетово на Ќание Ибраим Ха-
мзаи, ул. „Корушка" бр; 19 - Тетово. (1786) 

Лична карта рег. бр. 1191, серија бр. 0697709, 
издадена од ОВР — Гостивар на Илјаз Амета Ре-
цепи, с. Врапчишта — Гостивар. (1787) 

Лична карта рег. бр. 14559,' серија бр. 0087298, 
издадена од СВР - Битола на Катица Степан Кра-
мер, ул. „Цар Самуил" бр. 190 - Битола. (1788) 

Лична карта рег. бр. 11355, серија бр. 0155849, 
издадена од ОВР — Прилеп на Димко Спиров. Ј а -
ковоски, ул. „Бор. Талевски" бр. 83 — Прилеп. 

(1789) 
Лична карта рег. бр. 2097, серија бр. 0660882, 

издадена од ОВР — Тетово на Стојан Гиго Атана-
соски, с. Одри — Тетовско. (1790) 

Лична карта рег. бр. 21524, серија бр. 0682201, 
издадена од, СВР — Тетово на Алил Шериф Неси-
ми, с. Желино — Тетовско. (1791) 

Лична карта рег. бр. 389, серија бр. 0474335, из-
дадена од ОВР - Струмица на Димитар Јанушев 
Кипевски, с. Моноспитово — Струмица. (1792) 

Личина карта рег. бр. 1155, серија бр. 0026577, 
издадена од СВР — Ресен на Ејуп Мемедов Маску-
довски, е. Царев Двор — Ресен. (1793) 

Лична карта рег. бр. 8086, серија бр. 0331696, 
издадена од ОВР Титов Велес на Алириза Муста-
фов Асанов, ул. „Кожуф Планина" бр. 35 — Титов 
Велес. (1794)' 

Лична канта рег. бр. 8993, серија бр. 0667905, 
издадена од ОВР — Тетово на Божин Јован Сте-
фаноски, с. Милетино — Тетовско. (1795) 

ПРОМЕНА НА ИМЕ 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решение бр. 11095 од, 17-У1-1957 год, ја 
одобри промената на личното име на Талевски Ми-
рослав, роден на ден 24 август 1932 година во село 
Драгожани, Битолска околија, од родители: татко 
Талевски Коста и мајка Севда, така да во иднина 
личното име ќе му гласи Бујуковски Славе. (65) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен пок. Вано Димчев Анѓушев, бив. од 
град Неготино - Титоввелешко. 

Се поканува напред именованиот, во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто' за и п о 
да јави на овој суд или на неговиот старата! Си-
мон Џацев Митрев," од Неготино, во рок од еден 
месец од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ". Во противно по исте -
кот на горниот рок ќ е се смета за докажана смртта 
н-а поменатиот, па судот Јѕе го прогласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Кавадарци, Р. бр. 1558/56 
(60) 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување. умрен исчезнатиот1 Петре Митров Дечков, 
од село Купа, околија Ѓуменџе — Грција. 

Се поканува напред именованиот, во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на овој суд или на неговиот старател Митре 
Петров Дечков, од1 село Купа — околија Ѓуменџе — 
Грција, сега живее во Неготино, во рок од еден 
месец од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ". Во противно по истекот 
на горниот рок ќе се смета за докажана смртта на 
поменатиот, па судот ќе го прогласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кавадарци, р. бр. 148/57 
(61)1 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРУШЕВО 
Пред, ОКОЛИСКИОТ суд во Крушево се води пос-

тапка за прогласување умрен исчезнатиот Симјан 
Лончевски, од село Долно Дивјаци, општина Кру-
шево. 

Се поканува напред именованиот, во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци сметано од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на НРМ". Во противно споменатиот ќе биде 
прогласен за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ' суд во Крушево, Р. бр. 3/57. (58) 
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ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТО ПАНСКМТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Согласно член 5 и 52 од Уред бата за книговодство на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и точка 67 од Упатството за 
извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 
1956 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/57), се известуваат стопанските 
организации што се должни да го обја кат годишниот биланс (според биланс-
ната шема по образецот 14) во „Служ бен весник на НРМ", се молат да се при-
држуваат во следното: 

1. износите во билансната шема на обр. 14 да се искажуваат во илјади 
динари; 

2. билансната шема да се потпише од лицата како што е предвидено 
по образецот 14, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испи-
шано; 

3. покрај образецот 14 да се доставува и кус извод од извештајот за 
работата на стопанската организација во 1956 година (како што е предвидено 
ЕО Уредбата); 

4. во писмото да се напише ули цата и бројот каде што се наоѓа седиш-
тето га претпријатието. 

На стопанските организации што не ќе се придржуваат до ова, би-
лансите ќе им бидат враќани. I 

Билансите за објавување се до ставуваат во срок од 15 дена по дрбие-
ната согласност на завршната сметка за 1956 година. 

„Службен весник на НРМ" 
Пошт. фах 51 
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