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164. 
На основа точка 5, б и 10 од Упатството за ис-

питите за здобивање со степени на стручно образо-
вание на работниците? со практична работа во сто-
панска организација („Службен лист на ФНРЈ" 
брЛО/61 год.) во врска со чл. 35 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата (,,Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 ојд 
Законот за органите на управата во Народна Ре-
публика Македонија („Службен весник на НРМ" 
бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Изврш-
ниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО 

СТЕПЕНИ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ШТО СЕ ОСПОСОБЕНИ СО 

ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО СТОПАНСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

I. Услови за здобивање степени на стручно 
образование 

Член 1 
Работник што се оспособува на практична ра-

бота во стопанска организација може да се здо-
бие со соодветен степен на стручно образование ако 
има стручна спрема за вршење определени работи 
и ако обавува такви работи, а под услов да го по-
ложи пропишаниот испит со овој правилник. 

Член 2 
Стручната способност (стручна спрема) од чл. 

1 на овој правилник на работникот му ја призна-
ва стопанската организација во која е тој за-
послен. 

Условите, начинот и постапката за признава-
ње на стручната оспособеност (стручната спрема) 
се регулира со правилата на стопанската органи -
низација, правилникот за работни односи или со 
посебен правилник. 

По барање на работникот, стопанската орга-
низација му издава уверение за признаената 
стручна спрема. 

До колку стопанската организација не ги ре-
гулира условите, начинот и постапката за приз-
навање на стручната способност (стручна спрема^ 
предвидена со овој член, не може на своите ра-
ботници да им издава уверенија за стручната ос-
пособеност (стручната спрема). 

Член 3 
По исклучок од претходниот член, на работни-

ците што се привремено вон работен однос а се 
обучавале и оспособиле за одредено занимање во 
центрите за стручно образование при заводите за 
запослување, стручната оспособеност (стручна 
спрема), за приучен односно квалификуван работ-
ник им ја признава управниот одбор на соодвет-
ниот центар во кој се обучувале работниците. 

Управниот одбор на центарот од претходниот 
став може да им признае стручна оспособеност 
(стручна спрема) само на оние работници што се 
оспособувале на практична работа во работилни-
ца на центарот или друга соодветна работилница 
во која е организиран процес на производство а 
обучувањето се врши во организација и под над-
зор на центарот. 

Одлука за тоа под кои услови и кои центри 
ќе можат да вршат признавање на стручната спре-
ма донесува Секретаријатот за труд на Извршни-
от совет. 

Признатата стручна спрема според овој член 
на работниците ќе им служи како услов за по-
лагање на испит за соодветен степен на стручно 
образование. 

II. Право на полагање испит 

1. За приучен (специјализиран) работник 

Член 4 
Степен на стручно образование на приучен 

(специјализиран работник) признава управниот од-
бор на стопанската организација во која е запо-
слен работникот, на основа мислење и предлог од 
стручна комненј а. 

Член 5 
Стручната комисија од членот 4 на овој пра-

вилник ја именува управниот одбор на стопанска-
та организација во која е запослен работников 
Ако нема услови за именување на комисија во сто-
панската организација, проверувањето на работ-
ниците се врши на основа меѓусебен договор, во 
друга стопанска организација во која постои со-
одветна комисија. 

Стручната комисија се состои од претседател 
и два члена. Претседателот на испитната комисија 
треба да биде инженер или техничар, а членовите 
висококвалификувани работници, односно техни-
чари со поголема пракса во струката за која се 
врши проверувањето на оспособеноста на работ-
никот. 
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По исклучок од претходниот став, претседате-
лот на комисијата може да биде и висококвалифи-
куван работник со подолга пракса во струката. 

I Член 6 
Проверување (испит) за степен на стручно об-

разование на приучен работник се врши по про-
грама што ја донесува работничкиот совет на сто-
панската организација. 

Програмата од претходниот став би требало да 
содржи практична работа (знаења) и основни лој -
ни од: , 

— технологија (познавање на материјалите и 
суровините со кои работникот се служи; 

— познавање на алатот и машините во упо-
треба на работното место; 

— хигиено"техничка заштита; 
— работно законодавство (основни права и 

должности на работникот). 
Стопанската организација може спрема специ-

фичноста и потребата на поедини работни места 
програмата од претходниот став да ја дополни и 
прошири и да бајра основна писменост од канди-
датите. , 

Член 7 
На работникот за кој стручната комисија ќе 

даде позитивно мислење, управниот одбор на сто-
панската организација му издава уверение со кое 
му признава степен на стручно образование на при-
учен (специјализиран) работник. 

Образецот на уверението од претходниот стзв 
го пропишува Секретаријатот за труд на Изврш-
ниот совет. 

2. За квалификуван и висококвалификуван 
работник 

Член 8 
Испит за степен на стручно образование на 

квалификуван односно висококвалификуван ра-
ботник може да полага работник што во стопан-
ската организација врши работи кои според сво-
јата сложеност бараат да ги врши квалификуван 
односно висококвалификуван работник, а за вр-
шење на такви работи има стручна спрема приз-
наена од стопанската организација. 

Член 9 
Работник ко ј привремено се наоѓа вон работен 

однос може да полага стручен испит за степен на 
стручно образование на квалификуван односно ви-
сококвалификуван работник ако претходно ги ис-
полнил условите пропишани со овој правилник. 

Ш. Испитни програми 

Член 10 
Стручните испити се полагаат по испитни про-

грами за поедини струки односно занимања. 
Со програмите се одредуваат затегањата , сте-

пенот на стручното образование што може да се 
здобие и предметите што се полагаат на испитот. 

Испитните програми се утврдуваат и пропи-
шуваат по предлог на соодветна комора или струч-
но здружение. 

IV. Испитни комисии 

Член И 
Стручните испити се полагаат пред испитан 

комисии. 
Испитните комисии се именуваат за одредени 

струки или поедини занимања од таа струка. 
Испитните комисии за квалификуван работник 

ги именуваат советите за труд и работни односи 
при народните одбори на општините а за висо-
коквалификуван работник советите за труд и ра-
ботни односи при НО на околиите. 

Член 12 
Територијалната надлежност на испитната ко-

мисија се одредува според седиштето на претпри-
јатието во кое е запослен кандидатот, односно спо-
ред работилиштето ако е тоа вон седиштето на 
претпријатието. I 

Ако при Н. Одбор на општина односно око-
лија на чија територија се наоѓа седиштето на 
претпријатието — работилиштето не е формирана 
соодветна испитна комисија, надлежна комисија 
за спроведување на испитите ќе биде соодветната 
испитна комисија за квалификувани односно ви-
сококвалификувани работници при територијално 
најблискиот Н. Одбор на општина односно околија. 

Член 13 
Органите од член 11 став 3 можат да имену-

ваат испитни комисии за поедини струки односно 
занимања ако на подрачјето на соодветната око-
лија односно општина постои потребен стручен ка -
дар за состав на испитните комисии и стопанска 
организација во која можат да се обезбедат усло-
ви за обавување на практичната работа во склад 
со одредбите од овој правилник. 

Условите од претходниот став за именување 
испитни комисии за квалификувани работници ги 
цени советот за труд и работни односи при око-
лискиот народен одбор а за висококвалификувани 
работници Секретаријатот за труд на Извршниот 
совет. 

Член 14 
Решението за именување на испитните коми-

сии треба, воглавно, да ги содржи следните работи: 
— надлежноста и задачата на комисијата; 
— именување на претседател, постојанен член, 

потребен број испитувачи и нивни заменици; 
— одредување на предметите по кои ќе вр-

шат испитување поедини членови на испитната ко-
мисија, односно испитувачите; 

— локацијата на испитната комисија Т. а ме-
сто каде ќ е работи испитната комисија (установа, 
училиште, претпријатие и др.); ; 

—време (мандатот) за кое се именува испит-
ната комисија; 

— висина на хонорарот и начинот на неговото 
исплатување. 

Член 15 
Испитните комисии за поедини струки односно 

занимања, по правило, работат во соодветни сто-
пански организации или установи за стручно обра-
зование (стручни училишта, центри; за стручно об-
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разование) во кои се подготвуваат кадри за соод-
ветен степен на стручно образование. 

Во кои стопански организации односно устано-
ви за стручно образование ќе работат испитните 
комисии одредува органот што ги именува испит-
ните комисии на предлог на стопанската организа-
ција од дотичната струка и соодветните стопански 
комори и здруженија. 

Член 16 
Испитната комисија за квалификуван односно 

висококвалификуван работник ја сочинуваат: 
претседател, постојанен член и испитувач за од-
реден предмет. На претседателот и членовите на 
комисијата се именуваат и заменици. 

Претседателот на испитната комисија односно 
неговиот заменик треба да е со факултетско обра-
зование, по правило, инженер од струката за која 
се полага испит запослено во стопанството. 

Постојаниот член на испитната комисија од-
носно неговиот заменик треба да има факултетско 
или в и т е образование а да е запослен во устано-
ва за стручно образование (стручно училиште, цен-
тар за стручно образование) или друг орган што се 
занимава со проблематиката на стручното обра-
зование. 

Третиот член на испитната комисија односно 
испитувачот за одреден предмет како и неговиот 
заменик треба да биде лице со соодветна факултет-
ска спрема, а по правило, запослен во стопанска 
организација или установа за стручно образо-
вание. Испитувачот по пракса треба да е висококва-
лификуван работник или техничар од производство 
кои особено се истакнуваат како стручњаци во таа 
струка односно занимање. 

Испитувачот има право и должност на член на 
испитната комисија само при; испитувањето и оце-
нувањето на предметот за кој е именуван. 

За предмети од својата струка испитувачи мо-
жат да бидат: претседателот и постојаниот член 
на комисијата. Во случај кога се испитувачи прет-
седателот или постојаниот член, трети член на ко-
мисијата е испитувачот по практична работа. 

По исклучок, ако во струката за која се име-
нува испитна комисија не постои звање инженер, 
за членови на испитната комисија можат да се име-
нуваат техничари или висококвалификувани работ-
ници кои особено се истакнуваат како стручњаци 
во односната струка — занимања 

Член 17 
Претседателот на испитната комисија) е должен 

да ја свикува испитната комисија на заседанија^ 
ма раководи со заседанијата на испитната коми-
сија, да раководи со испитот, да се грижи за на-
чинот на водењето и уредноста на административ-
но-техничките работи на комисијата, да се грижи 
работата на комисијата да се одвива според одред-
бите на овој правилник и останатите прописи и 
одговара за законитоста на работата на испитната 
комисија. 

Член 18 
Испитната комисија при полагањето мора да 

биде во полн состав. 

Испитната комисија донесува одлука за по-
кажаниот успех по секој предмет со мнозинство на 
гласови. Членот на комисијата кој не е согласен 
со одлуката може да го издвои своето мислење во 
записник. 

Член 19 
Испитната комисија за својата работа, проб-

лемите и резултатите во врска со испитите, нај -
малку еднаш годишно доставува извештај до ор-
ганот што ја основал. 

Во извештајот од претходниот став комисијата 
дава мислења за пропишаните програми по кои 
се врши стручното образование на работниците, за 
активноста на стопанските организации во органи-
зацијата и изведувањето на стручното оспособу-
вање и предлага на соодветните органи преземање 
на потребни мерки за унапредување на формите 
за стручно образование на непосредните произво-
дители. 

Член 20 
Органот надлежен за именување на испитната 

комисија обезбедува надзор над работата на ис-
питната комисија. 

Органот од претходниот став треба најмалку 
еднаш годишно да ја разгледа работата на испит-
ната комисија и проблематиката на образованието 
на работниците што се здобиваат со стручно обра-
зование со практична работа во стопанската орга-
низација. 

V. Испитни рокови 

Член 21 
Стручните испити се полагаат во редовни ис-

питни рокови. Редовните испитни рокови се во 
март, јуни, септември и декември. 

Распоредот на испитите во еден испитен рок го 
утврдува испитната комисија. 

По потреба, органот надлежен за именување 
на испитна комисија може да одреди и вонредни 
испитни рокови. 

VI. Пријавување на испитот 

Член 22 
За полагање на стручен испит за квалифику-

ван односно висококвалификуван работник: канди-
датот поднесува писмена пријава преку своето 
претпријатие или установа до надлежниот орган 
на управата и тоа: пријавата на кандидатот за 
квалификуван работник до органот на управата на 
народниот одбор на општината надлежен за пра-
шањата на трудот и работни односи, кој образувал 
соодветна територијална надлежна испитна коми-
сија, а пријавата на кандидатот за висококвали-
фикуван работник до органот на управата на на-
родниот одбор на околијата надлежен за праша-
њата на трудот и работните односи кој образувал 
соодветна територијална надлежна испитна ко-
мисија. 

Кандидатот кој е привремено вон работен однос 
пријавата за полагање испит ја поднесува непо-
средно до соодветниот орган на управата од прет-
ходниот став, со тоа што територијалната надлеж-
ност на комисијата се одредува според седиштето 
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на заводот за запослување во кој се пријавува 
кандидатот. 

Пријавата се поднесува најмалку 30 дена пред 
одредениот испитен рок. 

Член 23 
Пријавата за полагање испит треба да содржи' 
— презиме, татково име и име на кандидатот. 
— датум и место на раѓањето, 
— завршени школи и положени стручни ис-

пити, 
— назив на стопанската организација во која 

работникот е запослен, 
— занимање, струка и за кој степен на стручно 

образование бара да полага испит, , 
— испитен рок во кој бара да го полага ис-

питот и 
— адреса на кандидатот, 

Член 24 
Кон пријавата за полагаше испит се прилагаат 

и следните документи: . 
— препис од решението со кое кандидатот е 

поставен на работно место од кое треба да се види 
каква стручна способност се бара за логичното ра-
ботно место, односно какви работи врши канди-
датот, 1 

— уверение (оригинал) од стопанската органи-
зација односно овластените центри за стручно об-
разование на заводите за запослување за призна-
ената стручна оспособеност (стручна спрема) на 
кандидатот за вршење работи на квалификуван 
односно висококвалификуван работник во занима-
њето за кое бара да полага испит. 

Член 25 
Откако органот на управата од1 чл. 22 ст. 1 на 

овој правилник ќе утврди дека кандидатот ги ис-
полнува условите за допуштање на испит за ква-
лификуван односно висококвалификуван работник 
според одредбите на овој правилник, донесува ре-
шение со кое се одобрува полагањето на испитот. 

Ако надлежниот управен орган утврди дека 
кандидатот не ги исполнува условите за полагање, 
со решение ќе го одбие од полагање на испитот. 

Решението со кое се одобрува полагањето на 
испитот се доставува на кандидатот и на претседа-
телот на испитната комисија. 

Член 26 
На 15 дена пред испитниот рок претседателот 

на испитната комисија ги разгледува решенијата 
за кандидатите допуштени на испит, се консултира 
со членовите на испитната комисија за почеток на 
испитот и за испитните задачи, а потоа прави план 
за полагање на испитите, групирајќи ги кандида-
тите по занимања и води сметка кандидатите да 
бидат повикани на испит во односниот испитен рок. 

Испитниот план од претходниот став, претсе-
дателот на испитната комисија за квалификуван 
работник го доставува преку органот при кого е 
образувана комисијата, до органот за труд и ра-
б о т и односи при околискиот народен одбор, а прет-
седателот на испитната комисија за висококвали-
фикуван работник преку соодветниот орган на 
управата до Секретаријатот за труд на И С 

На основа предвидениот, испитен план претсе-
дателот на испитната комисија за квалификуван 
односно висококвалификуван работник најмалку 
10 дена пред полагањето на испитот ја повикува 
испитната комисија и кандидатите со покана во 
која треба да е назначено времето и местото на 
одржувањето на испитот. 

Член 27 
Во случај за испит да се пријави поголем број 

кандидати од место вон седиштето на испитната ко-
мисија, испитната комисија може да одржи испити 
во тоа место ако на тој начин се смалуваат тро-
шоците на испитот и ако во тоа место постојат ус-
лови за изведување на практичната работа по од-
редбите на овој правилник. 

VII. Начин на полагање на испитот 

Член 28 
Испитот за степен на стручно образование на 

квалификуван односно висококвалификуван ра-
ботник се состои од практична работа и теоретски 
дел. 

Кандидатот прво изработува практична задача 
а потоа го полага теоретскиот дел од испитот по 
предмети. Редоследот на полагањето го утврдува 
претседателот на испитната комисија. 

Испитот е јавен. 

Член 29 
Пред почетокот на испитот комисијата најна-

пред го утврдува идентитетот на кандидатите пре-
ку лична карта а потоа претседателот на испитната 
комисија ги запознава кандидатите за текот и на-
чинот на полагање на испитот, како и со правата 
и должностите на кандидатите. 

Испитот се полага во работно и вонработно 
време но најдоцна до 21 часот во текот на денот. 

Член 30 
Ако кандидатот не се јави на определеното 

време и место за полагање на стручниот испит а 
докаже дека бил оправдано спречен, испитната ко-
мисија може да му одобри полагање на испитот, 
ако испитниот рок уште трае. 

Во текот на полагањето на испитот ако канди-
датот се разболи или по други причини го напушти 
полагањето на испитот, испитната комисија ќ е го 
заклучи записникот внесувајќи ги оценките за оние 
предмети што ги полагал кандидатот. 

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ 

Член 31 
Практичниот дел на испитот опфаќа изработка 

на практична задача и давање нужни појасненија 
во врска со задачата. 

Практичната задача кандидатот ја извлекува 
со испитно ливче на кое се означува задачата како 
и времето и местото на нејзиното изработување. 

Ако кандидатот по извлекувањето на ливчето 
изјави дека не може да одговори на поставената за-
дача, му се позволува да извлече друго ливче. Во 
записникот се забележува овој ф а к т за да се има 
предвид при оценувањето на кандидатот. 
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Член 32 
Практична задача се состои: од изработка на 

еден или повеќе предмети односно каде, со оглед 
на природата на занимањето, не е можна изработка 
на предмет, од извршување на некоја работа од 
соодветното занимање. 

Практичната задача се одредува така, да кан-
дидатот покаже познавање на сите работи од за-
нимањето и современото производство со примена 
на технички помошни средства (мерни инструменти, 
нацрти, лабораториски испитувања и сл.). 

Практичната задача треба да беде, по правило, 
од редовното производство и треба да се настојува 
да не создава посебни трошоци на стопанската ор-
ганизација. 

Предметот изработен по испитната задача се 
презема како и останатите производи во редовното 
производство, а може да се бара и посебно испи-
тување на квалитетот на изработката. Предметот 
изработен по практичната задача и останува на 
стопанската организација. 

Член ЅЗ 
Практичниот дел од испитот (практичната ра-

бота) се врши по правило, во погоните на оние сто-
пански организации во кои работи испитната ко-
мисија според чл. 15 од овој правилник или што 
ќе ги одреди самата комисија. 

Стопанските организации во чии погони се оба-
вува практичната работа должни се на кандидатите 
да им стават на располагање материјал и алат по-
требен за квалитетна изработка на практичната за-
дача. 

Ако при изведувањето на практичната задача 
кандидатот предизвика материјални штети на сто-
панската организација, трошоците за материјалната 
надокнада паѓаат на товар на кандидатот. 

Член 34 
Кандидатите за испит за висококвалификуван 

работник, по извлекување на ливчето со кое му се 
дава практичната задача, изработуваат во време-
траење што ќе го одреди испитната комисија, но не 
помалку од 3 часа, писмена документација (образ-
ложение) со евентуални цртежи, скици и други по-
казатели во зависност од занимањето и конкрет-
ната задача. 

По завршеното писмено образложение коми-
сијата истото го прегледува и претседателот го пот-
пишува, а потоа кандидатот пристапува кон из-
работката на практичната задача. 

Член 35 
Кандидатите практичната задача ја работат 

под надзор на испитувачот по практична работа и 
повремен надзор на членовите на испитната коми-
сија. I 

Практичната задача кандидатот е должен да 
ја заврши во определениот рок и покаже пред ко-
мисијата во определеното време. 

Со изработениот предмет односно извршените 
работи кандидатот за висококвалификуван работ -
ник ја поднесува и писмената работа што претходно 
ја изработил според член 32 од овој правилник. 
Потоа кандидатот за квалификуван односно висо-

коквалификуван работник, пред испитната коми-
сија дава теоретско образложение (одбрана) за из-
работениот предмет односно изведената работа. 

ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ 

Член 36 
Теоретскиот дел од испитот за квалификуваа 

односно висококвалификуван работник се состои 
од писмен и устен испит. По кои предмети ќе се 
полага и писмен и устен испит сеј утврдува со ис-
питните програми. I 

Времетраењето на писмениот испит го одредува 
испитната комисија но не покусо од 2 часа. 

Член 37 
Писмената задача ја одредува испитната коми-

сија по предлог на предметниот испитувач. 
Писмената задача му претходи на усното ис-

питување по соодветниот предмет. Непосредно пред 
почетокот на изработката на писмената задача, 
предметниот испитувач на кандидатите им ги со-
општува задачите и дава потребни упатства за из-
работка на истите. 

Кандидатите ја изработуваат писмената задача 
под надзор на предметниот испитувач и повремен 
надзор на претседателот на испитната комисија. 

Член 38 
Устен (теоретски) испит се полага според про-

пишаните програми за општо образование и струч-
ни предмети за секоја струка односно занимање 
одделно (чл. 10 од овој правилник). 

Полагањето по претходниот став се врши по 
предмети. Најпрвин се полагаат стручните пред-
мети, а потоа општообразовнита 

Редоследот на полагањето го утврдува испит-
ната комисија, 

Член 39 
Испитната комисија е должна да подготви од-

реден број ливчиња со прашања од програмата за 
соодветната струка односно занимање. На секое ис-
питно ливче треба да има најмалку 3 прашања. 

Член 40 
На усниот испит секој кандидат извлекува по 

едно ливче. Ако кандидатот најдоцна 5 минути по 
извлекувањето на ливчето изјави дека не може да 
одговори на извлечените прашања, му се позволува 
да извлече друго ливче, а во записникот се забе-
лежува овој факт за да се има предвид кога ќе се 
оценува кандидатот. 

На првиот кандидат пред почнувањето на ис-
питот треба да му се остави време од 15 минути: 
за размислување. Другите кандидати размислуваат 
додека одговара нивниот претходник. 

Член 41 
На теоретскиот (усниот) испит кандидатот за 

квалификуван односно висококвалификуван ра-
ботник треба да покаже дека ја совладал пре(дви-
дената материја во програмата за соодветната 
струка — занимање. За таа цел треба да се при-
лагодени и самите прашања на испитното ливче. 
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VIII. Оценување на успехот 

Член 42 
За време на усниот испит сите членови на ис-

питната комисија водат белешки за одговорите на 
кандидатот. По завршеното полагање по еден пред-
мет на кандидатот му се утврдува оценката од тој 
предмет согласно чл. 18 од овој правилник. 

Конечниот успех по секој предмет се оценува 
со „положил" или „не положил". 

Член 43 
Практичниот дел од испитот односно практич-

ната задача се смета како еден предмет и така се 
оценува. 

Член 44 
Во случај кандидатот да не положи некој од 

теоретските предмети или практичниот дел од ис-
питот има право повторно да ги1 полага тие пред-
мети во наредните испитни рокови. 

Во случај на повторно полагање, кандидатот е 
должен благовремено да ја извести испитната ко-
мисија за тоа кои предмети бара повторно да ги 
полага и во која испитна сесија. 

Член 45 
Кандидатот за квалификуван односно високо-

квалификуван работник од како успешно ќе ги по-
ложи сите предмети по испитната програма се здо-
бива со соодветен степен на стручно образование 

IX. Администрација за испитите 

Член 46 
За текот на испитот, испитната комисија е 

должна да води записник по образец пропишан од 
Секретаријатот за труд на Извршниот совет. 

За секој кандидат се води одделен записник. 
Во записникот се внесуваат сите поважни еле-

менти, а особено следното: 
а) назив на испитната комисија, орган: при кого 

е формирана и датум кога записникот е составен, 
б) почеток и завршеток на испитот, 
в) презиме и име на претседателот и членовите 

на комисијата, 
г) презиме, татково име и име, дата и место на 

раѓањето на кандидатот, место на живеење, како 
и место на прегори јатието-установата во кое е за-
послен, до колку кандидатот е во работен однос, 

д) прашањата од секој предмет и практичната 
задача што му биле поставени на кандидатот и 
оценката за секој предмет одделно. 

Записникот го потпишува претседателот и чле-
новите на испитната комисија. 

Член 47 
По завршување на испитите, испитната коми-

сија е должна да направи извештај за резултатите 
на испитите во кој особено треба да се истакне 
подготвеноста и знаењата на кандидатите, општиот 
успех како и предлози за унапредување на струч-
ното образование на работниците од соодветната 
струка. 

Член 4Ѕ 
Испитната комисија за квалификувани работ-

ници записниците од чл. 46 на овој правилник за 

кандидатите што ги положиле сите предмети и 
извештајот од чл. 47 на овој правилник ги доста-
вува до органот на управата за труд и работни од-
носи на народниот одбор на општината при кого е 
формирана комисијата. 

Испитната комисија за висококвалификувани 
работници, списите од претходниот став ги доста-
вува до соодветниот орган на околискиот народен 
одбор. 

Член 49 
Испитната комисија води евиденција за кан-

дидатите кои полагале а не го положиле целиот 
испит. До колку овие кандидати во рок од една 
година не се јават за полагање на испитот, испит-
ната комисија нивните документи (записник, ре-
шение) ги доставува на органот на управата при 
кого комисијата е образувана. 

Ако после овој рок кандидатите бараат да про-
должат со полагањето на испитот, должни се да 
поднесат повторно барање до надлежниот орган од 
чл. 22 од овој правилник. 

X. Издавање свидетелства и дипломи 

Член 50 
На основа записникот од испитната комисија 

за положениот испит, органот на управата надле-
жен за труд и работни односи на општинскиот од-
носно околискиот народен одбор при кој комиси-
јата е образувана, им издава на работниците кои 
положиле испит за степен на стручно образование 
на квалификуван работник свидетелство, а на ра-
ботниците кои положиле испит за степен на струч-
но образование на висококвалификуван работник 
— диплома, на пропишани обрасци од Секретари-
јатот за труд на Извршниот совет. 

За издадените свидетелства односно дипломи 
се води регистар. 

Член! 51 
Регистрите од претходниот член, записниците 

од чл. 46 и 49 од овој правилник и другите испитни 
документи надлежниот орган на управата за труд 
и работни односи при народниот одбор на општи-
ната односно околијата е должен да ги чува како 
документи од трајна вредност. 

XI. Трошоци и надоместувања 

Член 52 
Работниците за време на полагањето на испи-

тот за квалификуван односно висококвалификуван 
работник имаат право на надоместок во висина на 
просечниот личен доход исплатен: во претходниот 
месец за редовно работно време. Ако испитот го 
полагаат вон од местото на живеењето им припаѓа 
и надоместок за патните и дневни: трошоци. 

Член 53 
На претседателот и членовите на испитната ко-

мисија за работа во комисијата им припаѓа хонорар. 
Хонорарот го исплатува органот при кого е обра-
зувана испитната комисија, со тоа што претходно 
обезбедува финансиски средства од претпријати-
јата-установите односно кандидатите, а за оние 
што се привремено вон работен однос од соодвет -
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ниот завод за запослување при кого кандидатите 
се на материјално обезбедување. 

Висината на хонорарот од претходниот став ја 
одредува советот надлежен за труд и работни од-
носи на народниот одбор кој ја образувал испит-
ната комисија, според постојните прописи. 

Член 54 
Надоместокот за трошоците од чл 52 на овој 

правилник и хонорарот за испитната комисија 
паѓа на товар на стопанската организација ИЛРХ 

установа во која работникот е запослен односно на 
товар на заводот за запослување на работниците 
кој го упатил работникот за полагање на испитот. 

Стопанската организација односно установа од 
претходниот став одлучува колку пати на работ-
никот ќе му ги надомести трошоците по чл. 52 и 52 
на овој правилник, направени при полагањето на 
испит за степен на стручно образование на квали-
фикуван односно висококвалификуван работник. 

Административните трошоци на комисијата па-
ѓаат на сметка на органот при кого е образувана 
испитната комисија. 

ХП. Преодни и завршни одредби 

Член 55 
Испити според овој правилник не можат да по-

лагаат работниците што стручно се оспособуваат 
на практична работа во стопанската организација 
во занимањата во кои на подрачјето на околискиот 
(општинскиот) народен одбор е организирано пола-
гање на испитот во соодветна верифицирана уста-
нова за стручно образование. 

Член 56 
До донесување на испитни програми предви-

дени во член 10 од овој правилник ќе се примену-
ваат постојните програми за квалификуван односно 
висококвалификуван работник за поедини струки 
односно занимања пропишани од Секретаријатот 
за труд на Извршниот совет. 

Член 57 
Кандидатите за испит за степен на стручна 

образование на квалификуван работник кои во ра-
ботнички универзитет или соодветно училиште, 
посетувале курс по ошлтообразовните предмети 
предвидени со програмата за квалификуван ра-
ботник, при полагањето на овој испит, се ослобо-
дуваат од полагање на ошптообразовните предмети 
по кои позитивно се оценети не завршетокот на 
курсот. 

Ако кандидатите за испит за квалификуван 
работник завршиле основно осумгодишно училиште, 
при полагањето на стручниот испит, се ослободу-
ваат од оние општообразовни предмети што ги изу-
чувале во училиштето. 

Член 58 
Кандидатите за испит за степен на стручно об-

разование на висококвалификуван работник кој 
имаат завршено техничко училиште или стручно 
училиште со практична обука, при полагањето на 
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стручниот испит, се ослободуваат од оние општо-
образовни предмети што ги изучувале во училиш-
тето. 

Кандидатите за испит за висококвалификуван 
работник кои во работнички универзитет или со-
одветно училиште посетувале курс по општообра-
зовните предмети, предвидени со програмата за 
висококвалификуван работник, при полагање на 
стручниот испит се ослободуваат од полагање на 
оние општообразовни предмети по кои позитивно 
се оценети на завршетокот на курсот. 

Член 59 
Дали се исполнети условите од чл. 57 и 58 на 

овој правилник, кандидатите докажуваат со сви-
детелство за завршено училиште односно со уве-
рение за завршен курс што, по пропишан образец, 
го издава работничкиот универзитет или училиш-
тето при кое е завршен курсот. 

Член 60 
Работниците кои поднеле барање за полагање 

на стручен испит до денот на стапување во сила 
на овој правилник, го полагаат испитот под ус-
лови и на начин пропишан со Правилникот за по-
лагање стручни испити за квалификуван и високо-
квалификуван работник („Службен весник на 
НРМ" бр. 8/58 година). 

Член 61 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

по неговото објавување во „Службен весник на 
НРМ" со кој ден престанува да важи Правилникот 
за полагање стручен испит за квалификуван и ви-
сококвалификуван работник („,Службен весник на 
НРМ" бр. 8/58 год.) и Упатството за полагање стру-
чен испит за квалификуван и висококвалификуван 
возач на моторни возила („Службен весник на 
НРМ" бр. 15/58 год,). 

17 јули 1961 година 
Скопје 

Секретар за труд на ИС, 
Д-р Асеав Симитчиев, с. р. 

О масен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1У-1960 година, рег. бр. 63/55, свеска I, е запи-
шана под фирма: Гостилница „Буково", со седиште 
во Битола, на Угостителското претпријатие „Труд-
беник" од Битола. Предмет на работењето на го-
стилницата е: точење на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, укажување услуги од исхрана во помал 
обем и врзување на добиток. 

Гостилницата е основана од самостоен угости-
телски дуќан, припоен кон Претпријатието „Труд-
бениќ" од Битола, со решение бр. 07-919 од 19-Н1-
1960 година на НО на општината Битола. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Раководител на гостшгницата е Цане Б у к -
чевски. 

Гостилницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 205/60. (809) 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 195/60. (820) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1У-1960 година, рег. бр. 58/55, свеска I, е запи-
шана под фирма: Гостилница ,Д1респанско Езеро", 
со седиште во Битола, на Угостителското претпри-
јатие „Македонија" од Битола. Предмет на рабо-
тењето на гостилницата е: укажување угостителски 
услуги во исхрана, точење на алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, укажување услуги со сместу-
вање во помал обем и прифаќање на добиток. 

Гостилницата е основана од самостоен угости-
телски дуќан, припоен кон Угостителското прет-
пријатие „Македонија", Битола, а со решение на 
НО на општината Битола бр. 07-997 од, 19-Ш-1960 
година. 

Раководител на гостилницата е Јосиф Балтов. 
Гостилницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 196/60. (818) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1У-1960 година, рег. бр. 58/55, свеска I, е запи-
шана под фирма: Кафеана „Интифа", со седиште 
во Битола, на Угостителското претпријатие ,,Маке-
донија" од Битола. Предмет на работењето на ка-
феаната е: точење на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и служење на сите врсти напитоци, слат-
ки и едноставни јадења. 

Кафеаната е основана од самостоен угостител-
ски дуќан, припоен кон Претпријатието „Македо-
нија", Битола, со решение на НО на општината Би-
тола бр. 04-997 од 19-Ш-1960 година. 

Раководител на кафеаната е Богоја Стефа-
новски!. 

Кафеаната ќе ја потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува претпријатието!. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр.'197/60. (819) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1У-1960 година, рег. бр. 58/55, свеска I, е запи-
шана под фирма: Кафеана „Путник", со седиште 
во Битола, на Угостителското претпријатие „Маке-
донија" од Битола. Предмет на работењето на ка -
феаната е: точење на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и служење на сите врсти напитоци, слат-
ки и едноставни јадења. 

Кафеаната е основана од самостоен угостител-
ски дуќан, припоен кон Угостителското претпри-
јатие „Македонија", Битола, со решение на НО на 
општината Битола бр. 07-997 ед 19-Ш-1960 година. 

Раководител на кафеаната е Вангел Талевски, 
Кафеаната ќ е ја потпишува лицето што е овла-

стено да го потпишува претпријатието. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1У-1960 година, рег. бр. 58/55, свеска I, е запи-
шано под фирма: Б и ф е ,^Арнаут мале", со седиште 
во Битола, на Угостителското претпријатие „Маке-
донија" од Битола, Предмет на работењето на би-
фето е: точење на алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци и служење со едноставни претежно ладни 
јадења. 

Бифето е основано од самостоен угостителски 
дуќан, припоен кон Претпријатието „Македонија", 
Битола, со решение на НО на општината Битола 
бр. 04-977 од 19-Ш-1960 година. 

Раководител на бифето е Кочо Тромбев. 
Бифето ќе го потпишува лицето што е овла-

стено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 198/60. (821) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1У-1960 година, рег. бр. 58/55, свеска I, е запи-
шано под фирма: Б и ф е „Смилево", со седиште во 
Битола, на Угостителското претпријатие ,,Македо-
нија" од Битола. Предмет на работењето на бифето 
е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
и служење со едноставни претежно ладни јадења. 

Бифето е основано од самостоен угостителски 
дуќан, припоен кон Претпријатието „Македонија" 
Битола, со решение на НО на општината Битола бр. 
04-997 од 19-Ш-1960 година. 

Раководител на бифето е Јордан Димов. 
Бифето ќ е го потпишува лицето што е овла-

стено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 199/60. (822) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1У-1960 година, рег. бр. 58/55, свеска I, е запи-
шано под фирма: Б и ф е „Прилеп", со седиште во 
Битола, на Угостителското претпријатие „Македо-
нија" од Битола. Предмет на работењето е бифето 
е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
и служење на едноставни претежно ладни јадења. 

Бифето е основано од самостоен угостителски 
дуќан, припоен кон Угостителското претпријатие 
„Македонија" од Битола, со решение на НО на оп-
штината Битола бр. 07-997 од 19-П1-1960 година. 

Раководител на бифето е Ристо Додев. 
Бифето ќе го потпишува лицето) што е овласте-

но да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 193/60. - (823) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1П-1960 година, рег. бр. 123/55, свеска II, е запи-
шана под фирма: Продавница бр. 1 во Македонски 
Брод на Инвалидското претпријатие „Прилеп" од 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „МЕРКУР", БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 776 1. Фонд на основните средства . . . 2.300 
2. Парични средства на основ средства 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

2.193 2. Други извори на основните средства 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

731 

3 Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачи 1 452 
вачка - 4. Други извори на средствата на за -

4 Парични средства на заедничката 
169 

едничката потрошувачка . . . . 20 
потрошувачка 169 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5 Фонд на обртните средства . . . 761 
5 Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 

63.783 6. Други извори на обртните средства 

Г. Резервен фонд и други фондови 

49.852 

6 Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 3.149 

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

3.406 
1.262 

7 Парични средства на нераспределе-
ните средства 

Д. Средства во пресметката и 

380 Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9 Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 26.314 

8. Купувачи и други побарувања . . 18.590 10. Добавувачи и други обврски . . . 3.942 
9. Друга актива — 11. Друга пасива — 

В К У П Н О : 89.040 В К У П Н О : 89.040 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МЕРКУР", БИТОЛА. 

ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е оформено на 25-ХП-1955 год. 
со решение бр. 14427 на Народниот одбор на општи 
ната Битола, а на 1-1-1956 год. е извршена реги-
страција во Окружниот стопански суд во Битола. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
мет на мало со железарска и метална стока, вело-
сипеди, шивачки машини и алат, земјоделски ма-
шини и алат, радиоапарати и прибор, електротех-
нички материјали, санитарен и инсталациони ма-
теријал, стакло, порцулан и керамичка стока за 
снабдување на производните претпријатија и за-
наетчиството јажарски стоки, метален намештај 

(кревети железни, наткасни железни, каси желез-
ни, закачалки железни и корнизи железни) и ин-
дустриски дрвени столици. 

Во својот состав претпријатието през 1960 год. 
имаше 8 (осум) продавници и еден магацин. Прет -
пријатното за извршување на своите задачи ве 
1960 год. имаше запослено 41 лице, од кои 9 служ-
беника, 2 висококвалификувани работници, 20 
квалификувани и 10 полуквалификувани. 

Во 1960 год. претпријатието во Општествениот 
план на градот односно околијата влезе со плани-
ран промет од 246 милиони динари (до месец март 
1960 год.). Потоа планот го наголеми на 253 ми-
лиони динари, И покрај зголемувањето на планот 
истиот е исполнет со 316 милиони динари или во 
проценти со 124,8%. Ваквото исполнување на пла-
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нот се должи од воведувањето на постимулатив-
ното наградување по прометот. Со ваква остварена 
реализација — промет претпријатието успеа да 
оствари просечни разлики во цени од 11,75%, така 
успеа да ги покрие работните трошоци и да оства-
ри доход кој му овозможи 16% од остварениот 
вкупен приход да внесе во своите фондови и да 
им исплати на своите работници околу 30% над 
примањата остварени по ефект — учинок. 

Така претпријатието во 1960 год. оствари 21.655 
илјади динари доход, како ц 17.877 илјади динари 
чист приход. 

Спрема изнесеното нашето претпријатие успеа 
своето работење во 1960 год,, да го заврши со доста 
добар успех, како и тоа во 1961 год. да влегува 
постабилно било во однос на финансовите било во 
однос на стеченото искуство. Овој период претпри-
јатието го заклучи со 89.040 милиони вкупна ак-
тива и пасива според билансот за 1960 год. (40) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО ЗА РАСТУРАЊЕ НА ПЕЧАТ И КНИЖАРСТВО 

„КУЛТУРА" - БИТОЛА 
А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Р е д ' Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин 

Ред „ ; Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 215 1. Фонд на основните средства . . . 896 
2. Парични средства на основ, средства 654 2. Други извори на основните средства — 

Б. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошува г 171 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
171 

едничката потрошувачка . . . -

потрошувачка 171 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . 2.148 
5. Вкупни обртни средства 10.874 6. Други извори на обртните средства 7.430 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1.551 

и на другите фондови 1.501 8. Извори на нераспределените средства 289 
7. Парички средства на нераспределе-

ните средства -
Д. Извори на средствата во пресметката 

и друга пасива 
Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 

друга актива средства 
8. Купувачи и други побарувања . . 5.519 10. Добавувачи и други обврски . . . 6.478 
9. Друга актива 29 11. Друга пасива 

В К У П Н О : 18.963 В К У П Н О : 18.963 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „КУЛТУРА" - БИТОЛА, 

ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 1-1-1953 год. со 
решение на' Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 25760/52. 

Основна дејност му е трговија на мало со кан-
целариски материјали, хартија, школски прибор 
и инвентар, прибор за пишување, книги и музи-
кални (книжари) и растурање на весници и по-
времени списанија. 

Организационен состав: о книжари и 7 графи-
ки за продажба на весници. 

Во текот на 1960 год. овој колектив оствари 
промет во износ од 86,048.609 динари, а планирано 
беше 74,000.000 динари, или натфрлен е прометот 
за 16,28%. Сето тоа е резултат од залагањето на 
работниот колектив чие остварување е извршено 
со ист број работници. 

Остварениот доход од 7,368.387 дин. е распре-
делен: за личен доход 5,314.669 дин., придонес од 
доходот 1,235.115 дин., а за фондови 818.603 дин. 

(61) 
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Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНАТА ФАСАДЕРСКА ЗАДРУГА ,.ПЕЛИСТЕР", СЕЛО ДИХОВО, БИТОЛСКО 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ Р е д ' Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин. број во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 678 1. Фонд на основните средства . . . 723 

2. Парични средства на основ, средства 50 2. Други извори на основните средства 494 

Б. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката портошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 
вачка 4. Други извори на средствата на за-

4, Парични средства на заедничката едничката потрошувачка — 

потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 146 

о Вкупни обртни средства 2.332 6. Други извори на обртните средства 3.932 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . а 

и на другите фондови . . . . . . 8 8. Извори, на нераспределените средства 
7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката 

ните средства и друга пасива 
Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 

друга актива средства . . . 770 
8. Купу ачи и други побарувања 8.536 10. Добавувачи и други обврски . . . 5.490 
9. Друга актива 491 11. Друга пасива 532 

В К У П Н О 12.095 В К У П Н О : 12.095 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Градежно-фасадерската задруга „Пелистер", с. 
Дихово, Битолско е основана на 4-УИ-1959 година 
со решение бр. 321/59. 

Дејноста на задругата е зидаро-терацерски мо-
заички, како и други градежно занаетчиски ра-
боти. 

Задружниот совет го сочинува целиот ко-
лектив. 

Управниот одбор се состои од 7 члена. (27) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ДИМЧЕ МИРЧЕВ" 

- ТИТОВ ВЕЛЕС, ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието ја исполни планската задача 
за 1960 год. 100%. 

Ако се направи споредба со минатата 1959 со 
1960 год. продуктивноста на трудот е зголемена за 
извештајниот период со 2% односно за 2 тона по 
еден работник зголемено. 

Економичноста или намалување на цената на 
чинењето земено спрема минатата година сме по-
ниски за 2,11% од секој кгр. на талк. 

Во минатата година за секои просечни 100 дин. 
вложени средства остварен беше доход 105,28, до-
дека во 1960 год. за вложени 100 дин. остварено е 
доход 150,64 од кое се гледа дека во 1960 год. вло-
жените средства се повеќе искористени. 

Средствата стопанската организација во 1960 
год. ги обрнала за 5,9 или за секој 62 дена се по-

враќани средствата назад. Ако се земат должни-
ците во почетокот на 1959 год. сме имале побару-
вања од купувачите 2,129,000 дин., додека на кра-
јот од 1959 год. и во почетокот на 1960 год. оста-
нало како салдо за пренос 12,589.000 дин. На крајот 
пак од 1960 год. за пренос салдо во 1961 год. се 
зголемува за 21,440.000 дин. Со ова се потврдува 
точноста на обрнувањето на средствата во 1960 год. 

Спрема резултатите на работата на претприја-
тието во оваа година може да се констатира дека 
покрај тешкотиите што ги имало постигна виден 
успех за кое се предлага и следната расподелба: 

Вкупно остварен доход 82,978.428 
Придонес од доходот 23,999.771 
Издвоено за личен доход на работ-
ниците и службениците 38,340.936 
За фондови на претпријатието 20,637.721 
Како што се гледа од краткото излагање на 

овој извештај претпријатието постигна задоволи-
телен успех. (45) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО РУДНИЦИ ЗА ТАЛК „ДИМЧЕ МИРЧЕВ" - титов ВЕЛЕС 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Нагло ал позицијата Износ Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин. број во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1 Основни средства 47.345 1. Фонд на основните сред:тел . . . 70.196 
2. Парични средства на основ, средства 22 307 2 Други извори на основните сред ста 8 070 

В. Средства на заедничката В. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- '3. Фонд за заедничката потрошувач" 8.367 
вачка 20.513 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . 18,627 
потрошувачка 1.866 В. Извори на обртните средства 

В, Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 14.197 
5 - Вкупни обртни средства 14.904 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и фондови 1 355 
и на другите фондови 1.258 8. Извори на нераспределените средства 2.002 

7. Парични средства на нераспределе-
2 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 2 и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства -

8. Купувачи и други побарувања . . 21.561 10. Добавувачи и други обврски . . 5.69^ 
9. Друга актива 3.523 11. Друга пасива 5.373 

В К У П Н О : 133.279 В К У П Н О : 133.279 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ПЕЧЕЊЕ НА ВАР „ПРЕВАЛЕЦ" 

на 31 декември 1960 година 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

П а с и в а 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО ди! 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3 Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства . . . 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања 
9. Друга актива 

84.338 
31.365 

1.008 

12.176 

855 

3.940 

8.189 
8.476 

В К У П Н О : 150.347 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачка 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9 Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

117,999 
471 

414 

13 163 
8.995 

885 

7.420 

В К У П Н О ' 150.347 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Фабриката за печење на вар „Превалец", Ти-
тов Велес својот производен задаток постепено го 
зголемува, што бележи секоја година сб поголеми 
производни успеси. Својот капацитет го искористи 
90%, што дава можност за наредната година да го 
искористи капацитетот 100%. 

Планот за 1960 год. беше донесен од управните 
органи во износ од 21.000 тона производство на не-

гасен вар. Примениот плански задаток колективот 
го натфрла со 10%. 

Со произведената квалитетна вар и поволната 
цена на варта Фабриката за вар успеа да го про-
шири тржшптето за пласман на варта и надвор од 
нашата Република. 

Продуктивноста на трудот е зголемена со 5,7%, 
така што во 1959 година е остварено производство 
на едно запослена лице 174 тони, а во 1960 год. 
184 тони негасена вар. (55) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „ЗАДРУГАР", БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а о п в а 

^ ^ Назив на позицијата Износ Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин број во ООО диви 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 3.608 1. Фонд на основните средства . . 5.525 
2. Парични средства на основ, средства 1.881 2. Други извори на основните средства — 

Б. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

Л Средство ш заедничката потрошу- Фонд за заедничката потрошувачка 416 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

4 Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . -

потрошувачка П6 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 2.405 

5. Вкупни обртни средства 129.775 6. Друти извори на обртните средства 96.331 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 12.051 

и на другате фондови 11.457 8. Извори на нераспределените средства 1.227 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства Д. Извори на средствата во пресметката 7. Парични средства на нераспределе-
ните средства и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства . . . . 20.000 

8. Купувачи и други побарувања . . 132.869 10. Добавувачи и други обврски . . . 138.536 
9. Друга актива — И. Друга пасива 3.515 

В К У П Н О : 280.006 В К У П Н О 280.006 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЗАДРУГАР". 

БИТОЛА, ВО 1960 ГОДИНА 

Трговското претпријатие на големо „Задругар" 
— Битола е основано на ден 1-1У-1954 год. со ре-
шение на Градската општина во Битола бр. 5856. 

Претпријатието е регистрирано ка ј Окружниот 
стопански суд во Битола на 15-У-1954 год., во ре-
гистарот на стопанските организации под бр. 160/1. 

Предмет на работењето на претпријатието е; 
трговија на големо со мешани индустриски стоки. 
Трговската дејност претпријатието ја обавува пре-
ку своите три специјализирани склада за коло-
нијални, железарски и текстилни стоки. 

Планираниот промет во 1960 год. во износ од 
900,000.000 динари е извршен на 1.063.677.000 или во 
проценти 118%. Ваквото наголемување на прометот 
е постигнато благодарение на залагањето на це-
лиот работен колектив, а посебно со воведување 
на новите стимулативни форми на наградување — 
плаќањето по учинок кој е воведен од 1 јули 1960 
година. Така за овој временски период од шест ме-
сеци претпријатието успеа планираниот промет да 
го зголеми за 136%. 

Во текот на 1960 год. е остварен доход во износ 
од 25,477.275 динари. 

Доходот е распределен спрема постојните про-
писи. Обврските спрема општествената заедница се 
измирени навреме и во целост. (15) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО КНИЖАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МЛАДИНА" 

на 31 декември 1960 година 
СКОПЈЕ 

П а с и в а 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
б. Вкупни обртни средства . . . . . 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

I и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 
; 9. Друга актива 

В К У П Н О : 

997 
1.412 

47.119 

3.955 

724 

19.347 

73.554 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката портошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачка 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

2.434 

1.489 
36.110 

4.217 
2.891 

26.413 

В К У П Н О : 73.554 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МЛАДИНА", СКОПЈЕ, 

ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието преку своите 4 (четири) про-
давници има остварено реализација од 199,021.669 
динари, а во однос на 1959 година изнесува 128%. 
Оваа реализација е извршена на просечно кори-
стен кредит при Комуналната банка од 38,976.000 
дин. или со просечен коефициент на обрнува-
њето 5,1%. 

Во 1960 година за разлика од минатите години 
асортиманот на стоките во продавниците е поши-
рок. 

Набавка на стоките е вршена од индустриските 
и претпријатијата на големо во Србија, Хрватска. 
Словенија и Македонија. 

Формирање на продажните цени е вршено ко-
лективно. 

Крајниот финансиски резултат од работењето 
во 1960 година е позитивен, како резултат од за-
лагањето на целиот работен колектив. (37) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА 

НА ТУТУН ВО ИЗГРАДБА, ДЕМИР ХИСАР 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор па општината Демир Хисар бр. 
03-456/1 од 30-1-1960 год., а регистрирано е ка ј Ок-
ружниот стопански суд во Битола. 

Претпријатието е пуштено во пробно производ-
ство со одлука на Народниот одбор на општината 
Демир Хисар, сметано од 1-ХП-1960 год. 

За изградба на претпријатието од Југословен-
ската инвестициона банка добиен е заем за основ-
ни средства во износ од 166,740.000 динари и заем 
за обртни средства во износ од 40,000.000 динари. 

Со отпочнување на работата претпријатието 
предвиде да откупи околу 300.000 кгр. тутун. Од 
ова количество до крајот на 1960 год. откупи 106.000 
кгр. тутун, а остатокот ќе биде откупен во 1961 г. 

Имајќи во предвид дека претпријатието со ра-
бота почна при крајот на годината со цел да го 
откупи тутунот. Но спрема специфичноста на ра-
ботата претпријатието не оствари никаков вкупен 
приход, ами само откупеното производство го обра-
ботуваше и така тоа производство како недовр-
шено ќе биде доработено во идната година кога ќе 
биде реализирано. Вкупните трошоци во недовр-
шеното производство на крајот на годината изне-
суваа 50,550.000 дин. (16) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН ВО ИЗГРАДБА, ДЕМИР ХИСАР, БИТОЛСКО 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

^ ^ Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Р е А 1 Назив на позицијата 
број 

,ХЗНОс 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 117.329 1. Фонд на основните средства . . . 104,605 

2. Парични средства на основ, средства -
2. Други извори на основните средств.ч 12.120 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачи . - -

вачка 4 Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . — 

потрошувачка — В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 85.517 

5. Фонд на обртните средства . . . 
6. Други извори на обртните средства 40.369 

Г. Издвоени средства 
б. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 

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

7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства -

8. Купувачи и други побарувања . . - 10. Добавувачи и други обврски . . . 38.978 
9. Друга актива - 11. Друга пасива 6.774 

В К У П Н О : 202.346 В К У П Н О : 202.846 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА КОНЗЕРВИ ,,НЕ Л АГОНИЈА", БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Р е д - Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

^ ^ Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дик. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 127.230 1. Фонд на основните средства . . . 9.467 
2. Парични средства на основ, средства 2.082 2. Други извори на основните средства 105.379 

Б. Средства ча заедничката В. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачи 253 
вачка 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
256 

едничката потрошувачка . . . . 5 
потрошувачка 256 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 4.683 
5. Вкупни обртни средства . . . . 145.361 

6. Други извори на обртните средства 19.347 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 6 

и на другите фондови 6 8. Извори на нераспределените средства 71 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 71 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива 173.231 

8. Купувачи и други побарувања 56.526 10. Добавувачи и други обврски . . . 38.465 
9. Друга актива 42.775 11. Друга пасива 23.400 

В К У П Н О : 374.307 В К У П Н О : 374.307 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО ЗА ЖЕЛЕЗАРИЈА, ЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 

и БОИ „АНГРОМЕ ТАЛ" - СКОПЈЕ 
А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред. 
, Назив на позицијата 

број 
Износ 

во ООО дин 
Р е д ' Назив на позицијата 

број 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 18.031 1. Фонд на основните средства . . . 24.215 
2. Парични средства на основ, средства 6.803 2. Други извори на основните средства 3.260 

Б. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- Фонд за заедничката потрошувачка 840 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
20 

едничката потрошувачка . . . . -

потрошувачка 20 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . 7.663 
5. Вкупни обртни средства 405.742 6. Други извори на обртните средства 271.102 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

б. Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 34.987 

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

38.162 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 109.292 

8. Купувачи и други побарувања . . 223.937 10. Добавувачи и други обврски . . . 220.680 
9. Друга актива 552 11. Друга пасива 14.858 

В К У П Н О : 690.072 В К У П Н О : 690.072 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АНГРОМЕТАЛ" 

- СКОПЈЕ, ВО 1960 ГОДИНА 

Изминаа веќе 10 години од основањето на прет-
пријатието и оваа година може да се смета како 
јубиларна. Во врска со тоа, ќе направиме еден 
краток осврт за да се види како поступно се раз-
виваше ова претпријатие. 

Развојниот пат на претпријатието може да се 
подели во три периода: 

Прв период на дистрибуција кој што ги опфа-
ќа првите две години, кога претпријатието рабо-
тело со 35 работника и службеника и постигнало 
просечен годишен промет од 189 милиони динари. 

Втор период од 1951—1956 година кога просеч-
ниот годишен промет изнесуваше 1 милијарда ди-
нари, со просек на запослени лица од 54,5, и 

Трет период 1957—1960 со годишен промет од 
1.600 милиони во просек и со просек , на работници 
и службеници од 74,7%. 

Прегледот укажува дека прометот за измина-
тите 10 години се удесетостручи и во проценти по-
зголемувањето изнесува 435%, додека људството е 
позголемено само со 112%, а кредитот е позголе-
мен за 36%. Прегледот исто така ни укажува дека 

претпријатието е мошне рентабилно и во голем 
обем ја зголеми продуктивноста на трудот. Посто-
јат и некои други објективни фактори коишто ни 
попречуваат уште повеќе да го позголемиме про-
метот, а имено како тесно грло за правилниот раз-
вој на претпријатието се јавува недостиг на мага-
цински простор. 

През текуштата година, комерцијалната служ-
ба вложи крајни напори да го снабди претприја-
тието со артикли, што пазарот ги бараше, а од 
друга страна беа сосема дефицитирани. Претпри-
јатието успеа да реализира промет од над 2 мили-
јарди динари, иако прометот беше планиран на 
1.600 милиони. 

Посебни тешкотии претпријатието имаше и со 
кредитите. През оваа година, Народната банка вр-
шеше посебна рескрипција и не ни го позголеми 
кредитот сразмерно со ^ з г о л е м у в а њ е обемот на 
работењето. Иако банката ни ги одзеде сите на-
менски кредити што ги ползуваше претпријатието, 
прометот е натфрлен со 25%. 

Претпријатието во 1960 год. оствари и задо-
волителен доход. Но доходот би бил подобар, ако 
през оваа година не плаќавме затезни лихви, би-
дејќи своите обврски не можевме навреме да ги 
намириме. (33) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПРИЛЕП СКА ПИВАРА", ПРИЛЕП 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин. број во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 156.291 1. Фонд на основните средства . . , 49.970 
2. Парични средства на основ, средства 10.530 2. Други извори на основните средете ^ 118.851 

Б. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошува ги г 373 

вачка „ . . . - 4. Други извори на средствата на за-
19 4. Парични средства на заедничката 

391 
едничката потрошувачка . . . . 19 

потрошувачка 391 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 39.912 

5 Вкупни обртни средства 82.551 6. Други извори на обртните средства 30.199 

Г. Издвоени средства Р. Резервен фонд и други фондови 
22 6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 22 

и на другите фондови 22 8. Извори на нераспределените средства 

7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства и друга пасива 

Д. Средства во пресметката к 9. Краткорочни кредити за обртни 
1.715 друга актива средства 1.715 

8. Купувачи и други побарувања . . 10.470 10. Добавувачи и други обврски . . . 43.743 
9. Друга актива . . . . . . . 37.537 И. Друга пасива 13.033 

В К У П Н О : 297.842 В К У П Н О : 297.842 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ,,ПРИЛЕПСКА ПИВАРА", 

ПРИЛЕП, ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието „Прилепска пивара", Прилеп, 
е основано 1955 година од страна на Народниот од-
бор на бившата Прилепска околија — Прилеп. 

Основната дејност на претпријатието е произ-
водство, преработка и продажба на пиво. 

Претпријатието во текот на 1960 год. ја завр-
ши и втората реконструкција, со што се постигна 
капацитетот на претпријатието да се наголеми за 

производство на наливно пиво на 24.000 хл. спрема 
претходниот од 10.000 хл. 

Во 1960 год. претпријатието реализира 26.000 хл. 
наливно пиво и оствари 137,719.429 динари промет. 

Спрема тоа планот е извршен во споредба со 
3 859 год. за 1960 год. количински 300,11% а финан-
сиски 308,63%. Претпријатието оствари доход 
23,534.467 дин., а чист приход 23,019.320 динари. 

Во извршувањето на планот учествуваа и сто-
вариштата на претпријатието со седиште во Би-
тола и Штип. 

Планот е извршен со просечно запослени 
73 лица. (72) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МАКЕДОНИЈА ФИЛМ". 

СКОПЈЕ, ВО 1960 ГОДИНА 

Во 1960 год. набавени се вкупно 28 играни фил 
мови и исто толку документарни. Филмовите се 
набавени од следните земји: домашни 4, САД 9, 
СССР 3, италијански 4, француски 4 и останато 4. 
Од тој број на филмови во промет беа пуштени 
22 филма. 

Треба да се напомене дека во изминатата го-
дина вложени се максимални напори претприја-
тието да набави што поквалитетни филмови и тоа 

како по комерцијална вредност така и по умет-
ничка вредност. За таа цел извршен е преглед на 
огромен број на сервис копии што многу придо-
несе за квалитетен избор. Прегледани се 165 фил-
ма а одобрени од советот 51. 

Во текот на 1960 год. претпријатието оствари 
промет од 387,479.791 дин. и со тоа планот го испол-
ни со 115,96%. 

Сите обврски на претпријатието спрема опште-
ствената заедница што произлегуваат од доходот 
и од други основи, се измирени во целост и во за-
конскиот рок. (56) 



Стр. X - Бр. 29 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Б И Л А Н С 
НА (ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА ФИЛМ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ Р е д ' Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин. број во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 33.111 1. Фонд на основните средства . . . 52.311 
2. Парични средства на основ, средства 19 059 2. Други извори на основните средства — 

В. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка задничката потрошувачка 

Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 34.409 
вачка ' 18.323 4. Други извори на средствата на за-

4и Парични средства на заедничката 
16.085 

едничката потрошувачка — 

потрошувачка 16.085 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 11.611 

5. Вкупни обртни средства 156.437 6. Други извори на обртните средства С 2.048 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 6.867 

и на другите фондови 6.442 8. Извори на нераспределените средства 68.248 

7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства - " и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 11.200 

8. Купувачи и други побарувања . . 61.086 10. Добавувачи и други обврски . . . 103.748 
9. Друга актива 9.899 11. Друга пасива -

В К У П Н О : 320.442 В К У П Н О : 320.442 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ФАБРИКАТА ЗА КОНЗЕРВИ 

„ПЕ Л АГОНИЈА", БИТОЛА 
А к т и в а на 31 декември 1960 година П а о п на 

^ ^ Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дик. 

А. Основни средства А, Извори на основните средства 
1. Основни средства 30.285 1. Фонд на основните средства . . . 24.049 
2. Парични средства на основ, средства 1.241 2. Други извори на основните средства 7.714 

Е Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачи 
4. Други извори на средствата на за-

337 

4. Парични средства на заедничката 
324 

едничката потрошувачка . . . 
-

потрошувачка 324 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
1. Вкупни обртни средства 5.612 

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

6.153 
10.804 

Г. Издвоени средства 
в. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови . . . . . . 

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

2 
242 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 69 Д. Извори на средствата во пресметката 

и друга пасива 
Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 

друга актива средства . . . . -

3+ Купувачи и други побарувања . . 
9. Друга актива 

4.170 
14.361 

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

3.814 
2.947 

В К У П Н О : 56.062 В К У П Н О : 66.062 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, БИТОЛА 

А к т и в а ич, 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин. број : во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 491.954 1. Фонд на основните средства . . . 349 917 

2. Парични средства на основ, средства 32.682 2. Други извори на основните средства 175.226 

Б. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

41.035 3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 41.035 

вачка 38 939 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката 

2.146 
едничката потрошувачка . . . . — 

потрошувачка 2.146 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на сбртните средства . . . 86.529 

5. Вкупни обртни средства 1,035.235 6. Други извори на обртните средства 8.948 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични: средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 

7. Резервен фонд и други фондови . . 70.191 6. Парични: средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 49.934 8. Извори на нераспределените средства 15.406 

7. Парични средства на нераспределе-
1 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 1 и друга пасива 

А Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
1,240.545 друга актива средства 1,240.545 

8. Купувачи и други побарувана 3^8.988 10. Добавувачи и други обврски . . . 38.574 
9. Друга актива . 152.599 11. Друга пасива 165.957 

В К У П Н О : 2,192.378 В К У П Н О : 2,192.378 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА 
НА ТУТУН, БИТОЛА, ВО 1960 ГОДИНА 

Од бербата 1959 год. откупен е тутун 1596 тони 
по средна цена од 240 дин. по 1 кгр. Од оваа ко-
личина добиен е готов производ — тутун 1.483' тони, 
од кој е наменет за извоз 663 тони или 44%, а за 
домашна фабрикација 820 тони или 56%. 

Производниот план е остварен со 84% што 
условија временските прилики, додека предвиде-
ното капо е намалено за 0,5%. 

Во 1960 год. се продадени 1.391 тони тутун, од 
кој 574 тони за извоз во вредност 558,0 мил. и 817 
тони за домашен пазар во вредност 619,0 мил. По-
стигната е просечна продажна цена 846 динари. 

Во 1960 год. просечно работеа 674 работници, 
од кој 91,25% се работници, а 8,75% службеници. 
Исплатен е личен доход во висина на тарифните 
ставки 148,0 мил. дин. и над тарифните ставки 
15,0 мил. динари. 

Остварен е вкупен приход во износ од 1.172,0 
мил. дин., материјалните трошоци изнесуваат 931,0 
мил. дин. Така остварениот доход изнесува 241,0 
мил. дин., а чистиот приход 226,0 мил. динари. (39) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Трговското претпријатие „Шар" е формирано 
во месец ноември 1951 година со решение на бив-
шиот Околиски народ,ен одбор во град Гостивар и 
регистрирано при Окружниот стопански суд во 
Скопје, со предмет на работа: промет на мало и 
големо на сите мешани индустриски стоки. 

Претпријатието има работнички совет од 15 
члена и управен одбор од 7 члена. 

Претпријатието во својот состав има 2 главни 
магазина и 17 продавници. Во претпријатието се 
запослени 72 работника и службеника. 

Во пословната 1960 год., претпријатието напра-
ви промет во износ од 417,804.000 дин. а со преби-
вање на вонредните приходи и вонредните расхо-

приходот изнесува 418,592.000 

— трошоци на работењето 13,003.074 
- набавната вредност изнесува 394,002.956 
— остварен доход 24,589.817 
— остварен чист приход 19,961.754 
— личен доход на работниците 18,405.206 
— фондови на претпријатието 1,556.448 
Просечната маржа изнесува 11,56%. (41) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО МЕШОВИТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО ,,ШАР" - ГОСТИВАР 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Реи Износ ^ Назив на позицијата 
број во ООО дин. 

Ред. тт . Износ 
Назив на позицијата 

број во ООО дин. 

A. Основни средства 
1. Основни средства 27.095 
2, Парични средства на основ, средства 1.786 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

а. Средства на заедничката потрошу-
вачка — 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 350 

B. Обртни средства 
Вкупни обртни средства 97.822 

Г. Издвоени средства 
б. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 6.861 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 2 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања 26.108 
д. Друга актива 7.041 

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства . . . 10.870 
2. Други извори на основните средства 15.271 

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Ф^нд за заедничката потрошува : 475 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка . . . . -

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 2.185 
6. Други извори на обртните средства 77.338 

Г. Резервен фонд т други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . 7.327 
8. Извори на нераспределените средства 2 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства — 

10. Добавувачи и други обврски . . . 53.526 
11. Друга пасива 71 

В К У П Н О : 167.065 В К У П Н О : 167.065 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА ФАБРИКАТА ЗА КОНЗЕРВИ „ПЕДАГОГИЈА", БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а е и в а 
ВлЈЈ ИЗНОС 

^ Назив на позицијата 
број во ООО дин 

Р е д " Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин. 

A. Основни средства 
1. Основни средства -
2. Парични средства на основ, средства -

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Ѕ. Средства на заедничката потрошу-
вачка -

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка ^0 

B. Обртни средства 
У Вкупни обртни средства . . . . 4.255 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 23 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 77 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања 530 
Друга актива ^738 

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства . . . 715 
2. Други извори на основните средства -

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачи 21 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка . . . " 

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

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 23 
8. Извори на нераспределените средства 77 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9 Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . — 

10. Добавувачи и други обврски . . 4.933 
11. Друга пасива 874 

В К У П Н О ' 6.643 В К У П Н О : 6.643 
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Б И Л А Н С 
НА РУДАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РУДАР", ПРИЛЕП 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин. број во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 20.777 1. Фонд на основните средства . . 10.297 

2. Парични средства на основ, средства 5.166 2. Други извори на основните средства 15.572 

Б. Средства на заедничката В. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

1 258 3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 1 258 

вачка — 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката 

1.258 
едничката потрошувачка . . . . 

потрошувачка 1.258 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 24.138 

5 Вкупни обртни средства 2.000 6. Други извори на обртните средства 692 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд ж други фондови 
1.544 
1.696 

6. Парични средства на резервниот фонд 
1.545 

7. Резервен фонд и други фондови . . 1.544 
1.696 и на другите фондови 1.545 8. Извори на нераспределените средства 
1.544 
1.696 

7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства — 

8. Купувачи и други побарувања 19.700 10. Добавувачи и други обврски . . . 5.308 
9. Друга актива 26.688 11. Друга пасива 16.629 

В К У П Н О : 77.134 В К У П Н О : 77.134 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА РУДАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ,,РУДАР4' 

— ПРИЛЕП, ВО 1960 ГОДИНА 

Во почетокот на 1960 год. претпријатието има-
ше планирано производство од 5.000 т. фелдшпат 
На 31-ХИ-1960 год. претпријатието оствари произ-
водство т. е. фелдшпат од 5.100 т. 

Претпријатието има реализирано од своите го-
тови производи — фелдшпат 4.970 т. 

Остварената реализација е исполнета преку 
своите потрошувачи: 

I. ИЗВОЗ 

1. Кемикалија увоз-извоз Загреб за 
Источна Германија 1.797 т 

2. Југоминерал увоз-извоз Загреб за 
Маѓарска 955 т 

Вкупно: 2.752 т 

И. ВО НАШАТА ЗЕМЈА 

1. Југопорцелан Титов Велес 1.142 т 
2. Југокерамика Загреб 428 т. 
3. Керамика Младеновац Ѕ'65 т. 
4. Керамика Л ибо ј е 283 т. 

Се вкупно - 4.970 т 

Во почетокот на 1960 год. претпријатието има-
ше планирано бруто продукт во износ од 84,000.000 
динари. На 31-ХП-1960 год. оствари 

- бруто продукт т. е. вкупен приход 
од динари 95,606.242 

- од тоа за материјални трошоци 
книжени на кл. 4 51,488.406 

- остварен доход 44,117.836 

РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

Придонес од доходот пресметан по 
член 18 динари 2,711.446 
Придонес за станбена изградба дин. 1,437.856 

1,273.590 

ВКУПЕН ЧИСТ ПРИХОД 41,406.390 

Личен доход на работниците 39,299.800 
2% дополнителен придонес за с од, 
осигурување 720.084 
Придонес за заеднички рез, фонд 41.788 
Нераспределен остаток од чистиот 
приход 1,344.718 

41,406.390 

(49̂  
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПОПРАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ЗЕМЈОДЕЛСКО-ГРАДЕЖНИ 

МАШИНИ И КАРОСЕРИИ „АВТОРЕМОНТ" - БИТОЛА 
А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата број 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 81.027 1. Фонд на основните средства . . . 59.185 
2. Па,рични средства на основ, средства 2.404 2. Други извори на основните средства 25.649 

Б. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошува-ла 

1.330 1. Средства на заедничката потрошу-
228 

3. Фонд за заедничката потрошувачи 1.330 
вачка 228 4. Други извори на средствата на за-

228 4. Парични средства на заедничката 
17 

едничката потрошувачка . . . . 228 
потрошувачка 17 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 6.390 

1. Вкупни обртни средства . . . . 15.737 6. Други извори на обртните средства 6.̂ 97 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 1.571 

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

1.684 
380 

7. Парички средства на нераспределе-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
е зое друга актива средства е зое 

8. Купувачи и други побарувана . . 22.530 10. Добавувачи и други обврски . . . 13.350 
0. Друга актива 322 11. Друга пасива 2.343 

В К У П Н О : 123.836 В К У П Н О : 123.836 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗВОЗ-УВОЗ НА ТУТУН „МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред. „ , Назив на позицијата број 
Износ 

во ООО дин. 
Назив на позицијата 

број 
Износ 

во ООО дик. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 433.625 1. Фонд на основните средства . . . 288.649 
2. Парични средства на основ, средства 27.685 2. Други извори на основните средства 180.897 

Е Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

Ѕ. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 82.019 
вачка 77.590 4. Други извори на средствата на за-

5.080 4. Парични средства на заедничката 
9.324 

едничката потрошувачка . . . . 5.080 

потрошувачка 9.324 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 31.752 
5. Вкупни обртни средства 1,424 966 6. Други извори на обртните средства 201.235 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фсидови . . 449.013 

и на другите фондови 445.461 8. Извори на нераспределените средства 18.748 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 8.087 Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 1,425.756 

8. Купувачи и други побарувања . . 1,287.951 10. Добавувачи и други обврски . . . 3,013.388 
9. Друга актива 2,099.867 11. Друга пасива 118.027 

В К У П Н О : 5,814.564 В К У П Н О : 5,814.564 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МАКЕДОНИЈА" 

СКОПЈЕ ВО 1960 ГОДИНА 

Во текот на 1960 год. претпријатието извезе 
10,427.260 кгр. тутун во вредност од 3.640.828.000 дин 
пресметано по званичен курс. Во извршување ни 
планот за извоз има незнатно потфрлување по-
ради неповолните услови на светскиот пазар и не-
поволниот рандман на бербата. 

Во целина гледано со постигнатиот извоз на 
тутун во 1960 год. можеме да бидеме наполно за-
доволни, бидејќи во 1960 год. извезено е повеќе за 
Ѕ'5,3% по количина и за 30,99%/ по вредност во спо-
редба со 1959 год. Истовремено е постигнат знатен 
успех во подготовката на тутуните за извоз и ре-
шено е прашањето со магазинскиот простор. И во 
поглед на организацијата на претпријатието забе-
лежено е виден напредок. 

Трошоците за поодувањето во 1960 год. се зго-
лемени само за 20%, а вкупниот приход е зголе-

мен за 30% во споредба со 1959 год. додека дохо-
дот е зголемен за 36%. 

Личните доходи и фондовите учествуваат во 
чистиот приход и тоа: 

1959 год. 1960 год. 
Лични доходи - - — - 7 1 % 69% 
Фондови - - - - - - 29% 31% 

Претпријатието во 1960 год. иселуваше, главно, 
во свое име и за сметка на претпријатијата за об-
работ-ка на тутун. 

Обврските спрема општествената заедница се 
пресметувани по позитивните законски прописи л 
истите се уплатувани во пропишаните рокови. 

Обврските спрема непосредните производители 
за извезената стока се извршувани по извршената 
наплата од странските купувачи. 

Наплатата на побарувањата од странските ку-
пувачи за продадената стока се реализира во за-
конските рокови. (701 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРИКАЖУ ВАЊЕ НА ФИЛМОВИ, ПРИЛЕП 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а о и в а 

Назив на позицијата 
Износ Р е д ' Назив на позицијата Износ 

број во ООО дин. број во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 

1. Основни средства 14.375 1. Фонд на основните средства . . . 18.085 

2. Парични средства на основ, средства 3.197 2. Други извори на основните средства 910 

В. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката портошувачка 

173 3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 173 

вачка — 4. Други извори на средствата на за -
4. Парични средства на заедничката 

26 
едничката потрошувачка . . . 

потрошувачка 26 В. Извори на обртните средства 
1.189 В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 1.189 

б. Вкупни обртни средства . . . . 2.709 6. Други извори на обртните средства 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
51 б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 51 

и на другите фондови 45 8. Извори на нераспределените средства 

7. Парични средства на нераспределе-
971 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 971 и друга пасива 

Д. Средства во пресметката ш 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства — 

8. Купувачи и други побарувања . . 84 10. Добавувачи и други обврски . . . 920 
9. Друга актива 144 11. Друга пасива 223 

В К У П Н О . 21.551 В К У П Н О : 21.551 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието за прикажување на филмови 
— Прилеп реализацијата ја наголеми од дин. 24.453 
на дин. 26.059, доходот од дин. 7.204 на дин. 7.359 

а чистиот приход од дин. 5.724 на 5.839, и тоа без 
наголемување на капацитетот и цените. 

Основните средства се наголемени за дин 305, 
а е започнато и со изградба нова кино-сала, со ка-
пацитет од 700 седишта. 

Во 1960 год. е инвестирано во градежни работи 
5,804 динари. (68) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТО И ПРЕРАБОТКИ ОД ЖИТО „ЖИТО-МАКЕДО-

НИЈА", СКОПЈЕ, ФИЛИЈАЛА ВО БИТОЛА 
1 Х Т И А на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. број во ООО дин број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извези на основните средства 
1. Основни средства 287.887 1. Фонд на основните средства . . . 249.992 

2. Парични средства на основ, средства 35.008 2. Други извори на основните средства 74 659 

Б. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фгтц за заедничката потрошувачка 8.908 
вачка 28.833 4. Други извори на средствата на за-

1 Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 22.008 
потрошувачка 1.880 В. Извори Ега обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 26.571 
5. Вкупни обртни средства 292.395 би Други извори на обртните средства 20.289 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 2.306 
и на другите фондови 7.342 8. Извори на нераспределените средства 1.206 

7. Парични средства на нераспределг -
3.134 Д. Извори на средствата во пресметката анте средства . 3.134 Д. Извори на средствата во пресметката анте средства . и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства -

8. Купувачи и други пвбарува^а 31.706 10. Добавувачи и други обврски . . . 411.752 
9. Друга актива 158.761 11. Друга пасива 29.255 

В К У П Н О : 846.946 В К У П Н О : 846 946 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието за промет со жито и прера-
ботки од жито „Жито-Македонија", Скопје, Фили-
јала во Битола, основана е на 1 јули 1958 година. 

Во текот на работната 1960 год. остварен с 
вкупен приход од 1.340.945.052 динари, како и до-
ход во висина од 147.935.539 дин. 

Остварениот приход е распределен како сле-
дува: дел за придонес на Федерацијата 5,384.281 
дин., дел за придонес за републички и народни од-
бори 1,346.070 дин., дел за станбена изградба 
5,559.954 дин., и дел за чист приход на претприја-
тието 135,645.234 динари. 

Чистиот приход кој преостанува на стопанска-
та организација е распределен според одлуката на 
Работничкиот совет и тоа: 

1. за лични доходи на работниците 132,809.656 дин. 
2. за дспунска стопа за соц. осиг. 2,779.978 дин. 
3. за заеднички резервен фонд 55.600 дин. 
или вкупно 135,645.234 динари. 

Финансовиот план е остварен со 101,34%. 
Претпријатието во својот состав има 2 (два) 

автоматски млина и парна пекара. 
Производниот план на млин „Дра-
гор" е остварен со 96,62% 
Производниот план на млин „Лоз-
нани" е остварен со 101,09% 
Производниот план на парна пе-
кара е остварен со 104,23% 
Неостварувањето на планот на млин ,Драгор" 

е резултат на честото прекинување на работата, од 
причини, немање електрична струја и некои други 
непредвидени застои. (62) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Земјоделското стопанство „Овоштар", с. Трно-
во, формирано е во 1954 год. со дејност селско-
стопанска (производство на овошје). 

Во 1955/56 год. стопанството подигна плантажа 
на нискостеблени овошни насади на површина од 
25 ха, кои овошни насади делумично стапија во 
родност во оваа година. Во 1959/60 год. стопан-
ството продолжи со засадување на нови површини 

под интензивни овошни насади на површина од 
22 ха. Со ова и вкупно обработливата површина е 
претворена во овошни насади одгледувани по нај -
современи методи. 

Во 1960 год. временските прилики не беа по-
волни за овоштарското производство, но и покрај 
ова стопанството оствари вкупен приход од 4.926.000 
дин. Така се покриени трошоците на работењето 
и исплатените лични доходи. Од средствата на ре-
зервниот фонд е покриена разлика од 71.000 дан. 

Стопанството е во пробен погон. (32) 
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Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ОВОШТАРСКО СТОПАН СТВО „ОВОШТАР", С. ТРНОВО, БИТОЛСКО 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин. број во ООО дин 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 146 1. Фонд на основците средства . . 19.250 
2. Парични средства на основ, средства 107 2 Други извори на основните средства 34 879 

Б. Средства на заедничката В. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

35 3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 35 

вачка - 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката 

35 
едничката потрошувачка . . . — 

потрошувачка 35 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства Ѕ15 

5. Вкупни обртни средства 1.514 б. Други извори на обртните средства 270 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 145 
126 и на другите фондови 235 8. Извори на нераспределените средства 
145 
126 

7. Парични средства на нераспределе-
2 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 2 и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства — 

8. Купувачи и други побарувања . . 422 10. Добавувачи и други обврски . . 1.090 
9. Друга актива 1.197 11. Друга пасива 348 

В К У П Н О : 56.6^8 В К У П Н О : 56.658 

Б И Л А Н С 
НА КОМУНАЛНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВОДОВОД", ТИТОВ ВЕЛЕС 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П 

^ ^ Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин 

Р е д " Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дик. 

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

73.548 
4.762 

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

78.757 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 41 

Б. Извори на средствата ви 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачи 1 
4. Други извори на средствата на за-

41 

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . 

потрошувачка В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства . . . . 9.751 

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

1.988 

Г. Издвоени средства 
8ч Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 273 

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

600 
3.023 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 10 Д. Извори на средствата во пресметката 

и друга пасива 
Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 

1.988 друга актива средства 1.988 
8. Купувачи и други побарувања 
0. Друга актива 

10.663 
1 

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

4.948 
8.013 

В К У П Н О : 99.358 В К У П Н О ! 99.358 
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Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА РАЗЛАДНИ УРЕДИ И ЕМАЈЛИРАНИ ПРОИЗВОДИ 

„ГОРГИ НАУМОВ" - БИТОЛА 
А к т и в а на 33 декември 1960 година П а е н в а 

^ ^ Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Ред. Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО див. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1,794.355 1. Фонд на основните средства . . 31.247 
2. Парични средства на основ, средства 32.402 2. Други извори на основните средства 1,726 384 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 129.726 

3. Фонд за заедничката потрошувачи д 

4. Други извори на средствата на за-
3.136 

4. Парични средства на заедничката 
1.073 

едничката потрошувачка . . . . 
-

потрошувачка 1.073 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 76.771 

5, Вкупни обртни средства 1,451.170 6. Други извори на обртните средства 895.790 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

в. Парични средства на резервниот фонд 
ОРЅ на другите фондови 

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

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства . . . . 416.256 

8. Купувачи и други побарувања . . 
Л Друга актива 

348.658 
381.811 

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

892.885 
96.736 

В К У П Н О : 4,139.205 В К У П Н О : 4,139.205 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Фабриката за разладни уреди и емајлирани 
производи „,ѓорѓи Наумов" — Битола е основана 
со решението на Владата на НРМ бр. 1160 од 1-Х1-
1952 год. и регистрирана е во Окружниот стопан-
ски суд во Битола. 

Дејноста на претпријатието е производство на 
разладни уреди и емајлирани садови, како и да-
вање на разни услуги (ливачки и емајлирани) 

Во текот на 1960 годи претпријатието оствари: 
Вкупен приход 1.047.958.218 
Вкупни трошоци 997.833.051 
Доход 50.125.167 
Реализирани м. л. д. 154.869.048 
Остварена загуба 104.743.881 
Непокриени л. д. до тар. став 50.121.161 
Спрема изнесените податоци претпријатието со 

негативен финансиски ефект ја заврши п о л о в -
ната година, а што е резултат на неисполнувањето 
на планскиот задаток и апсолутен пробив на разни 
режиски трошоци. (46) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието за обработка на тутун — Кру-
шево, основано е уште во 1938 година, 

Неговата дејност е знатно проширена, односно 
капацитетите се доста зголемени што се во склад 
со производството на тутун во последните неколку 
години. 

Во 1960 година претпријатието откупи 1.065.105 
кгр. тутун кој во текот на годината е обработен 

Претпријатието во 1960 година имаше запосле-
на просечно работници и службеници 534 месечно. 

Во 1960 год. остварен е бруто — продукт во из-
нос од 773,512.065 динари, од тоа на доход отпаѓа 
167,716.817 дин. Од доходот издвоен е придонес 
вкупно во износ од 35,168.647 динари, така чистиот 
приход на претпријатието изнесува 132,548.170 дин. 

Чистиот приход е распределен за лични доходи 
ма работниците 99,453.834 динари, за социјално оси-
гурување 2%? општа дополнителна стопа од 2,018.160 
динари и остатокот во износ од 31,076.176 динари,. 

Во 1960 година претпријатието постигна доста 
добар резултат кој поволно се одрази врз реша-
вање на актуелните проблеми околу ликвидирање 
на обврските по ануитетите и други пречекору-
вања во врска со инвестиционите вложувања. (42) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН - КРУШЕВО 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред. . Износ м Назив на позицијата 
број во ООО дин. 

Р е д ' Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин. 

A. Основни средства 
1. Основни средства 238.527 
2. Парични средства на основ, средства 18.445 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка -

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 2.457 

B. Обртни средства 
У Вкупни обртни средства 738.444 

Г. Издвоени средства 
в. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 22.918 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 1 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 334.068 
9. Друга актива 99.5(з7 

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства . . 105.059 
2. Други извори на основните средства 161.914 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката по.дотур,ач.^ , 6.155 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потроши зачха . . . -

В. Извори на обртните сре^гггва 
5. Фонд за обртните средства . . . 50.161 
6. Други извори на обртните средства 2.936 

Г. Резервен фонд и други фондетш 
7. Резервен фонд и други фондови . . 30.782 
8. Извори на нераспределените средства 9.116 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 918.741 

10. Добавувачи и други обврски . . . 61 214 
И. Друга пасива 108.355 

В К У П Н О : 1,454427 В К У П Н О : 1,454.427 

Б И Л А Н С 
НА СТОВАРИШТЕТО ВО СКОПЈЕ НА СРПСКАТА ФАБРИКА ЗА СТАКЛО, ПАРАФИН 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред. . Износ 
Назив на позицијата број во ООО дин. 

Р е д - Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин. 

A. Основни средства 
1. Основни средства 476 
2. Парични средства на основ, средства 236 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства „ 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 130 
7. Парички средства на нераспределе-

ните средства 42 

Д, Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 11.972 
Друга актива 18.296 

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства . . . 476 
2. Други извори на основните средства -

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачи -
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка . . . . — 

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

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 178 
8. Извори на нераспределените средства 131 

Д. Извори на средствата во пресметката 
к друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства -

10. Добавувачи и други обврски . . 1935 
11. Друга пасива 23.412 

В К У П Н О : 31.152 В К У П Н О : 31.152 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА СТОВАРИШТЕТО ВО СКОПЈЕ НА СРП-

СКАТА ФАБРИКА ЗА СТАКЛО, ПАРАФИН 
ВО 1960 ГОДИНА 

Стовариштето и продавницата на Српската ф а -
брика за стакло, Параќин, во Скопје се основани 
1952 година со решение на управните органи на 
фабриката во Параќин со 7 работника и службе-
ника. 

По молба од Фабриката Околискиот народен 
одбор во Скопје издаде одобрение на основа кое 
во 1954 год. се регистрира во Окружниот стопански 
суд во Скопје, под Фи бр. 439 оД 25-У1-1958 год. 

Дејност на претпријатието е продажба на го-
лемо преку Стовариштето а на мало преку про-
давницата шунд о стакло од производството исклу-
чиво на Српската фабрика за стакло Параќин. 

Напоредно со зголемување на прометот се ука-
жуваше потреба за зголемување на персоналот. 

така на крајот од 1960 год. беа на работа 18 работ-
ника и службеника и 4 ученика во стопанството. 

Планираниот вкупен приход за 1960 година 
изнесува 120,000.000, а остварено 118,146.000 вклу-
чувајќи го тука стовариштето и продавницата. 

Остварениот вкупен приход и распределбата 
изгледа вака: 

Вкупен приход за 1960 год. 118,146.000 
Вкупни трошоци 112,174.000 
Доход 5,972.000 
Доходот е распределен на: 
Допринос за станбена изградба 207.000 
Дел за федерацијата 21.000 
,Дел за народен одбор З.ООО 
Лични доходи 5Д82.000 
Парични средства на фонд о. с. 444.000 
2% дополнителен социјален придонес 104.000 
Општински резервен фонд 11.000 

(34) 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА НИСКОГРАДБА „ВАРДАР", СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Р е д ' Назив на позицијата Износ ^ ^ Назив на позицијата Износ 
број во ООО див. број во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 74.556 1. Фонд на основните средства . . . 81.062 
2. Парични средства на основ, средства 16.279 2. Други извори на основните средства 10.659 

В. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачи , 14.975 
вачка 17.006 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
3.751 

едничката потрошувачка . . . . 5.808 
потрошувачка 3.751 

В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 5.496 
5 Вкупни обртни средства 28.863 6. Други извори на обртните средства 18.354 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 7.550 
и на другите фондови 6.788 8. Извори на нераспределените средства 25.524 

7. Парични средства на нераспределе- Д, Извори на средствата во пресметката 
ните средства и друга пасива 

Д, Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 14.800 

8. Купувачи и други побарувања 66.113 10. Добавувачи и други обврски . . 27.296 
9. Друга актива — 11. Друга пасива 1.832 

В К У П Н О : 213.356 В К У П Н О . 213.3 6 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Градежното претпријатие „Вардар" — Скопје 
е формирано во текот на 1953 година. Во 1960 год. 
претпријатието оствари бруто-продукт во износ од 
393,149.933 дин. или доход во износ од 181,238.667 
динари. Чист приход на претпријатието му остана 
135,044.310 дин. од кои се покриени личните доходи 

во износ од 126,159.752, задолжителен придонес на 
резервниот фонд 1,278.657, придонес за заеднички 
резервен' фонд 152,518 динари, а нераспределени 
средства за фондовите на претпријатието останаа 
4,950.189 дин. 

Од ова се гледа дека претпријатието во 1960 
год. беше рентабилно и тоа благодарение на до-
брата организација. (47) 
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В и Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „НОВА ТРГОВИЈА", БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред Назив на позицијата Износ Ред Назив ,на позиција!а Износ 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1 Основни средства . 14.425 1. Фонд на основните средства . . 8.220 
2 Парични средства на основ, средства 2.842 2. Други извори на основните средете \ 10 113 

Б, Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
1 882 

3 Фонд за заедничката потрошува : . 2 454 
вачка 1 882 4. Други извори на средствата на за-

4 Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . — 

потрошувачка 313 
В. Извори на обртните средства 

В, Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1 286 
Вкупни обртни средства 210 395 6 Други извори на обртните средства 

Г, Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6 Пари шии средства на резервниот фонд 

5.791 
7. Резервен фонд и други фонд си и 6.447 

и на другите фондови 5.791 8. Извори на нераспределените средства - -

7 Парични средства на мера опре деде -
вите средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д, Средства во пресметката и 9 Краткорочни кредити за обртни 
280.000 друга актива 1 средства 280.000 

8. Купувачи и други побарувања . . 179.832 ј в 10. Добавувачи и други обврски . . 100.808 

9. Друга актива 143 ; В 11. Доуга пасива 7.495 

В К У П Н О 416.823 ! 1 В К У П Н О : 416.823 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ^ ,ЛАМОВИ КИНО „КУЛТУРА" - ШТИП 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин 
Ред 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4 Парични средства на заедничка! а 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5 Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7 Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања 
9. Друга актива 

В К У П Н О : 

32.2/0 
4.776 

406 

1.128 

78 

1.307 

312 
1 0^8 

41.362 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3 Фонд за заедничката потрошувач 
4 Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка . . . . 

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

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

Д. Л ѕвори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9 Краткорочни кредити ^а обртни 
"рсдства 

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

37,033 
13 

961 

1 061 

79 

3.670 
477 

В К У П Н О . 41.362 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието за прикажување на филмови 
кино „Култура" - Штип е формирано веднаш по 
ослободувањето во 1945 година, со цел за прика-
жување на филмови од различен жанр. Момен-

тално претпријатието располага со две кино сали, 
како и леана бавча. Во текот на 1960 год. прет-
пријатието оствари добивка во износ од 2,300.000 
динари. Во поглед на реи (абил но ега е доста рен-
табилно, а тоа го покажуваат и остварените фон-
дови на крајот на 1960 год. кои изнесуваат 4,776.000 
динари. (69) 

Б И Л А Н С 

НА МАШИНО-ТРАКТОРСКАТА РАБОТИЛНИЦА ПОГОН ИРИ ДЕЛОВНИОТ СОЈУЗ 
ДЕЛ СТВО И МЕХАНИЗАЦИЈА . АГРОПЕЛАГОНИЈА", БИТОЛА 

А к т и в а 

Ред. 
број 

на 31 декември 1960 година 

ЗА ПОЛО-

П а с и в а 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка . . . . . . 

B. Обртни средства 
5 Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови . . . . 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 
9. Друга актива 

В К У П Н О ' 

36.730 
43.175 

101 

Ни 

16.452 

804 

25.517 
876 

123.735 

Ред. 
'"-рој 

11азив 11 з п о зициј ата Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачка 
4. Други извори на средствата на за-

едничката . потрошувачка . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити ча обртни 
средства 

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

79.628 
534 

170 

5.241 
3.792 

885 
827 

8.045 
23.538 

1.075 

В К У П Н О : 123.735 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Машино-тракторската работилница е основана 
во 1946 год. како станица за поправка на земјо-
делски машини, со седиште во Битола. Таа рабо-
теше се до 31-ХИ-1956 год., а потоа се формира 
Деловниот задружен сојуз за механизација во Би-
тола. 

Во машино-тракторската работилница во 1960 
година беа запослени 77 работници и 12 службе-
ници. 

Овој колектив во текот на 1960 год, постигна 
видни резултати, така да планот за истата годин.а 
го натфрли за 15,10% или вкупно оствари реали-
зација 59,828.436 динари. 

Од остварената реализација направени се тро-
шоци на работењето во износ од 33,549.919 дин. По 
одбивањето на трошоците на работењето остана 

доход на стопанската организација во износ од 
22,604.026 динари. На оваа сума стопанската орга-
низација плати придонес од доходот 4,628.783 ди-
нари. По одбивањето на придонес од доходот оста-
на чист приход за расподелба 21,796.682 динари. 

Чистиот приход со одлука на работничкиот 
совет се распредели како следува: 

1) Исплатено за лични доходи на работниците 
и службениците во 1960 година 20,183.601 

2) Задолжителен резервен фонд 321.208 
3) Придонес за заеднички рез. фонд 17.157 
4) Задолжителен рез. фонд по т. 2 25 837 
5) Придонес за соц. осигурување 403.672 
6) Фонд на нераспределени средства 845.207 

Вкупно 21,796.682 
Од горе изложеното се гледа дека со залага-

њето на работниот колектив работилницата по-
стигнала видан резултати во текот на 1960 год. (44) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТЕХНОФИЛМ \ СКОПЈЕ 

на 31 декември 1860 година 

Ред. 
број 

Назив на позицијата 

A. Основни средства 
1. Основни средства 
1. Парични средства на основ средства 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка . . . 

B. Обртни средства 
5 Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6 Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на пера определи 

ните средства . . . 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања 
9. Друга актива 

В К У П Н О . 

Износ 

23.326 
П 071 

180 

7 6 

522 

20.249 
1.939 

65.449 

Ред. 
број 

Назли Л а ПОЗИЈ целата 

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства 
2 Други извори на основни ге средете л 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачи. -
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка . . . 

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства 
6 ,П,руги извори на обртните средства 

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

Д. Извори иа средствата во пресметката 
и друга пасива 

9 Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

В К У П Н О : 

П а с и в а 

Износ 

42,240 
77 

943 

10.107 

1.837 

2.000 
6.967 
1.278 

65.449 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТРУДБЕНИК", ОХРИД 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Р1знос 
во ООО дин 

Ред. м Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 16.500 1. Фонд на основните средства . . . 796 

2. Парични средства на основ, средства 1.632 2 Други извори на основните средств ^ 16.662 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- Фонд за заедничката потрошуваа; , 125 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

133 4. Парични средства на заедничката 
259 

едничката потрошувачка . . . 133 

потрошувачка 259 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 911 

5. Вкупни обртни средства 13.961 6. Други извори на обртните средства 5.772 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични: средства на резервниот фонд 
и на другите фондови . . . . 3 

7. Резервен фонд и други фондови 
8 Извори на нераспределените средства 2 

7. Парички средства на нераспределе-
ните средства . . . . -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
29 471 друга актива средства 29 471 

8. Купувачи и други побарувања 
9. Друга актива 

43.473 
3.433 

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

24.963 
426 

В К У П Н О 79.261 В К У П Н О ' 79.261 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Градежното претпријатие „Трудбеник" — Ох-
рид, основано е од Народниот одбор на општината 
Охрид. Претпријатието е пререгистрирано од За-
наетчиска градежна задруга во градежно прет-
пријатие со решение на Народниот одбор на оп-
штината Охрид бр, 04-8899/1 и регистрирано при 
Окружниот стопански суд во Битола. Фи бр. 485 
од 16-Х1-1960 год. Дејноста на претпријатието е 
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градежна за високо и ниско градба со погон фаса-
дерсин услуги. 

Во 1960 год. претпријатието оствари вкупен 
приход од 124,808.877 динари, а планираното за 
1960 год. е во висина од 150,000.000 динари. 

Проблеми околу поучувањето се јавуваат од 
инвеститорите кои не ги исплатуваат навреме си-
туациите за извршените градежни работи. 

Работничкото самоуправување на претприја-
тието се покажа како способно раководство да ги 
решава сите задачи и проблеми на претпријатието 

(6^ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ З А ПРОМЕТ СО МЕШОВИТИ СТОКИ НА ГОЛЕМО 

,.РАЗНОПРОМЕТ" - СКОПЈЕ 
А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред. „ - . Назив на позицијата број Износ 
Ред. 

Назив на позицијата Износ 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 10,531.593 1. Фонд на основните средства . . . 13,543.369 
2. Парични средства на основ, средства 3,457.413 2 Други извори на основните средете 1 373.500 

В. Средства на заедничката Е. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

3 Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошува' ^ 12,064 488 
вачка 7 607 820 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . - . . . -

потрошувачка 2,277.064 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . 10,177.910 

5. Вкупни обртни средства 375,730.298 6 Други извори на обртните средства 159,026.604 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 27,155 104 

и на другите фондови 25,654 649 8. ЈЛзвори на нераспределените средете 1 — 

7. Парични средства на нерашределе - Д. Извори на средствата во пресметката 
ките средства и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 125,000.000 

8. Купувачи и Други побарувања 126,913.119 10. Добавувачи и други обврски 209,569.560 
9. Друга актива 5,007.497 11. Друга пасива 269.218 

В К У П Н и 557,179.753 I ^ ^ ^ ^ ^ В К У П Н О . 557,179.753 

" ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „РАЗНОПРОМ^Л" 

СКОПЈЕ, ВО 1960 ГОДИНА 
Претпријатието е основано во 1949 година и ре-

гистрирано во истата година при Министерството 
за финансии па НРМ. Целокупната дејност прет-
пријатието -ја одвива преку две пословници од-
носно два магазина. за кратка и плетена стока 11 
за базарски стоки и останата галантерија. 

Во последните неколку години бројот на ра-
ботниците не се променил, односно остана ист. до-
дека прометот постојано се зголемува од година во 
година. Во 1960 год. остварено е 1Ѕ2% од минато-
гошниот промет. Трошоците на работењето се по-
качени минимално, поради покачување на некои 
услуги и кирии, додека во фондови е распределено 
170% од тоа во 1959 год. Ова покажува дека прет-

пријатие! о водело сметка за рентабилност и фон-
довите. 

Обртните средства во 1960 год. се и во апсо-
лутни износи и во проценти помали од тие во 1950 
година и изнесуваат 106%. додека прометот е осет-
но зголемен. Тоа значи дека при ист број на за-
послени лица покачела е продуктивноста н \ 
трудот. 

Овие успеси се остварени поради тоа што во 
минатите години е решено прашањето за мага-
цински простории кое овозможува брза и пре-
гледна манипулација со стоките коп поквалитетна 
услуга и поголема економичност. 

Иако е зголемен прометот успеа но е да се за-
држи полнио-т асортиман на артиклите — ситна га-
лантерија и да одговори наполно на својот^ позив 
како гросист. (51) 
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продажба на мало тутунски преработки, кибрит и 
прибор, таксени вредности и печатени обрасци. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие „Прилеп" од Прилеп, а согласно со 
одобрението на Народниот одбор на општината Ма-
кедонски Брод бр. 06-5275/1 од 14-Х1-1959 година. 

Раководител на продавницата е Силјаноски 
Влаже. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 148/60. (838) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации: на 
31-Ш-1960 година, рег. бр. 73, свеска I, е запишана 
под фирма: Млекарница „Милка" од Кичево на 
Трговското претпријатие ,,Бистра" од Кичево. Пред-
мет на работењето на млекарницата е: продажба на 
млеко и млечни производи. 

Млекарницата е основана од припоеното Прет-
пријатие „Вардар" од Кичево кон Претпријатието 
„Бистра" — Кичево со решение на НО на општи-
ната Кичево бр. 02-7435 од 20-УШ-1959 година. 

Раководител на млекарницата е Спиро Лаза-
ревски. 

Млекарницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 119/60. , (839) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските! организации на 
22-Ш-1960 година, рег. бр. 1/57, свеска Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница за алкохолни пија-
лоци бр. 1 во Охрид на Лозаро-овоштарскиот, гра-
динарски деловен сојуз — Охрид. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на алко-
холни пијалоци од сопствено производство на мало 
и големо. 

Продавницата е основана од Деловниот сојуз 
за овоштарство, лозарство и градинарство — Охрид, 
а согласно со одобрението на НО на општината Ох-
рид бр. 04-7745/1 од 21-УШ-1959' година. 

Раководител на продавницата е Велјановски 
Живко. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува сојузот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 154/60. (840) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1У-1960 година, рег. бр. 7/60, свеска II, е запи-
шана под фирма: Фабрика за преработка на пла-
стични маси „Лихнида" во изградба —1 Охрид. 
Предмет на работењето на фабриката е: преработ-
ка на пластични маси. 

Фабриката е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Охрид бр. 3051/1 од 4-1У-
1960 година. 

Фабриката ќе ја потпишува Владо Шелев, ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 243/60. (841) 

Бр. 29 - Стр. 459 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-У-1960 година, рег. бр. 117, свеска Ш, е запи-
шана под фирма: Колонијална продавница број 5, 
со седиште во Охрид, на Трговското претпријатие 
„Охридски магазин" од Охрид. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: промет со животни) пре-
храни, предмети за куќни потреби, деликатесен 
производи, тутунски преработки и кибрит. 

Продавницата е основана од припојувањето на 
Претпријатието „Чинар" — Охрид кон Претприја-
тието „Охридски магазин" — Охрид, со решение бр, 
04-11477 од 2В-ХП-1959 година на Народниот од-
бор на општината Охрид. 

Раководител на продавницата е Селман Пател. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 298/60. (845) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат на Сервисот на стан-
бените заедници „Кисела Вода" — Скопје под на-
зив: „Сервис на станбените заедници „Кисела Во-
да" — Скопје", се огласува за неважен. (13Ѕ5) 

Загубениот печат на Околискиот комитет на 
Народната младина на Македонија — Скопје под на-
зив: „Народна младина на Македонија — Околиски 
комитет — Скопје", се огласува за неважен. (1633) 

Загубениот округли печат на Книжарницата — 
7 во Штип на Издавачкото претпријатие „Култу-
ра" — Скопје под) назив: „Издавачко претпријатие 
,,Култура" Скопје — Книжарница — 7 — ШтЈтх", 
се огласува за неважен. (1^37) 

Загубениот округли печат на Основното осум-
годишно училиште „Маршал Тито" — Струмица 
под назив: „Основно осумгодишно училиште „Мар-
шал Тито" — Струмица", се огласува за неважен. 

(1753) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следниов 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Уверение за отпус од државјанство на ФНРЈ 
бр. 12-3299/1 од 14-У-1959 година, издадено од ДСВР 
— Скопје на име Салих Хајдар Шефки и Салих 
Феим Лебит, од село Лера, Битолско. (9334) 

Здравствена легитимација бр. 55059, издадена 
од ЗСО — Филијала — Прилеп на име Павлина 
Петрова Христова, ул. Д р в е н а вода" бр. 7 — Би-
тола. (935) 

Здравствена легитимација бр. 16131 на I име Ла-
заревски Чеде, с. Долна Бањица — Гостивар. (936) 

Здравствена легитимација бр. 1313, издадена од 
ЗСО — Филијала — Кичево на име Атанас Да-
бевски, ул. „М. Тито" бр. 189 - Кичева (937) 
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' Воена буквица, издадена од Воениот отсек во 
Земун на име Здраве Митов Здравески, Милицио-
нерска станица с. Зајас — К и ч е в а (938) 

Воена буквица издадена од В.П. 6997/16 — Ши-
беник на име Риза Зије Мемедовски, ул. „Благој 
Ѓорев" бр. 37 - Титов Велес. (939) 

Здравствена легитимација бр. 11230, издадена од 
ЗСО — Струмица на име Димитар Г. Стојковски, 
Железничка станица, Титов Велес. (940) 

Свидетелство бр. 33, за завршен IV клас, из-
дадено од Училиштето „Моша Пијаде" — Гостивар 
на име Злате Темелко Смилевски, с. Дебреше — 
Гостивар. ' (941) 

Здравствена легитимација бр. 10870, издадена 
од ЗСО — Штип на име Усаин Грутко, с. Црник, 
Пехчево. (942) 

Здравствена легитимација бр. 6683, издадена од 
ЗСО — Испостава — Делчево на име Богданка М. 
Петкова, с. Град — Делчево. (943) 

Воена книшка бр. 90, издадена од Воениот от-
сек — Сј еница НР Србија на име Заим Рашидов 
Угљанин, с. Јакреново — Прилеп. (944у 

Сообраќајна дозвола бр. 2021, за камион марка 
„Аустин" рег. бр. 8036 на Трговското претпријатие 
,,Песјак" с. Долнени — Прилеп. (945) 

Возачка дозвола бр. 206, категорија „Д", изда-
дена од; СВР — Битола на име Санде Велимиров 
Димоски, с. Ропотово — Прилеп. (946) 

Здравствена легитимација бр. 1335, издадена од 
ЗСО — Битола на име Снежана Р. Костова, ул. 
„Преспа" бр. 90 - Битола. (947) 

Ученичка книшка за Ув одделение основно 
училиште „Браќа Миладинови" — Прилеп на име 
Борка Крстески, ул. „Ленин" бр. 121 — Прилеп. 

(948) 
Воена книшка на име Коце Д. Анастасов, Кр. 

Паланка. " (949) 
Здравствена легитимација бр. 15520, издадена 

од ЗСО — Филијала — Кичево на име Меџит Алиов 
Кадриоски, с. Туин, Кичево. (950) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Фил јала — Ресен на име Драга Глигоровска, с. Лав-
ци — Ресен. (951) 

Здравствена лигитимација бр. 18159, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Тенка Тодев Игња-
тов, ул. „Васил Главинов" бр. 13 — Титов Велес. 

(952) 
Возачка дозвола за тракторист на име Или1а 

Димов Ѓуровски, с. Паликура, Титоввелешко. (953) 
Воена книшка, издадена од Воениот отсек на 

име Јамин Нејази Биљали, с. Слатино — Тетовско. 
I (954) 

Здравствена легитимација бр. 17686, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Ремзи Хусмани, ул. 
,,Тоде Богдановски", бр. 10 — Гостивар. (955) 

Здравствена легитимација бр. 20562, издадена од 
ЗСО — Штип на име Муследин Махмут Абдулов, 
ул. „Славче Стоименовски" бр. 41 — Штип. (956) 

Здравствена легитимација бр. 1286, издадена од 
ЗСО — Штип на име Драги ѓорѓев Ангелов, с. 
Караорман, Штипско. (957) 

Здравствена легитимација бр. 10955, на име 
Блашко ѓорѓиев Тасев, ул. „Браќ,а Џунови" бр. 38 
— Кавадарци. (598) 

Здравствена легитимација на име Донка Ј а -
нева Димова, ул. „Балканска" бр. 7 — Кавадарци. 

(959) 
Здравствена легитимација бр. 15810, издадена 

од ЗСО — Кавадарци на име Алија Шефкит Риз-
вановски, Кавадарци. (960) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци1 на име Усна Усиловска, Кавадарци. 

(961) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кавадарци на име Ристо Митрев, Кавадарци. (962) 
Дозвола за носење на оружје бр. 2159, издадена 

од СВР — Битола на име Никола В. К а р а м а н о в -
ски, ул. „Л. Тесла" бр. 143 — Битола. (963) 

Здравствена легитимација бр. 14203, издадена 
од ЗСО — Штип на име Петрунка Костадинова, ул. 
„Јосиф Ковачев" бр. 19 — Штип. (964) 

Здравствена легитимација бр. 22465, издадени 
ор ЗСО — Ш Т И П на име Јус^ЧН: Асанов, ул. „Борка 
Левата" бр. 2 — Штип. (965) 

Здравствена легитимација бр. 43809, издадена 
од ЗСО — Битола на име Марија Трајан Георгиева, 
ул. ,,Матија Губец" бр. 78 — Битола. (966) 

Здравствена легитимација бр. 7820 на име Ма-
мер Ибраимов, ул. „Козјак" бр. 85 — Битола. (967) 

Здравствена легитимација бр. 7372, издадена од 
ЗСО — Битола на име Јанко Николов Србиновски, 
ул. „Христо Узунов" бр. 38 — Битола. (968) 

Свидетелство бр. 22 на име Живко, Христов-
ски, ул. „Брегалница" бр. 85 — Битола. (969) 

Работна книшка бр. 2441, серија бр. 769897 на 
име Елма Мехмед Мујкиќ, ул. ,,Дојранска" бр. 9 — 
Куманово. ; (970) 

Здравствена легитимација бр. 20433, издадегга од 
ЗСО — Штип на име Даница ѓорѓи Ристова, с. Та-
ринци — Штипско. (971) 

Свидетелство на име Јанко Петров Панов, с. 
Кучичино — Штипско. (972) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Осмолетката „Добре Јовановски" — Прилеп на име 
Милорад Видовски, ул. „,Белградска" бр. 37 — 
Прилеп. (973) 

Здравствена легитимација бр. 21962, издадена 
од ЗСО — Испостава — Кратово на име Ратка Сен-
тов а, с. Приковци — Кратово. , (974) 

Свидетелство бр. 136, издадено од Осумгодиш-
нето училиште „Христијан Карпуш" с. Ранковци 
на име Трајанка Стевкова Стоименова, с. Псача — 
Кр. Паланка. (975) 

Здравствена легитимација издадена од ЗС'0 — 
Кичево на име Љубомир Васил кои Сим јаноски,, ул. 
„Стојан Сандански" бр. 51 — Кичево. (976) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Ресен на име Јорде Б. Милевски, ул. 
„Тоше Милошевски" бр. 49 — Ресен. (977) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Ресен на име Нада Т. Милевска, ул. 
„Томе Милошевски" бр. 49 — Ресен. (978) 

Здравствена легитимација бр. 27132, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Изаир Бајрами, ул. „Ко-
рухпка" бр. 9 — Тетово. (979) 

Работна книшка бр. 13627/59, издадена од Би-
рото за посредување на трудот во Тетово на име 
Аница Борис Тофилоска, ул. „И. Р. Лола" бр. 170 
- Тетово. (980) 
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Здравствена легитимација бр. 21570, издадена од 
ЗСО — Струмица на име Спасен Серафимов Трен-
дафилов, с. Дражево — Струмица. (9811 

Воена книшка издадена од Воениот отсек во 
Скопје на име Шефкет Етемов, Скопје. (982) 

Сообраќајка дозвола бр. 1200, издадена од Соо-
браќајната милиција во Скопје на Претпријатието 
„Отпад" - Скопје. (983) 

Работна книшка бр. 889, серија бр. 260778 изда-
дена од Бирото за посредување на трудот — Скопје 
на име Славка В. Тасевска, с. Г. Лисиче — Скопско. 

(984) 
Работна книшка бр. 53952, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Скопје на име Крсте 
Т. Блажевски, с. Катланово — Скопско. (985) 

Работна книшка бр. 46487/56, издадена од Б и -
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Мемет Бељули, с. Грчец — Скопје. (980) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило марка 
„Чепел" бр. 2663 на Аутотранспортното претприја-
тие „Пролетер" — Скопје. (986) 

Диплома за завршено средно техничко учили-
ште — Геодетски отсек во Скопје на име Томислав 
Ивковиќ, Скопје. (987) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Сомбор на име Марија Мунчан, Скопје. (989) 

Работна книшка бр. 661/60, серија бр. 325321 на 
име Даут А. Фазли, Скопје. (990) 

Здравствена легитимација бр. 233, издадена од 
ЗСО — Ливно на име Исмета Адиловиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Горѓи Ј . Момироски, Скопје. (992) 

Сообраќајна дозвола бр. 1201 за моторно во-
зило марка „Гас", издадена од Сообраќајната мили-
ција во Скопје на Претпријатието „Отпад" — Скопје 

(993) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Стојанка Николова, Скопје. (994) 
Работна книшка рег. бр. 7717, серија бр. 927167 

издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Лесковец на име Властимир Пешиќ, с. Ирис јан, 
Лесковец. (995) 

Работна книшка бр. 289537, серија бр. 338, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот -
Скопје на име Драган Зивасовски, Скопје. (996) 

Здравствена легитимација бр. 54195, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Александар С. Страшев-
ски, Скопје. (997) 

Работна книшка бр. 26009, издадена од, Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Зејадин 
Мустафа Рамадан, Скопје. (998) 

Дозвола за носење на оружје рег. бр. 873, изда-
дена од СВР — Скопје на име Стојан К. Георгиев-
ски, с. Шишево — Скопско. (999\ 

Здравствена легитимација бр. 136721 на име 
Стојан Урдаревиќ, Скопје. (1000) 

Свидетелство за завршен Ш и IV клас гимна-
зија на име Петра Данакова, Скопје. (1001) 

Здравствена легитимација бр. 50497, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Коста динка Симовска. 
Скопје. (1002) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО -
Скопје на име Веселинка и Драги Денковски, 
Скопје. (1003) 

Сообраќајна книшка за моторно возило бр. 3077 
издадена од СВР — Скопје на име Тодор Тодоров, 
Скопје. (1004) 

Воена книшка издадена од В.П. 1572 — Загреб 
на име Страхил Н. Стевковски, Скопје. (1005) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Бедрија и Себуран Демирови, од 
Скопје. (1006) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Нурсељ Јашар, Скопје. (1007) 

Здравствена легитимација бр. 128140, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Драгољуб Андонов, Скопје 

(1008) 
Здравствена легитимација бр. 174458, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Назире Ф. Ел мазов а, 
Скопје. (1009) 

Возачка дозвола за запрежно возило издадена 
од НО на Скопска околија — Скопје на име Ибуш 
Адеми, Скопје. (1010) 

Работна книшка серија бр. 225356, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Качаник на 
име Ебиб Нухи Гури, Скопје. (1011) 

Дозвола за оружје бр. 2884, издадена од СВР 
- Штип на име Златко Велков Крстов, с. Вртешка 
- Штипско. (1012) 

Здравствена легитимација бр. 5294, издадена од 
ЗСО — Испостава, Делчево на име Кирил В. Хан-
џиски, Делчево. (1013) 

Работна книшка бр. 835, серија бр. 0207883 на 
име Воин Златко Величковиќ!, с. Матејче — Ку-
мановско. (1014) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Милош Павловски, с. Ижиште — 
Кичево. (1015) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Ресен на име Венко Христо Нед анов-
ски, с. Стење — Ресен. (1016) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек — 
Титов Велес на име Алексо Кирилов Пеев, служ-
беник во „Атом" — Валандово - Гевгелија. (1017) 

Здравствена легитимација бр. 1380, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Б л а ж е Тодев Ставрев, с. 
Соколарци — Кочани. (1018) 

Здравствена легитимација бр. 828, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Виданка 
Гошева Донева, с. Лезово — Кочани. (1019) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Милан Петрески, ул. „Бр. Талески" 
бр. 2 - Прилеп. (1020) 

Дозвола за носење на оружје, издадена од СВ Р 

- Куманово на име Борис Васил Трајковски, Кра-
тово. (1,021) 

Здравствена легитимација бр. 20181, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Султана Сервиева, с 
Дуброво — Неготино. (1022) 

Здравствена легитимација бр. 20964, издадена од 
ЗСО — Неготино на име Елисавета Илиева, Него-
тино. (1023) 

Здравствена легитимација бр. 9136/185708 на име 
Абдураман Зеќир Ибраими, с. Шипковица — Те-
товско. (1024) 

Здравствена легитимација бр. 11869, издадена 
од ЗСО — Испостава, с. Жеровјане на име Нухи 
Исени Синани, с. Камењане — Тетовско. (1025) 
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Работна книшка бр. 7992 на име Илија Мила-
динов Ангеловски, с. Звегор — Делчево. (1026) 

Воена книшка на име Михаило Гинов Тренов 
с. Зубовце — Струмица. (1027) 

Здравствена легитимација бр. 23413, издадена 
од ЗСО — Охрид на име Јован Љубомиров Мило-
шески - Охрид. (1028) 

Воена буквица на име Стојчо Арсоа Димов, ул. 
„В. Јанушев" бр. 3 - Неготино. (1029) 

Дозвола за носење на ловна пушка бр, 1282, из-
дадена од ОВР — Кичево на име Ратко Митијов 
Србиновски, с. Слатина — Кичево. (1030) 

Работна книшка бр. 5865/55, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Гостивар на име 
Јахја Рефик: Рецепи, с. Лисец — Тетовско. (1031) 

Здравствена легитимација бр. 11553, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Салије Челеби, ул. „При-
зренска" бр. 50 - Тетово. (1032) 

Работна книшка бр. 10750/57, издадена од БР1-
рото за посредување на трудот — Тетово на име 
Реџеп С. Синани, с. Горно Седларце — Тетовско. 

(1033) 
Книговодителско свидетелство бр. 16, издадено 

од Задружно училиште во Струмица на име Бла-
жо Цветков Николов, с. Гајранци — Штипско. (1034) 

Здравствена легитимација бр. 185, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Киро Јорданов Арсов, ул. 
„М. Тито" бр. 64 - Кочани. (1035) 

Здравствена легитимација бр. 3459, издадена од 
ЗСО —. Филијала — Радовиш на име Фено Траја-
нов, ул. ,Д2 октомври" бр. 39 — Радовиш. (1036; 

Работна книшка бр. 6078, серија бр. 41006 изда-
дена од Бирото за посредување на трудот — Нови 
Сад на име Јованка Елизабета Наѓ, с. Биљановце 
- Кумановско. (1037) 

Работна книшка бр. 82, на име Абид Јусуф 
Му јовиќ, с. Водоврати — Титоввелешко. (1038) 

Работна книшка бр. 11035, на име Тодор Петров 
Петровски, с. Тепавци, Битолско. , (1039) 

Здравствена легитимација бр. 10521, издадена 
од ЗСО — Битола на име Васа Ѓорги Митрева, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 6 — Битола. (1040) 

Здравствена легитимација бр. 25091, издадена 
од ЗСО — Битола на име Менка Темелкова Ма-
жевска, ул. „Бр. Радичевиќ бр. 33 - Битола. (1041) 

Здравствена легитимација бр. 10657, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Али А. Јашаров, ул 
„Бонево Трло" бр. 4 — Куманово. (1042) 

Воена книшка на име Ајрадин Сеадинов Еми-
ни, с. Лешница — Кичево. (1043) 

Оружен лист бр. 1148, издаден од СВР — Титов 
Велес на име Душан Томе Наков, Валандово — Гев-
гелија. (1044) 

Здравствена легитимација бр. 5691, издадена од 
ЗСО — Титов Велес на име Мара Костова, Титов 
Велес. (1045; 

Здравствена легитимација бр. 20905, издадена од 
ЗСО — Гевгелија на име ѓорѓе Пабреклиев,, с. Сто-
јаково — Гевгелија. (1046) 

Здравствена легитимација бр. 2709, издадена од 
ЗСО — Филијала — Дебар на име Лазо Арсовски, 
с. Србиново — Гостивар. (1047) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Река Сулејман, учител во село 
Вруток - Гостивар. (1048^ 

Здравствена легитимација бр. 23252, на име Ми-
.-а Стевчевска, с. Ораши — Кумановско. (1049) 

Возачка дозвола за запрежно возило, издадена 
од НО на Скопска околија на име Амет А. Бекир. 
Скопје. (1050) 

Работна книшка бр. 295016/1226/59, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје ,на име 
Исмет Медуњани, Скопје. (1051) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струмица на име Кирил Николов, Скопје. (1052^ 

Здравствена легитимација бр. 195229, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Зорица Каранфиловска, 
Скопје. , (1053) 

Работна книшка бр. 3346''61, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Живко 
Поповски, Скопје. (1054) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Христов, Скопје. (1055) 

Работна книшка рег. бр. 803, серија бр. 218805 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на име Тодор Блажев, Скопје. (1056) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Димовска, Скопје. (1057) 

Работна книшка бр. 1047, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Ѓорче Петров на име 
Зимрија Бекирова, с. Оризари — Скопско. (1059) 

Здравствена легитимација бр. 29252, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Олга Богоева Поповска, ул. 
„Републиканска" бр. 20 — Тетово. (1060) 

Работна книшка бр. 17912, серија бр. 272000 из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Би-
тола на име Марика Костадинова, с. Лавци — Би-
толско. (1061) 

Инвалидска исплатна книшка бр. 007533, серија 
бр. 4374/47 на име Никола Николов Камчев, с. Со-
пот — Кавадарци. (1062) 

Здравствена легитимација бр. 2993, издадена од 
ЗСО — Испостава — во с. Жеровјане на име Ма-
злам Амита Абдија, с. Ѓурѓевиште — Тетовско. 

(1063) 
Здравствена легитимација бри 4569, издадена од 

ЗСО — Струга на име Доне Е. Попески, ул. „Кеј 8 
ноември" бр. 77 — Струга. 1 (1064) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО' — 
Кавадарци на име Трајана Ицева, ул. ,ДСиро Ка-
ракулев" бр. 3 — Кавадарци. (1065) 

Здравствена легитимација бр. 23688 на име Пер-
са Михајловиќ, с. Љубодраг — Кумановско. (1066) 

Здравствена легитимација бр. 7539, издадена од 
ЗСО — Куманово на име Радмила М. Тасевска,^ул. 
„Вера Јоциќ" бр. 10 - Куманово. (1067) 

Здравствена легитимација бр. 21283, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Олга Томеска, с. Тајмиште 
— Гостивар. (1068^ 

Здравствена легитимација бр. 17551, издадена 
од ЗСО — Струмица на име Ѓорги Димитар Ман-
чев, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 2 — Струмица. (1969) 

Здравствена легитимација бр. 203110, издадена 
од ЗСО — Скопје па име Даница Коста Баркова, 
с Сарај — Скопско. (1070) 

Здравствена легитимација бр. 47607, издадена 
од ЗСО — Битола на име Љубомир Владо Илиев-
ски, ул. „Страшо Пинџур" бр. 9 — Битола. (1071) 

Здравствена легитимација бр. 1695, издадена од 
ЗСО — Битола на име Цветан А. Гаковски, с. Граи-
ште — Битолско. (1072) 
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Работна книшка на име Борис Илиески, ул 
„Белградска" бр. 16 — Прилеп. (1073) 

Здравствена легитимација бр. 230, на име Ратка 
Трајкова Алексаидрова, с. Теово г - Титоввелешко 

(1074^ 
Здравствена легитимација бр. 1118/274, на име 

Осман Фема, ул. „Гостиварска" бр. 17 — Тетово. 
(1075) 

Здравствена легитимација бр. 3017, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Димитранка Делева, ул. „29 
ноември" — Кочани. (107в) 

Свидетелство бр. 277, на име Славе С. Давчев, 
с. Кучичино — Штипско. (1077) 

Здравствена легитимација на име Мичо Ка -
рајанов, ул. „Борис Кидрич" бр. 32 — Битола. (1078) 

Здравствена легитимација бр. 85, на име Вука 
Јорданова, ул. ,Димитар Влахов" бр. 135 — Титов 
Велес. . (1079) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Тутик на име Махит Аговиќ, 
Скопје. (Ј080) 

Здравствена легитимација бр. 200339, издадена 
од ЗСО — Белград на име Џавид Бекира Диндари, 
с. Црнатинци — Прешево. (1081) 

Сообраќајна дозвола за запрежно возило, из-
дадена од НО на Скопска околија — Скопје на име 
Фазли Ш. Мемед, Скопје. (1082) 

Здравствена земјоделска легитимација бр. 29108 
рег. бр. 5421, издадена од ЗСО - Скопје на име 
Елена Урумова, Скопје. (1083ј 

Здравствена легитимација бр. 13443, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Роса Маневска, Скопје. (1084) 

Сообраќајна книшка бр. 24, за моторно возило 
марка „Мерцедес" рег. М-бр. 3471, издадена од ОВР 
- Охрид на Автотранспорт и шпедиција „Струга" 
- Струга. (1085) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име ѓорѓи Бојчев, с. Сарај, Ѓорче Петров. 

(1086) 
Здравствена легитимација бр. 45810, издадена 

од ЗСО — Скопје на име ѓорѓи; Димчевски, Скопје. 
(1087) 

Здравствени легитимации на име Шемши ја, Се-
љим, Рамиз и Батијар сите Хуна од Скопје. (1088) 

Работна книшка бр. 2030/54, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Јелица 
Цветкова, Скопје. (1089) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО --
Скопје на име Мица Терзијева, Скопје. (10901 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Милеим Али, Скопје. (1091) 

Работна книшка бр. 15468/54, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Рамиз Џ. Рамадан, Скопје. (1092) 

Работна книшка бр. 37799/55, издадена од Би-
рото за посредување на трудот - Скопје на име 
Сретен Серафимовски, Скопје. (1093) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот - Белград на име Ариф Рама-
даловиќ, Скопје. (1094^ 

Свидетелство бр. 7, издадено од Учителската 
школа „Браќа Миладинови" — Битола на име Ми-
лица Јованова Дамјанова, с. Доленци - Битолско. 

(1489) 

Здравствена легитимација бр. 8354, издадена од 
ЗСО - - Битола на име Спасе Петар Трајковски, 
ул. „Смилево" бр. 47а — Битола. (1490) 

Свидетелство бр. 30, издадено од Вечерната 
гимназрхја „Кирил и Методи" на име Драгица Ми-
левска, ул. „Кленовец" бр. 9 — Битола. (1491) 

Здравствена легитимација бр. 70309, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Зоран Добривоја Ри-
стовски, ул. „Романовски пат — Шпиридон" бр. 20 
— Куманово. (1492) 

Здравствена легитимација бр. 39775, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Дојчин Т. Денковски, 
ул. „27 март" бр. 9 — Куманово. (1493) 

Здравствена легитимација бр^ 83^2, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Миле Трајановски, с. 
Сланско, Кичево. (1494) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО -
Филијала — Ресен на име Илија А. Ристевски, с. 
Стење, Ресен. (1495) 

Здравствена легитимација бр. 15518, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Абаз Реџеп Бајрами, 
с. Градец, Тетовско. (1496) 

Здравствена легитимација бр. 13569, издадена 
од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Су-
лејман Человски, с. Дебреште, Кочани. (1497) 

Здравствена легитимација бр. 447, издадена од 
ЗСО — Охрид на име Благоја Ангелески, ул. „Ми-
ше Ефтимов" бр. 55 — Крушево. (1498) 

Здравствена легитимација бр. 2787, издадена од 
ЗСО — Крушево на име Цанко Прашовиќ, ул. , Л и -
ко Доаѓа" бр. 34 — Крушево. (1499) 

Здравствена легитимација бр. 7006, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Илија 
Постолов, с. Шлегово — Кратово. (1500) 

Здравствена легитимација на име Младен Миц-
ковски, с. Атишта, Кичево. (1501) 

Здравствена легитимација на име Норка Мид-
е в с к а , с. Атишта, Кичево. (1502) 

Здравствена легитимација на име Младица 
Мицкоска, с. Атишта, Кичево. (1503) 

Здравствена легитимација на име Мена Миц-
коска, с. Атишта, Кичево. (1504) 

Здравствена легитимација бр. 2593, издадена од 
ЗСО — Испостава — Делчево на име Владимир 
Миризлиниќ, ул. „Ленинска" бр. 2, Делчево. (1505) 

Свидетелство бр. 14/5 за УШ одделение, изда-
дено од Основното училиште „Димитар Влахов". 
Штип на име Катуша Макаренкова, ул. „Пиринска" 
бр. 10 - Штип. (1507) 

Здравствена легитимација бр. 54319, издадена 
од ЗСО — Битола на име Иванко Талевски, ул. 
,.Солунска" бр. 111 — Битола. (1510) 

Здравствена легитимаци1а бр. 41451 на име Љу-
ба Кулевска, с. Живојно, Битолско. (1511) 

Свидетелство бр. 6 за завршено УШ одделение, 
издадено од Основното училиште „Кирил и Ме-
тоди", с. Ооашец, на име Солунка ѓорѓевиќ, с. Ола-
шец, Кумановско. (1512) 

Здравствена легитимација бр. 95Ѕ1, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Коло Марков, ул. . Бр. 
Досеви" бр. 12 — Кавадарци. (1513) 

Здравствена легитимација бр. 14024/59 на име 
Мујдин Ферати, ул. ,,Белградска" бр. 105 — Тетово. 

(1514) 
Здравствена легитимација бр. 9719, издадена од 

ЗСО - Штип на идо Есат Рашидов. Штит. (1515) 
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Здравствена легитимација бр. 7212, издадена од 
ЗСО — Радовиш на име Делчо С. Андонов, Ра-
довиш. (1516^ 

Здравствена легитимација бр. 113115, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Љупче Раденко Тасев-
ски, с. Рогачево — Тетовско. (1517) 

Здравствена легитимација бр. 133731, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Трајче Софров Геор-
гиевски, колонија Рудник Радуша, Ѓорче Петров. 

(1518) 
Свидетелство за завршено VI одделение през 

учебната 1949/50 година, издадено од Основното 
училиште во село Цапари на име Видан Перев 
Стојаноски, с. Драгожани, Битолско. (1519) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на шае Димче М. Димитријески, ул. „Ѓорче 
Петров" бр. 9а - Прилеп. (1520) 

Здравствена легитимација бр. 8080, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Трајчо Ланчевски, 
ул. „Сремски фронт" бр. 2 — Кавадарци. (1521) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во 
Гостивар на име Јонуз Азиза Бафтијар^ с. Орќу-
ше — Гостивар. (1522) 

Режиска карта втори разред бр. 380395, изда-
дена од Железничкото транспортно прет. — Биро 
за карти — Скопје на име Дојчин Јаковчески, ул 
„Кочо Зозии" бр. 83 — Гостивар. (152Ѕ) 

Здравствена легитимација бр. 68703, издадена 
од ЗСО — Битола на име Спасе Колевски, с. Ивени 
— Битолско. (1524) 

Воена книшка на име Муји Муслија Бајрам, 
ул. „Трст" бр. 58 - Куманово. (1525) 

Работна книшка бр. 1788, издадена од Бирото 
за посредување на трудот Македонски Брод на име 
Стојан Лазев Стојкоски, Македонски Брод. 1526) 

Здравствена легитимација бр. 1008, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Борислав Иванов Ива-
новски, ул. „Ново Садека" бр. 25 - Тегова (1527) 

Свидетелство за завршено основно училиште, 
издадено од Основното училиште во с. Петровец 
на име Дане Врачар, с. Петровец — Скопско. (1528) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Кочо Рацин" — 
Прилеп на име Сотир Ѓорев Ивановски, ул. „Блага 
Ружето" бр. 37 - Прилеп. (1529^ 

Свид,етелство за завршено "УТИ одделение, из-
дадено од Основното училиште ,Манчу Матак" с 
Кривогаштани на име Цена М. Каравилоска, с 
Кривогаштани — Прилеп. (1536) 

Свидетелство за завршен Ш клас за ученици 
во стопанството, издадено во град Кратово на име 
Стефчо Дончов Стефановски, Кратово. (1531) 

Воена книшка на име Благоја Симиќ, с. Тро-
меѓа, Кумановско. (1532) 

Здравствена легитимација бр. 40276, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Абдурамак Илјаз Ејупи, 
ул. ,,Кримска" бр. 22 - Тетово. (1533) 

Работна книшка бр. 8455 на име Исмет Бафти-
ари, с. Симница, Тетовско. (15Ѕ4) 

Здравствена легитимација бр. 6673, издадена од 
ЗСо — Штип на име ѓорѓи Мијалов ѓорѓиев, с. 
Сарчиево, Штипско. (1535) 

Здравствена легитимација бр. 798, издадена од 
ЗСО — Радовиш на име Надица Хаџивасилев^ ул 
„Мирче Ацев" бр. 13 — Радовиш (1536) 

Воена книшка на име Александар Илиев Ан-
чев, с. Ораовдол, Титоввелешко. (1537) 

Работна книшка бр. 1122, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Качаник на име Сад-
ри Буќи, Скопје. (1540) 

Работна книшка бр. 1651, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Качаник на име Адем 
Буќи, Скопје. (1541) 

Работна книшка бр. 1617. издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Пачаиик на Сал^г 
Буќи, Скопје. (1542) 

Работна книшка бр. 1506, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Качаник на име На-
зим Буќи, Скопје. (1543) 

Работна книшка бр. 031337/2604, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Имер Б. Ајдар, Скопје. (1544) 

Воена книшка на име Гојко Ј. Јанковиќ^ с. 
Маџари, СКОПСКО. (1545) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија, 
издадено од Вечерната гимназија „Благој Давков" 
- Скопје на име Димитар Митрилов, Скопје. (1546) 

Работна книшка бр. 861, издадена од Бирото 
за посредување на трудот Скопје на име Зирап 
Хусеини, Скопје. (1647) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило Алфа 
ромео тип 455 рег. бр. М-5401, издадена од СВР — 
Титов Велес на Претпријатието ,^Автотранспорт" 
— Кавадарци. (1548) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило „Пио-
нер" рег. бр. М-5062, издадена од СВР - Титов 
Велес на Претпријатието „Автотранспорт" — Ка-
вадарци. (1549) 

Возачка арабаџиска дозвола за запрежно во-
зило, издадена од НО на Скопска околија на име 
Зекир Мемети, Скопје. (1550) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Малич Фиризи, Скопје. (1551) 

Работна книшка бр. 2180, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Шу-
кри ја Салија Лимановски, с. Злокуќани; СКОПСКО. 

I (15521 
Работна книшка бр. 777, издадена од Бирото за 

посредување на трудот — Призрен на име Ангел 
ѓорѓи Ристовски, Скопје. (15530 

Здравствена легитимација бр. 169687, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Џеват Елизи. Скопје. 

(1554) 
Диплома за завршен полуматурски испит, из-

дадена од Осмолетката „Цветко Узуновски" с. Ца-
рев Двор на име Живко Поповски, Скопје. (1555) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓорче Петров на име Имер Меди Сали, с. Ласкар-
ци. Ѓорче Петров. (1556) 

Свидетелство за завршено Ниже градежно учи-
лиште во Скопје на име Митре Дурменов, ул. ,̂ Б 
Лапач" бр. 26 - Прилеп. (1557) 

Диплома за завршено специјално текстилно 
училиште во Скопје през учебната 1949/54 гол, на 
име Божидар Благоевски, ул. „Охридска" бр. 19 — 
Битола. (1558) 

Возачка дозвола за запрежно возило, издадена 
од НО на Скопска околија на име Саит А. Ѓука, 
Скопје. (1559) 
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Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Славко Наумов Таловски, Скопје. . 

(1560) 
Воена книшка, издадена од Воениот отсек во 

с. Драчево на име Пандо И. Василевски, Скопје. 
(1561) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шериф Дехари, Скопје, (1562) 

Здравствена легитимација бр. 99625, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Џеват Дервиши, с. Ра-
душа, Ѓорче Петров. (1563) 

Здравствена легитимација бр. 49483, издадена 
од ЗСО — Битола на име Димитар Урдаровски, ул 
„Девејани" бр. 34 — Битола. (1564) 

Здравствена легитимација бр. 40071, издадена 
од ЗСО — Битола на име Коста Филипов Тодоров-
ски, ул. „Жикица Јовановиќ Шпанец" бр. 134 — 
Битола. (1565) 

Здравствена легитимација бр. 16906, издадена од 
ЗСО — Битола на име Симе Димовски, ул. „Мукос" 
бр. 21 — Битола. (1566) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Кичево на име Мирка Димитриј еска, ул. „11 ок-
томври" бр. 162 — Кичева (1567) 

Контролна книшка за моторно возило бр. 
4777954, рег. бр. 3019 за џип, издадена од СВР — 
Охрид на Шумско индустрискиот комбинат — Ки-
чева (1568) 

Здравствена легитимација бр. 49232, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Среќко Косте Ристовски, 
с. Јелошник, Тетовско. (1569) 

Работна книшка бр. 8125, серија бр. 000020 на 
?'ме Здравко Филипов, ул. „Сане Горниов" бр. 11 
- Штип. (1570) 

Здравствена легитимација бр. 25362 на име Ру-
жа Благоева Давчева, ул. „Наум Наумовски" бр. 42 
Виница — Кочани. (1571) 

Здравствена легитимација бр. 8303, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Богдан Миланов Милков-
ски, с. Добрево - Кочани. (1572) 

Здравствена легитимација бр. 50, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Туна Б. 
Панова, с. Неокази, Кочани. (1573) 

Дозвола за носење на оружје бр. 1707, издадена 
од СВР — Куманово на име Хамди Фазлиев Бе-
љули, ул. „Борко Таневски" бр. 16 — Куманово. 

(1574) 
Дозвола за држење на оружје бр. 334, изда-

дена од ОВР — Куманово на име Хамди Фазлиев 
Бељули, ул. ,,Борко Таневски" бр. 16 — Куманово. 

(1575) 
Работна книшка бр. 5417, серија бр. 22426, на 

име Драгољуб С. Неделковиќ, ул. „Вардарска" бр. 
40 — Куманова (1576) 

Работна книшка бр. 4377, серија бр. 239054 на 
име Крсто Марковски, с. Миравци — Гевгелија. 

(1577) 
Здравствена легитимација бтх 21790 '̂ на Јпме; 

Васка ѓорѓиева Стефанова, с. Сопот — Кавадарци. 
(1578) 

Здравствена легитимација бр. 2306, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Тодор Пана јотов Мелов, 
с. Долна Бошава, Кавадарци. (1579) 

Работна книшка бр. 1105 на име Дара Белич-
кова, ул. „Христо Ботев" бр. Ѕ6 - Титов Велес. 

(1580) 

Здравствена легитимација на име Јован Бо-
гоевски, ул. „Нишка" бр. 1 — Тетово. (1581) 

Свидетелство од VI одделение главна книга 18, 
издадено од Основното училиште „Чедо Филипов-
ски" през 1949/50 година — Гостивар на име Халим 
Кеча, ул, „М. Ч. Филиповски" бр. 172 — Гостивар. 

(1582) 
Здравствена легитимација бр. 29592/59, изда-

дена од ЗСО - - Штип на име Јорданчо Благој 
Митев, ул. „Вера Циривири" бр. 12 — Штип. (1583) 

Здравствена легитимација бр. 21682, издадена 
од ЗСО - Скопје на име Богоја К. Димчевски, 
Скопје. (1584) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија, 
издадено од Непо дната гимназија ,,Кочо Рацин44 

Кратово на име Павлина Георгиева, Скопје. (1585) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Часлав Божиновски, Скопје. (1586) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Александар Митрикески, с. Варош 
ул. „О. Чопела" бр. 73 - Прилеп. (1587) 

Здравствена легитимација на име Љубица 
Илиеска Кочоска, с. Плетвар, Прилеп. (1588) 

Здравствена легитимација бр. 210612, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Севда Милорадова Спа-
совска, с. Кркља, Кр. Паланка. (1589) 

Сообраќајна дозвола бр. 618 за приколица „Змај 
Кипар", на Земјоделската задруга „Пробуда", с. 
Петралица, Крива Паланка. (1590) 

Работна книшка на име Амит Џ. Велиов, с. 
Арвати, Ресен. (1591) 

Здравствена легитимација бр. 11612, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Спиро Павлев Крстовски, 
ул. „Питу Гули" бр. 34 — Тетово. (1592) 

Здравствена легитимација бр. 21649, издадена 
од ЗСО — Штип на име Методи Игњатов Андонов, 
с. Радање, Штипско. (1593) 

Здравствена легитимација бр. 219, издадена од 
ЗСО — Струмица на име Трајанка Д. Цветкова, с. 
Ново Село, Штипско. (1594) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СОВЕТОТ ЗА 

ПРОСВЕТА НА НО НА ОПШТИНАТА 
СААТ КУЛА - СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на директорски, управителот и 
пом. управителот! упразнети места во училиштата 
на територијата на Општината Саат Кула — Скопје 

1. Директор на Електрометалниот училишен 
центар 

2. Пом. директор на Електрометалниот учи-
лишен центар I 

3. Управник на Електроотсекот на Центарот 
4. Управник на Металниот отсек на Центарот 
5. Управник на Сообраќајниот отсек на Цен-

тарот I ј 
6. Директор на Металопреработувачкото учи-

лиште зр ученици во стодашстводо 
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7. Управител на основното училиште „Те-
фејуз" 

8. Пом. управител на основното училиште 
„Тефејуз" 

9. Управител на основното училиште „Кирил и 
Методи", село Сингелиќ. 

10. Управител на основното училиште ,глигор 
Прличев", село Трубарево. 

УСЛОВИ: Лицата што ќе конкурираат за ди-
ректори на горе споменатите училишта треба да 
имаат завршено високо, в и т е образование или 
учителска школа. 

Плата по Законот за јавните службеници, а за 
центарот може и по спогодба. 

Конкурсот трае до 14-1Х-1961 година. 

Комисијата за засновување и престанок на работ-
ните односи при Клиниката за кожни и венерични 

болести — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување работното место Лекар на 

специјализација 

УСЛОВИ: три години служба како лекар и по-
ложен стручен испит. 

Стапување на работа веднаш. 
Личен доход спрема Правилникот за личен 

доход. 
Конкурсот трае до пополнување на работното 

место. 
Молбите се примаат при Управата на Кли-

никата. (1061) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ ЗА 
УЧЕНИЦИ - БЕРОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место 

Смета оводител-режисер на Домот 

УСЛОВИ: 
Завршено економско училиште или неполно 

средно образование со познавање на буџетско кни-
говодство. 

Основна плата по Законот за ЗЈС, а положајна 
по Одлуката на Народниот одбор на општината. 

Молбите со сите пропишани документи по чп 
31 од ЗЈС, се доставуваат до Управниот одбор на 
Домот до 31-УШ-1961 година, а до колку работното 
место не се пополни, конкурсот останува отворен 
се до пополнувањето. (1059) 

2 септември 1961 

ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ - КУМАНОВО 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работно место 

Секретар на ДНЗ 

УСЛОВИ: Висока или виша школска спрема и 
три години пракса во управна струка. 

Плата по правилникот за личен доход . на 
здравствените и другите работници при Домот. 

За поблиска информација кандидатите да се 
обратат до Домот за народно здравје, Куманово. 

(1060) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за РЕФЕРЕНТ ПО КУЛТУРА во Секретарија-

тот за општествени служби при Народниот одбор 
на Скопска околија 

Услови: завршен филозовски факултет — гру -
па историја на уметноста или македонски јазик. 
Кандидатите треба да ги приложат сите докумен-
ти по член 31 од Законот за јавните службеници. 

Конкурсот трае до пополнување на местото. 

ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И 
ДЕЦА НА НРМ -т- СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за ШЕФ на Одделението за детска и превентивна 
стоматологија 

УСЛОВИ: 
Завршен стоматолошки факултет и положен 

стручен испит. 
Личен доход по правилникот за лични доходи 

на Заводот. 
Молбите со куса биографија и потребните доку-

менти се доставуваат до Заводот за здравка за-
штита на мајки и деца на НРМ — Скопје, ;Бит-
пазар, поштенски ф а х 425. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (1065^ 

ИЗМЕНА НА КОНКУРС 
Конкурсот на Заводот за запослување на ра-

ботници на НРМ, објавен во „Сл. весник на НРМ'4 

бр, 12/61, се продолжува до пополнување на 1^бот-
ните места. 

СОДРЖИНА 

164 Правилник за полагање испити за здо-
бивање со степени на стручно образова-
ние на работниците што се оспособени со 
практична работа во стопанска органи-
зација — — — — — — — — — 457 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско - издавачко претпријатие, Скопје, ул. ноември' 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорев уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—698 

при Народната башка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев'' (3563) — Скопје 


