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208 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОЏА-
ЧАРСКАТА ДЕЈНОСТ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија се прогласува Законот за оџа-
чарската дејност, што Народното собрание на На-
родна Република Македонија го усвои на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 7 ноември 
1961 година. I 

У број 17 ^ 
7 ноември 1961 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Александар Грличков, с. р 

З А К О Н 
ЗА ОЏАЧАРСКАТА ДЕЈНОСТ 

I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За одбележување нормално функционирање на 

оџаците, димоводните уред,и и огнишните об1екти 
и за заштита на имотот и животот на граѓаните од 
пожар, со овој закон се уредува оџачарската деј-
ност. , 

Член 2 
Во оџачарската дејност спаѓа особено: 
1. преглед на оџаците и димоводните уреди, 

огништата за парно, водно и воздушно' греење и 
огништата за индустриските и занаетчиските по-
стројки (во натамошниот текст: оџаци); 

2. чистење на о џ а ц и т е ; ^ 
3. запалување на сагите во оџаците; ^ 
4. преземање превентивни мерки за обезбеду-

вање на оџаците од пожар и нивното оспособување 
за нормално функционирање. 

Член 3 
Чистењето на оџаците што се во употреба и 

запалување на саѓите во оџаците е задолжително. 
Чистењето на другите објекти (шпорети, печки 

и др.) се врши по барање од корисникот на об-
јектот. 

Советот надлежен за комунални работи на оп-
штинскиот народен одбор ќе го одреди времето и 
роковите за задолжително чистење на оџаците и 
запалување на саѓите во нив, како и ќе пропише 

КОИ оџаци се сметаат дека се во употреба. 

II 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 4 
Оџана река дејност можат да вршат оџачарски 

претпријатија, комунални претпријатија што имаат 
погон за оџачарска дејност, оџачарски задруги, 
оџачарски дуќани со средства во општествена соп-
ственост и сервиси на станбените заедници и на 
месните одбори (во натамошниот текст: оџачарски 
дуќани). 

На о џ а ч а р с к и ^ дуќани се применуваат и од-
редбите 01Д1 соодветните прописи што се однесуваат 
на претпријатијата, задругите, дуќаните и серви-
сите. 

Член 5 
Оџачарските дуќани својата дејност ја вршат 

во оџачарските реони што ги одредува советот над-
лежен за комунални работи на општинскиот на-
роден одбор. 

Големината и бројот на оџачарските реони се 
утврдува според месните прилики, бројот и вчдот 
на објектите на кои се вршат оџачарски работи, 
про странството на кое објектите се наоѓаат и при-
ходите што потекнуваат од оџачарските работи на 
односното место. Оџачарскиот реон може да го оп-
фати и целото подрачје на општината. 

Член 6 
Во еден оџачарски реон сџачарската дејност 

ја врши само еден оџачарски дуќан. 
Еден оџачарски д,уќан може да врши оџачар-

ска дејност и во два или повеќе оџачарски реони. 
Советот надлежен за комунални работи на 

општинскиот народен одбор одредува кој оџачар-
ски дуќан во кој оџачарски реон на подрачјето на 
општината ќе ја врши оџачарската дејност. 

Член 7 
Минималната техничка опременост на оџачар-

скиот дуќан ја пропишува Советот за социјална 
политика и комунални прашања на НРМ во со-
гласност со Државниот секретаријат за внатрешни 
работи и Секретаријатот за индустрија на Изврш-
ниот совет. 

Член 8 
Два или повеќе општински народни одбори мо-

ж а т договорно да основаат заеднички оџачарски 
дуќан. 

Правата и обврските на општинските народни 
одбори спрема заедничкиот оџачарски д у ќ а н се 
утврдуваат со- договор. 

Член 9 
Стопански организации и установи или групи 

стопански организации и установи можат, по со-
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гласност на советот надлежен за комунални работи 
на општинскиот народен одбор, да организираат 
вршење на оџачарски работи за згради со кои 
управуваат, под услови тие работи да ги вршат 
само оџачари. 

Член 10 
Оџачарски работи вршат само оџачари. 
Оџачарот е одговорен за стручноста на извр-

шените оџачарски работи. 
Советот за социјална политика и комунални 

прашања на НРМ, во согласност со Секретаријатот 
за индустрија на Извршниот совет и Секретари-
јатот за труд на Извршниот совет, ќе ги пропише 
условите што мора да ги исполнува оџачарот. 

Член И 
На оџачарот во случај на болест или користење 

на годишниот одмор, односно отсуство по приватна 
работа или слично, оџачарскиот дуќан е должен 
да му обезбеди замена. Ако оџачарскиот дуќан не 
обезбеди замена, органот на управата надлежен за 
комунални работи на општинскиот народен одбор, 
по барање од оџачарскиот дуќан, ќе одреди за-
мена. 

Ако оџачарскиот дуќан остане без оџачари по-
ради престанок на работниот однос, органот на 
управата надлежен за комунални работи на оп-
штинскиот народен одбор е должен, најдоцна во 
рок од седум дена, да одреди оџачарски дуќан кој 
времено ќе врши оџачарски работи во оџачарскиот 
реон што останал без оџачари. 

Член 12 
Оџачарите мораат да имаат легитимација, со 

која се утврдува нивното својство. Легитимацијата 
ја издава органот на управата надлежен за кому-
нални работи на општинскиот народен одбор. 

Образецот на легитимацијата го пропишува Со-
ветот за социјална политика и комунални праша-
ња на НРМ. 

Член 13 
Оџачарите се должни во времето на вршењето 

на оџачарските работи да носат соодветна работна 
облека и чевли. 

Работна облека и чевли на оџачарот е должен 
да му осигури оџачарскиот дуќан. 

III 
ПРАВА И ОБВРСКИ НА ОЏАЧАРСХИОТ 

ДУЌАН 

Член 14 
Оџачарските дуќани се должни: 
1. да водат список на сите оџаци во својот 

реон, кои подлежат на задолжително чистење и 
запалување на саѓите со назначување на рокот по 
кој чистењето на оџаците и запалувањето на са-
дите треба да се изврши; 

2. во одредено време и во одреден рок да ги 
чистат оџаците и да ги запалуваат саѓите во нив; 

3. да водат работни книги за извршените ра-
боти на оџаците за кои чистењето и запалувањето 
на саѓите е задолжително; 

4. по повик од корисниците да вршат чистење 
и запалување на саѓите и на оние објекти каде што 
чистењето и запалувањето на саѓите не о задол-
жително; 

5. по извршеното чистење на оџаците и запа-
лувањето на саѓите, оџаците да ги доведат во со-
стојба погодна за нивното нормално функциони-
рање; 

6. во случај на пожар на оџаците да влезат во 
врска со пожарните единици и да преземат соод-
ветни мерки за гаснење на пожарот, како и да се 
јават на повик од пожарните единици и во други 
случаи на пожар; 

7. по повик од комисијата за преглед на изве-
дените градежни работи да учествуваат во нејзи-
ната работа за да се утврди исправноста на оџа-
ците. 

Член 15 
Органот на управување со зградата, сопстве-

никот на зградата односно на станот, настојникот 
односно управителот на зградата, како и носителот 
на станарското право односно закупецот на делов-
ните простории, се должни да му овозможат на 
оџачарот редовно и непречено чистење на оџаците 
и запалување на саѓите во нив. 

Член 16 
Во случај кога при вршењето на оџачарски ра-

боти се установи дека оџаците не одговараат на 
техничките и градежните услови, или дека во нив-
ната близина се наоѓа лесно запалив материјал, 
поради кое постои опасност од пожар, оџачарските 
дуќани се должни за тоа да го известат органот на 
управувањето односно сопственикот или корисни-
кот на објектот и да побараат опасноста да ја от-
странат. Ако овие тоа не го сторат, оџачарските 
дуќани се должни за тоа да го известат органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за спроведување на мерките за заштита од пожар. 

Член 17 
Секоја работа што оџачарот ќе ја изврши на 

оџаците се воведува во работната книга и тоа го 
заверува настојникот на зградата, односно органот 
на управувањето или сопственикот на зградата, 
ако зградата нема настојник. 

Поблиски прописи за работните книги на оџа-
чарите ќе пропише Советот за социјална политика 
и комунални прашања на НРМ. 

Член 18 
За штетата што оџачарот ќе ја стори на правни 

лица или граѓани со нестручно вршење на оџачар-
ската дејност одговара оџачарскиот дуќан, ако оџа-
чарот истата ја врши по негов налог. 

Оџачарскиот дуќан има право да бара од оџа-
чарот надоместок на исплатениот износ ако ште-
тата ја предизвикал оџачарот намерно или од кра ј -
на небрежност. 

Оџачарскиот дуќан нема да биде одговорен за 
штетата ако органот на управувањето односно соп-
ственикот на зградата не ги презел мерките пред-
очени од страна на оџачарскиот дуќан. 

Член 19 
За вршење на оџачарските работи оџачарскиот 

дуќан има право на надоместок. 
Надоместокот за задолжителното чистење на 

оџаците и запалувањето на саѓите во нив го плаќа 
органот на управувањето односно сопственикот на 
објектот, а за другите работи корисникот. 
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Височината на надоместокот за оџачарските 
работи ја утврдува оџачарскиот дуќан во соглас-
ност со советот надлежен за комунални работи на 
општинскиот народен одбор, кој е должен, пред 
да даде согласност, да прибави мислење на над-
лежната занаетчиско-комунална комора. 

Член 20 
Надѕор над работата на оџачарскиот дуќан 

врши органот на управата надлежен за комунални 
работи на општинскиот народен одбор. 

IV 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок сџачарскиот дуќан, стопан-
ската организација односно установата или група 
стопански организации и установи која: 

1. оџачарските работи ги врши преку лица 
што не се оџачари (член 10 ст. 1); 

2. не се грижи да обезбеди замена на оџача-
рот (член 11 став 1); 

3. спротивно на налогот на надлежниот орган, 
не врши оџачарски работи во оџачарскиот реон 
што останал без оџачар (член 11 ст. 2); 

4. не води список на сите оџаци во својот реон 
што подлежат на задолжително чистење (член 14 
точка 1); 

5. во одреденото време и рокови не ги чисти 
оџаците и не ги запалува саѓите во нив (член 14 
точка 2); 

6. не води уредно работна книга за изврше-
ните работи на оџаците чие чистење и запалување 
на саѓите е задолжително (член 14 точка 3); 

7. по извршеното чистење на оџаците и запа-
лувањето на саѓите не ги доведе оџаците во со-
стојба што е погодна за нивното правилно функ-
ционирање (член 14 точка 5); 

8. во случај на пожар не стапи во врска со 
пожарните единици и не преземе соодветни мерки 
за гаснење на пожарот (член 14 точка 6); 

9. не се јави на повик од комисијата за пре-
глед на изведените градежни работи за да уче-
ствува во нејзината работа која има за цел да се 
утврди исправноста на оџаците (член 14 точка 7); 

10. не го извести органот на управувањето, од-
носно сопственикот или корисникот на објектот и 
не побара да ја отстрани опасноста, во случај кога 
утврди дека оџаците не одговараат на техничките 
и градежните услови или дека во нивната близина 
се наоѓаат лесно запаливи материјали (член 16); 

11. не го извести органот на управата надле-
жен за спроведување на мерки за заштита од по-
ж а р на општинскиот народен одбор, во случај 
кога органот на управувањето односно сопствени-
кот или корисникот на објектот, по опомената, не 
ја отстрани опасноста (член 16); 

12. за извршените работи наплати поголем на-
доместок отколку е одредено (член 19). 

За прекршоците од претходниот став, ќе се 
казни и одговорното лице на оџачарскиот дуќан 
со парична казна до 10.000 динари. 

Член 22 
Со парична казна до Ј0.000 динари ќе се казни 

оџачарот кој : 

1. не ја изврши стручно оџачарската работа 
(член 10 став 2); 

2. работата што ќе ја изврши на оџаците не 
ја воведе во работната книга или за неа не при-
бави заверка ед страна на настојникот на зградата 
односно органот на управувањето или сопствени-
кот на зградата, ако зградата нема настојник (член 
17 став 1). 

Член 23 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 

1. правно лице чиј орган на управувањето со 
зградата односно сопственикот на зградата или за-
купецот на деловните простории во зградата, кој 
го спречува или смеќава оџачарот во вршењето на 
неговите должности (член 15); 

2. правно лице чиј орган на управувањето со 
зградата односно сопственикот или корисникот на 
зградата кој во одредениот рок не ја отстрани опас-
носта од пожар (член 16); 

3. правно лице чиј орган на управувањето со 
зградата односно сопственикот на зградата кој не 
му ги завери на оџачарот во работната книга из-
вршените работи на оџаците (член 17 став 1). 

V 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Поблиски прописи за извршувањето на овој 

закон донесува Советот за социјална политика и 
комунални прашања на НРМ. 

Член 25 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат прописите за димничарската 
служба. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

209 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВР-
ШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕ-
ТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1960 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија се прогласува Законот за завр-
шната сметка за извршување на буџетот на На-
родна Република Македонија за 1960 година, што 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија го усвои на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 7 ноември 1961 година и на сед-
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лицата на Соборот на производителите, одржана 
на 7 ноември 1961 година. 

У број 16 I 
7 ноември 1961 година 

'Скопје I 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Александар Грличков, с р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1960 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи 

по буџетот на Народна Република Македонија за 
1960 година изнесуваат: 

— приходи — — — — динари 10,349.887.563 
— расходи — — — — динари 10,505.736.143 
— вишок на расходи — динари 156.848.580 

Член 2 
Вишокот на извршените расходи над остваре-

ните приходи во износ од 156.848.580 динари се по-
крива од; средствата на Републичкиот резервен 
фонд. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на него-

вото објавување во ,.Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

210, 
На основа став 7, глава XX на Сојузниот оп-

штествен план за 1961 година („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 53/60, 9/61 и 23/61 год.), Народното со-
брание на Народна Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 7 но-
ември 1961 година и на седницата на Соборот на 
производителите, одржана на 7 ноември 1961 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА 

ВО ПОСЕБНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
НА ОДДЕЛНИ ОПШТИНИ 

I. На општините: Куманово, Липково, Кратово, 
Делчево, Кочани, Долнени, Кривогаштани, Ма-
риово и Плетвар им се дозволува користењето на 
средствата издвоени во 1961 година како нивна по-
себна буџетска резерва. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија" 

Број 0102-128 
7 ноември 1961 година 

Скопје 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

производителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелиевски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

211. 
На основа член 65 став 3 од Законов за шумите 

(,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 16/61), Народното 
собрание на Народна Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 
7 ноември 1961 година и на седницата на Соборот 
на производителите одржана на 7 ноември 1961 го-
дина, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБАТА НА НЕПОТРОШЕНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ШУМАРСТВОТО 

I 
Непотрошените средства на Републичкиот фонд 

за унапредување на шумарството и околиските 
фондови за унапредување на шумарството, по 
подмирување на обврските настанати до 30 јуни 
Н'61 година ќе се употребуват според одредбите 
на оваа одлука. 

II 
Непотрошените средства на фондовите од) прет-

ходната точка ќе се упетребуват за извршување на 
несвршените работи по одобрените програми за 
спроведување на мерки и извршување работи со 
цел за унапредување на шумарството во 1961 год. 

Нераспределените средства по програмите од 
претходниот став ќе се распределат на шумско-
стопански организации и установи со намена за 
регенерација на шуми. 

III 
Средствата што стопанските организации и 

установи ги уплатиле до влегувањето во сила на 
оваа одлука во околиските фондови за унапреду-
вање на шумарството на име придонес од цената 
на дрвото на пењушка и споредните шумски про-
изводи за 1961 година им се враќаат на тие орга-
низации и установи. 

Средствата уплатени во околиските фондови 
за унапредување на шумарството од други извори 
во 1961 година ќе се распределат според став 2 од 
претходната точка. 

IV 
Носител на непотрошените средства по подми-

рување на обврските настанати до 30 јуни 1961 го-
дина на Републичкиот фонд за унапредување на 
шумарството е Секретаријатот за земјоделство и! 
шумарство на Извршниот совет, а на околиските 
фондови народните одбори на околиите. 

V 
Оваа од,лука влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а се применува од 1 јули 
1961 година. 

Број 0102-124 
7 ноември 1961 година 

Скопје 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА КИЛИМИ И ЈАМБОЛИИ - 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 21 181 1. Фонд на основните средства . . . 14 527 
2. Парични средства на основ, средства 1509 2. Други извори на основните средства 8 280 

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

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

вачка — 4. Други извори на средствата на з а -
86 4. Парични средств,а на заедничката 

86 
едничката потрошувачка . . . 86 

потрошувачка 86 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 11 980 

5. Вкупни обртни средства 18 323 6. Други извори на обртните средства 11501 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 2195 

7. Резервен ф о н д и други фондови . . 
8. Извори на нераспределените средства 

2 096 

7. Парични средства на нераспоределе -
мите 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 . . 20 092 10. Добавувачи и други обврски . . . 20 405 
Друга актива 8 552 11. Друга пасива . . „ 3 063 

В К У П Н О : 71 938 В К У П Н О : 71 938 

ИЗВОД ОД И З В Е Ш Т А Ј О Т З А Р А Б О Т А Т А НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО З А И З Р А Б О Т К А НА К И Л И -
МИ И ЈАМБОЛИЈА, БИТОЛА, ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на ден 10-1Х-1946 
год. со решение на Президиумот на Народното со-
брание на НРМ, Скопје, бр. 3804. Регистрацијата на 
претпријатието к а ј Стопанскиот суд во Битола е 
извршена на 15-11-1948 год. 

Просечно во текот на годината во претприја-
тието беа запослени 55 работници и службеници. 
На кра јот на годината бројот на запослените изне-
сува 46, од кои: 36 работника, 8 службеници и 2 
ученика во стопанството. 

Основните средства во текот на годината се 
наголемени за 9.481.000 дин. Од овој износ 8.000.000 
дин. отпаѓа на згради, а остатокот на орудија за 
работа. Набавените основни средства во поголем 
дел се финансирани од средства на претприја -
тието. Работниот алат и машините во голем дел 
се амортизирани и дотрај ани. За одржување на 
истите е утрошена сума од 391.000 динари. 

Фондовите на претпријатието на кра јот на го-
дината во ОДЈНОС на почетокот се намалени од 
15.947.000 на 15.669.000 дин., поради финансирањето 
на инвестициите, а и, поради тоа што со завршната 
сметка не се остварени средства од чистиот при-
ход за фондови. 

Обртните средства на претпријатието на кра јот 
на годината изнесуваат 23.481.000 дин. Истите не-
достигаат за нормално послување на претприја -
тието. I 

Планот на производството и реализацијата е 
исполнет со 103%. Ова наголемување на планот се 
д о л ж и на залагањето на целиот колектив, к а к о и 
на проширувањето на капацитетите во предачкиот 
погон. 

Чистиот приход е исполнет со 72%? во однос на 
планираниот. При распределбата недостигаа сред-
ства за покривање на личните доходи над тарифен 
став во износ од 832.000 дин. Овој износ останува 
да се покрие во наредната година. Чистиот приход 
од 13.519.000 дин. е произлезен од залагањето на 
колективот а не од општите услови на пазарот. 

I (214) 
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Б И Л А Н С 
НА КНИГОИЗДАТЕЛСТВОТО ЗА УМЕТНИЧКА ЛИТЕРАТУРА „КОЧО РАЦИН" - СКОПЈЕ 

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 ^р0ј Назив на позицијата Износ 
во ООО дин 

А. Основни средстза А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 3 965 1. Фонд на основните средства . . . 26 369 
2. Парични средства на основ, средства 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3 222 2. Други извори на основните средства 

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

1 045 

3. Средства на заедничката потрошу-
8 340 

3. Фонд за заедничката потрошувач^ 16 749 
вачка 8 340 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
1417 

едничката потрошувачка . . . . 
1417 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 7 623 

5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 

218 930 6. Други извори на обртните средства 

Г. Резервен фонд и други фондови 

в. Парични средства на резервниот фонд 
17 111 

7. Резервен фонд и други фондови . . 18 442 
и на другите фондови 17 111 8. Извори на нераспределените средства 19 

7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката ните средства 342 Д. Извори на средствата во пресметката ните средства и друга пасива 
Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 

215 573 друга актива средства 215 573 

8. Купувачи и други побарувања . . 150 742 10. Добавувачи и други обврски . . . 108 955 

9. 637 11. Друга пасива 9 931 

В К У П Н О : 404 706 В К У П Н О : 404 706 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
КНИГОИЗДАТЕЛСТВОТО „КОЧО РАЦИН" -

СКОПЈЕ ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 1-Х1-1950 година. 
Основната дејност е издавање на уметничка лите-
ратура е нејзино пласирање. Помошна дејност: тр-
говска мрежа на големо и мало со посебни скла-
дишта и продавници, како во Скопје така и во 
внатрешноста, за продажба на литература, школ-
ски, канцелариски материјали, како и учебници, 
музички инструменти, учила и прибор. 

Прометот во 1960 година е 1.568.488.022 динари 
остварен промет вкупно вклучувајќи го тука и 
интерниот промет на ангро службите во износ од 
853.271.789 динари. 

Остварениот промет на литература е 25.000.000 
динари. Вкупна (реализација на мало 7115.216.243 
динари. 

Материјалните трошоци изнесуваат 64.829.006 
динари, набавната вредност на стоките изнесува 
1.389.463.208 ,динари, данокот на промет на мало 
19.533.863 динари или вкупни трошоци на рабо-
тењето 1.473.826.077 динари. 

Остварениот вкупен доход изнесува 99.947.710 
динари, од тоа за чист приход 75.535.140 динари. 

Личниот доход во 1960 год. изнесуваше 52.905.216 
дин. Остварен фонд на основни средства 16.507.610 
дин., фонд за заедничка потрошувачка 8.000.000 
дин. и резервен фонд на претпријатието 5.581.076 
динари. 

Минималните лични доходи во 1960 година из-
несуваа 34.852.256 динари. 

Придонесот од доходот 21.619.010 дин. 
Личните доходи на работниците и службени-

ците им се исплатувани 100% до крајот на го-
дината. . (163) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието ,,Ангротекстил" — Скопје е 
основано на 16-1У-1949 год. со решение на Владата 
на НР Македонија бр. 2944/49. Претпријатието е 
регистрирано при Окружниот стопански суд во 
Скопје, под бр. Фи бр. 2222. 

Предмет на работата на претпријатието е: тр-
говија со текстил на големо, како и конфекција, 

јажарски стоки, каделни и јутени производи и про-
изводи од пластични маси. 

Во 1960 година претпријатието ги има постиг-
нато следните резултати: остварен промет во ви-
сина од 2.762.714 динари или извршување на пла-
нот во проценти со 100%. Според тоа има остварено 
доход во износ од 63.963.856 дин., придонес од доход 
33.531.992 и чист приход 29.470.364 динари. (225) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТЕКСТИЛ „АНГРОТЕКСТИЛ" - СКОПЈЕ 

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

Назив на позицијата Износ Ред Назив на позицијата Изн^ч: 
број во ООО дин. број во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 13 858 1. Фонд на основните ср^доп^а . . 9 659 
2. Парични средства на основ, средства 3 435 2. Други извори на о с н о в а т е среде 10 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувач 16 252 

вачка 8 994 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката 

6 769 
едничката потрошувачка . . . . — 

потрошувачка 6 769 В. Извори на обртните еј)едства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 15 252 

5. Вкупни обртни средства 486 830 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и фондови . . 36 744 

и на другите фондови 37 118 8. Извори на нераспределените средства 

7. Парични средства на нераспределе- 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 . . 188 641 10. Добавувачи и други обврски . . . 130196 
33 061 И. Друга пасива 570 803 

ВКУПНО: 778 705 ВКУПНО: 778 706 

Б И Л / 1 н С 
„КОЧО РАЦИН" - ПОГОН ЗА школски и КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ - СКОПЈЕ 

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 д и 1 број во ООО дни. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 

1. Основни средства . . . . . . . . 6 023 1. Фонд на основните средства . . 6 828 

2. Парични средства на основ, средства 689 2. Други извори на основните средства — 

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

1 Средства на заедничката потрошу- Јѕ Фонд за заедничката потрошувачка 47 
- 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
42 

едничката потрошувачка . . . - -

42 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . -

5. Вкупни обртни средства . . . . . 150 ООО 6. Други извори на обртните средства 170 ООО 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . 1 733 

и на другите фондови 607 8. Извори на нераспределените средства 

7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 137 и друга пасива ните средства и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 56 500 

8. Купувачи и други побарувања . . 219 057 10. Добавувачи и други обврски . . . 142 470 
9. Друга актива 4 703 11. Друга пасива 21 680 

В К У П Н О : 381 258 ВКУПНО: 38 258 
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Б И Л А Н С 
НА ИНДУСТРИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НОВОСТ", ДЕБАР 

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

^ ^ Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Ред. 
^ пазив на позицијата 

број 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 181 581 1. Фонд на основните средства . . . 9 750 
2. Парични средства на основ, средства 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3 638 2. Други извори на основните средства 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

176 600 

1. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 3 089 
вачка 107 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
1 982 

едничката потрошувачка . . . . 
потрошувачка 1 982 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 18158 

21 990 Ѕ. Вкупни обртни средства 82 805 6. Други извори на обртните средства 
18158 
21 990 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
5 047 6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 5 047 

и на другите фондови 72 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 
29 ООО друга актива средства 29 ООО 

8. Купувачи и други побарувања . . 16 937 10. Добавувачи и други обврски . . . 9 771 
9. Друга актива 15 522 11. Друга пасива 29 239 

В К У П Н О : 302 644 В К У П Н О : 302 644 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието „Новост" е основано на 1-1-1950 
година како занаетчиско претпријатие, со решение 
бр. 2101/50 год., од бившиот Околиски народен од-
бор — Дебар. Е регистрирано при Окружниот сто-
пански суд во Скопје. Со решение бр. 1805/54 год. 
Народниот одбор на бившата Дебарска околија ја 
измени фирмата од занаетчиско на индустриско 
претпријатие и истата промена е регистрирана при 
Стопанскиот суд во Скопје. 

Основната дејност на претпријатието е произ-
водство на персиски ќилими и пешкири. 

Производниот план за 1960 год. е исполнет 
со 88%. 

Во текот на годината претпријатието има оства-
рено чист приход во износ од 42.546.414 динари и 
истиот е распределен на лични доходи на работ-
ниците 40.637.697 дин. и во фондови на претпри-
јатието 1.908.717 дин. Личните доходи по тарифниот 
правилник наполно се остварени, а покрај тоа ис-
платени се лични доходи на работниците над та-
рифниот став 4% од пресметаните лични доходи 
за 1960 година. (207) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ФАБРИКАТА „БИЛЈАНА" - ОХРИД 

ВО 1960 ГОДИНА 

Фабриката е основана со решение на Градска-
та општина Охрид бр. 2820 од 6 април 1954 година, 
а е регистрирана при Окружниот стопански суд 
во Битола, под бр. 48/55. 

Бидејќи преземената опрема од Фабриката за 
конзерви „Вардар" — Скопје беше застарена и не-
достаточна во 1957 и 1958 година се изврши рекон-
струкција на фабриката. За оваа цел се потрошија 

преку 120 милиони динари и се зголемија капаци-
тетите на фабриката. 

Производството во 1960 година е поголемо за 
286 т. во однос на производството во 1959 година, 
а во однос на 1958 година 667 т. Бруто продуктот 
изнесуваше 316.924 илјади динари, а реализацијата 
252.195 илјади динари. Додека порастот на произ-
водството во однос на 1959 година изнесува преку 
23%, порастот на просечно запослените изнесува 
само нешто! повеќе од 7%. 

Изнесеново зборува за напредокот што го по-
стигнува работниот колектив на фабриката од го-
дина во година. (195) 
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Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА КОНЗЕРВИ „БИЛЈАНА" - ОХРИД 

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 

ЛЗЈаИл. 
Л0О ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 157 720 1. Фонд на основните средства . . . 18 890 
2. Парични средства на основ, средства 2 167 2. Други извори на основните средете 140 467 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

Ѕ. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошува ч -

вачка — 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . 582 

потрошувачка 582 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 133 749 

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

35 433 
76 733 

Г. Издвоени средства 
б. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 

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

-

7. Парични средства на нераопределе- Д. Извори на средствата во пресметката 
ш е средства — и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 77 428 

8. Купувачи и други побарувања . . 58 187 10. Добавувачи и други обврски . . . 9818 
9. Друга актови 22 126 11. Друга пасива 15180 

В К У П Н О : 374 531 В К У П Н О : 374 531 

Б И Л А Н С 
НА ДЕЛОВНОТО ЗДРУЖЕНИЕ „ЛОЗА" - УВОЗ-ИЗВОЗ - СКОПЈЕ 

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. 

Ред. Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 3 892 1. Фонд на основните средства . . . 2 499 
2. Парични средства на основ, средства 987 2. Други извори на основните средства 2 400 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувач 1536 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 1 536 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 62101 

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

512 

Г. Издвоени средства 
б. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 3114 

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

3114 
1957 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 1957 

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 
9. Друга актива 

176 309 
35 415 

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

252 065 
21 228 

В К У П Н О : 285 311 В К У П Н О : 28^ 311 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ДЕЛОВНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ,ДОЗА"—СКОПЈЕ 

ВО 1960 ГОДИНА 

Во текот на 1960 год. ова Здружение има ост-
варено по пат на провизија реализација во износ 
од 37.754.556 динари. 

Оваа провизија (реализација) е остварена од 
извршен извоз на производите од членките на 
„Лоза" — Скопје, кои производи се продадени во 
неколку земји во Европа, од продадената стока 
внатре во земјата и ед извршениот увоз на разни 
семиња и садници за потребите на членките на 
Здружението. Вкупно таа реализација изнесува 
1.087.082.050 дан., што во однос на планираната ре-

ализација за 1960 год. изнесува 77,93 или во спо-
редба со извршената реализација во 1959 год. со 
109,53. 

Со оглед на тоа дека стопанската организација 
во текот на 1960 год. има работено со мали објек-
тивни тешки услови, може слободно да се каже 
дека е постигнат извонреден резултат без оглед 
на тоа што не е извршена планираната реализа-
ција. ј 

Трошоците на работењето во 1960 год. се пого-
леми за 30% од остварените трошоци во 1959 год. 

Своите побарувања и своите обврски Здруже-
нието до крајот на 1960 год. ги има потполно под-
мирено. (243) 

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

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 15 746 1. Фонд на основните средства . . . 20 787 
2. Парични средства на основ, средства 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3 698 2. Други извори на основните средства 

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

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

822 

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

потрошувачка 129 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 7 043 

5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 

3 649 6. Други извори на обртните средства 

Г. Резервен фонд и други фондови 

5 205 

6. Парични средства на резевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 914 
и на другите фондови 748 8. Извори на нераспределените средства 28 

7. Парични средства на нераспределе-
11 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 11 и друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувања . . 22 760 10. Добавувачи и други обврски . . . 11 284 
9. Друга актива 174 И. Друга пасива 832 

В К У П Н О : 46 919 В К У П Н О : 46 919 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА , 

Претпријатието ,,Ауто-гума" е формирано при 
крајот на 1947 година од страна на бившото Ми-
нистерство за локален сообраќај на НРМ—^Скопје, 
со бр. 14628 од 31-ХН-1947 година. 

Дејноста на претпријатието е вулканизирање 
и проектирање на аутомобилски гуми. 

Претпријатието е регистрирано во судските 
книги, под Фи бр. 627/60 година а заведено под рег. 
бр. 351 на страна 929. 

Претпријатието „Ауто-гума" — Скопје е од за-
наетчиски карактер и има планирано бруто про-
дукт во 1960 година 54,000.000, а оствари 60,000.000 
динари. 

Од ова се гледа дека претпријатието е рента-
билно и кредитно способно. Запослени се вкупно 
48 члена. , (161) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ГРАДЕЖНИ, ЖЕЛЕЗАРСКИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ 

„ЈАСЕН" - 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 дин. број во ООО дан. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 5 242 1. Фонд на основните средства . . . 8 761 
2. Парични средства на основ, средства 3 404 2. Други извори на основните средства — 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 16 876 
вачка 21 540 4. Други извори на средствата на за-

4и Парични средства на заедничката 
322 

едничката потрошувачка . . . . 4 986 
потрошувачка 322 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 8 667 
5 Вкупни обртни средства 97 238 6. Други извори на обртните средства 156 346 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 22 638 
и на другите фондови 21 818 8. Извори на нераспределените средства 1 946 

7. Парички 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 — 

8. Купувачи и други побарувања . . 168611 10. Добавувачи и други обврски . . . 97 799 
д, Друга актива 944 11. Друга пасива 1 100 

В К У П Н О : 319119 В К У П Н О : 319119 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието „Јасен" — Скопје во текот на 
1960 год. оствари промет во износ од 771.439.218 ди-
нари со просечен персонал од 46 лица и оствари 
просечна печалба 6,22%. 

Во текот на 1960 год. претпријатието работело 
со обртни средства во просек од 164.670.000 дин., а 
просечната залиха на стоки изнесува 79.137.000 дин. 

Личните доходи на персоналот во текот на 1960 
год. се редовно исплатувани, како и сите обврски; 
кон општествената заедница. 

Претпријатието во почетокот на годината во-
веде плаќање по учинок врз база на елементи про-
мет, разлика во цени и залиха на стоки. 

Најголема потешкотија во работата претставу-
ва големиот износ на средствата кои ги побару-
ваме од нашите купувачи, посебно од градежните 
претпријатија. Покрај постојаните ургенции и туж-
би имаме нередовен прилив на средства кое нешто 
ни ја отежнува положбата при набавка на нови 
стоки. ^ (237) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „,СТОКОПРОМЕТ" 
УВОЗ-ИЗВОЗ, СКОПЈЕ, ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано со решение бр. 33920 
од страна на Народниот одбор на град Скопје на 
ден 1-1Х-1950 година, а регистрирано е во Окруж-
ниот стопански' суд во Скопје, под Фи бр. 644. 

Претпријатието е запишано во регистарот за 
обавување на работи за извоз и увоз на стоки и 
сточни производи, а со решение на Управата за 
надворешна трговија на ФНРЈ бр. 3019 од 1-Ш-1956 
година. I 

Основна дејност на претпријатието е обавува-
ње на промет со земјоделски и сточни производи 
за извоз. Прометот го обавува преку своите де-
ловни единици: Белград, Загреб, Приштина, Алек-
синац, Битола, Гостивар и Прилеп. 

Планираниот промет во износ од 2.000.000.000 
ДЈИН. за оваа година е остварен со 2.447,816.947 дин. 
или во процент е зголемен за 22%. 

Остварениот чист приход е распределен за лич-
ни доходи 88%) и 12%) за фондови на претприја-
тието. Обврските спрема општествената заедница 
од доходот и од чистиот приход се измирени. 

На овој остварен промет учествувале просечно 
работници и службеници 123. (165) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „СТОКО ПРОМЕТ" УВОЗ-ИЗВОЗ - СКОПЈЕ 

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 д ин. 

А. Основни средства А. Измори на основните средства 
1. Основни средства 12 402 1. Фонд на основните средства . . . 21 947 
2. Парични средства на основ, средства 9 898 2. Други извори на основните средства 353 

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

Ѕ. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувач к , 879 

вачка 10 047 4. Други извори на средствата на за-
15199 4. Парични средства на заедничката 

1 090 
едничката потрошувачка . . . . 15199 

потрошувачка 1 090 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 2 824 

5. Вкупни обртни средства 151 001 6. Други извори на обртните средства 19169 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 6 910 

и на другите фондови 8 481 8. Извори на нераспределените средства 5 

7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства (314 и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 315 000 

8. Купувачи и други побарувања . . 206 640 10. Добавувачи и други обврски . . . 138 267 
9. Друга актива 126 686 11. Друга пасива 6 006 

В К У П Н О : 526 559 В К У П Н О : 526 559 

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

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 1 015 412 1. Фонд на основните средства . . . 1 057 268 
2. Парични средства на основ, средства 100 510 2. Други извори на основните средства 2 244 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 525 187 
вачка 552 960 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 44 230 

потрошувачка 17 434 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 409 133 

5. Вкупни обртни средства 656 315 6. Други извори на обртните средства 30 275 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 70 551 
и на другите фондови 78 623 8. Извори на нераспределените средства 92 267 

7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 88 и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 442 021 

8. Купувачи и други побарувања . . 333 557 10. Добавувачи и други обврски . . . 311 814 
9. Друга актива 361 633 11. Друга пасива 131 542 

В К У П Н О : 3116 532 В К У П Н О : 3 116 532 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Стопанското претпријатие Рударски базен на 
хром „Радуша" — Ѓорче Петров е основано со ре-
шение на Владата на ФНРЈ, Белград, под бр. 
462/40-3 од 31-У-1946 година. Регистрацијата на 
претпријатието е извршена при Окружниот сто-
пански суд во Скопје, со решението на судот од 
9-11-1955 година. 

Основната дејност на претпријатието е експлоа-
тација на хромна руда и преработка на хромча 
руда III врста во хромни концентрат. 

Во 1960 година претпријатието го исполни про-
изводствениот план со 94,3%. 

Остварениот вкупен приход изнесува 2.022.9^8.884 
дин. и е распределен на: 

— трошоци на работењето 1.220.365.233 
— доход 802.603.651 

Доходот е распределен на: 
— придонеси од доход 169.370.236 
— лични доходи 601.051.770 
— резервен фонд 810.581 
— останати фондови 31.371.064 

(92) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОЛОНИ ЈАЛ И ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ НА ГОЛЕМО И 

МАЛО „АНГРОКОЛОНИЈАЛ" - СКОПЈЕ 
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 62 '29 1. Фонд на основните средства . . . 68 713 

2. Парични средства на основ, средства 

В. Средства на заедничката 

11 ООО 2. Други извори на основните средства 

Б. Извори на средствата на 

5 302 

потрошувачка задничката потрошувачка 
16 135 3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 16 135 

вачка 12100 4. Други извори на средствата на за-
2100 4. Парични средства на заедничката 

4 035 
едничката потрошувачка 2100 

потрошувачка 4 035 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 22 418 

5. Вкупни обртни средства 500 615 6. Други извори на обртните средства 389 118 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
29 922 
30 553 в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 29 922 
30 553 

и на другите фондови 25 773 8. Извори на нераспределените средства 
29 922 
30 553 

Т. Парични средства на нераспределе-
1 221 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 1 221 и друга пасива 

Д. Средства во пресметката ш 9. Краткорочни кредити за обртни 
50 ООО друга актива средства 50 ООО 

8. Купувачи и други побарувања . . 329 671 10. Добавувачи и други обврски . . . 345 825 

0. Друга актива 17 639 П. Друга пасива 4 067 

В К У П Н О : 964183 В К У П Н О : 964 183 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Трговското претпријатие за колонијал и пре-
хранбени артикли на големо и мало „Ангроколо-
нијал" — Скопје е формирано во 1949 год. како 
претпријатие на големо. Од 1-1-1960 год. кон него 
се припоија претпријатијата за колонијал ,бистра", 
„Вардар", „Слога", „Победа" и „,Пасаш" со 34 про-
давници. 

Во текот на 1960 год. се отворија 6 продавници 
за самопослуга. Работи со персонал од 289 лида. 

Извршен промет на мало 857.242.839 а на го-
лемо 1.653.367.629 односно планот е остварен 
со 105%. 

По покривање на трошоците од 101.802.296 дин. 
и данокот на промет од 12.100.224 дин., како и 
утврдување на придонесот од доходот 29.0)19.252 
дин., претпријатието оствари чист приход од 
101.881.038 дин. од која сума по покривање на 
личните доходи обезбеди за фондови 13.738.688 дин. 

На крајот на 1960 год. претпријатието распо-
лага со свои сред,ства во фондовите и сопствени 
обртни средства во вкупен износ од 168.000.000 дин., 
кое ја покажува неговата рентабилност и ликвид-
ност. (139) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „11 ОКТОМВРИ" - СКОПЈЕ 

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. Основно! средства 414 862 1. Фонд на основните средства . . . 267 333 
2. Парични средства на основ, средства 10 042 2. Други извори на основните средства 214811 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 66 926 
вачка 64117 4. Други извори на средствата на за-

40 919 4. Парични средства на заедничката 
13 287 

едничката потрошувачка . . . . 40 919 
потрошувачка 13 287 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 96 561 

5. Вкупни обртни средства 661 115 6. Други извори на обртните средства 357 861 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 29 205 

и на другите фондови 26 232 8. Извори на нераспределените средства 1 098 
7. Парични средства на нераспределе-

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

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 149182 

8. Купувачи и други побарувања . , 548 828 1 10. Добавувачи и други обврски . . . 416 453 
79 711 И. Друга пасива 177 845 

В К У П Н О : Т 8 1 8 194 В К У П Н О : 1 818194 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието за изработка на автобуски ка-
росерии и автобуси „11 октомври" — Скопје во 
1960 година остварениот вкупен приход го распо-
дели: 

Доход за 1960 година 
Вкупен приход 
Трошоци 
Остварен доход 
Чист приход 
Придонес од доходот 

1,694.935 
1,120.112 

574.823 
468.332 
106.491 

Расподелба на чистиот приход 
Остварено за лични доходи 338.071 
Резервен фонд 10.495 
Заеднички резервен фонд 11.072 
Допол. придонес за соц. осиг. 2%? 6.857 
Фонд на основните средства 71.837 
Фонд за заедничка потрошувачка 30.000 

Чистиот приход остварен во 1960 година е ре-
зултат од залагањето на работниот колектив. Како 
поткрепа на овој факт ни служи зголеменото про-
изводство со истата сила од претходната година. 

(159) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ФАБРИКАТА „УСЈЕ" - СКОПЈЕ 

ВО 1960 ГОДИНА 
Основната дејност на фабриката е производ-

ство на цемент и вршење на услуги на други сто-
пански организации од помошна дејност, во случај 
на можноста да се изврши услуга. 

Во текот на 1960 год. произведено е 106.983 тона 
портланд цемент од планираните 100.000 тона. Опре 
ма тоа произлегува дека планот на производството 
е натфрлен за 7%?. Од друга страна пак финанси-
скиот план е натфрлен за 23%с, земајќи го во об-
зир реализираниот вкупен приход од 1.433.509.000 
во споредба со финансискиот план од 1.166.000.000 
Дин. 

Од остварениот вкупен доход од 437.885.000 дин. 
и по одбиток на износот од 165.516.000 дин. на име 
придонес од доход, претпријатието оствари чист 
приход 272.370.000 дин. По покривањето на личните 
доходи од 134.437.000 дин. произлегува дека прет-
пријатието остварило фондови (на основните сред-
ства и заедничка потрошувачка) во износ од 
137.933.000 дин. Овие фондови ќе послужат првен-
ствено за реконструкција на постојниот погон а 
понатаму и за набавка на нови основни средства, 
како и за финансирање на станбената изградба. 

Во споредба со 1959 година вкупниот приход е 
зголемен за 33%, придонесот од доходот за 288%?, 
чистиот приход за 74%?, личните доходи за 12%? и 
фондовите за 272%^ - (242) 
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Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ЦЕМЕНТ „УСЈЕ" - СКОПЈЕ 

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

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 3 256 611 1. Фонд на основните средства . . . 403 763 

2. Парични средства на основ, средства 

В. Средства на заедничката 

184 339 2. Други извори на основните средства 

В. Извори на средствата на 

3 052 843 

потрошувачка заедничката потрошувачка 
33 379 а. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потоошуоачка 33 379 

вачка 142 901 4. Други извори на средствата на за-
113 019 4 Патнички средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 113 019 

потрошувачка 3 382 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 110 0Г9 

5. Вкупни обртни средства 292 797 6. Други извори на обртните средства 26 0 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
19 162 
91 4 8 

е. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фонд се и . . 19 162 
91 4 8 и на другите фондови 1/350 8. Извори на нераспределените средства 
19 162 
91 4 8 

7. Парични средства на нераспределе-
581 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 581 и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 334 -30 

ѕ. Купувачи и други побарувања . . 136 555 10. Добавувачи и други обврски . . . 95 107 
9. Друга актива 487 435 11. Друга пасива 26^ 101 

В К У П Н О : 4 521 951 В К У П Н О : 4 521 951 

Б И Л А Н С 
МОЛЕРО-ФАРБАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЗОГРАФ" - 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 517 1. Фонд на основните средства . . . 1 622 
2. Парични средства на основ, средства 928 2. Други извори на основните средства — 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 467 

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

310 
едничката потрошувачка 

потрошувачка 310 
В. Извори на обртните средства 

665 
7 073 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 665 
7 073 5. Вкупни обртни средства 3 741 6. Други извори на обртните средства 

665 
7 073 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
752 6.-Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 752 

и на другите фондови 709 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 . . 15012 10. Добавувачи и други обврски . . . 8 641 
9. Друга актива 320 11. Друга пасива 2317 

В К У П Н О : 21 5 47 В К У П Н О : 21 537 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ВНАТРЕШЕН И МЕ ГУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ 

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

Ред ^ . 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 467 078 1. Фонд на основните средства . . . 247 434 
1, Парични средства на основ, средства 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

49 211 2. Други извори на основните средства 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

281 426 

а. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 11 118 
вачка 28 465 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
1 725 

едничката потрошувачка . . . - 19 283 
потрошувачка 1 725 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 30 714 
5. Вкупни обртни средства 40 423 в. Други извори на обртните средства 13 345 

Г. Издвоени средства ^ Г. Резервен фонд и други фондови 
3 822 

15 908 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 3 822 

15 908 и на другите фондови 3 594 8. Извори на нераспределените средства 
3 822 

15 908 

7. Парични средства на нераспределе-
20 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 20 и друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувана . . 56 714 10. Добавувачи и други обврски . . . 8 385 
9. Друга актива . 5 430 11. Друга пасива . . ; 21 225 

В К У П Н О : - 652 660 В К У П Н О : 652 660 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието за внатрешен и меѓународен 
превоз на стоки и патници „Југотранс" — Битола 
е основано со решение на Претседателството на 
Владата на НРМ - Скопје бр. 2306 од 7-Ш-1947 
година, со предмет на работа: превоз на стоки и 
патници. 

Во почетокот на 1960 год. претпријатието се 
регистрира и за меѓународен превоз, па ја прошири 
својата дејност за превоз на стоки и патници со 
меѓународен превоз. 

Во работната 1960 год. остварен е вкупен при-
ход од 353.356.427 динари, а планот е исполнет со 
136,4%?. Во споредба со остварувањето од, 1959 го-
дина, во 1960 година имаме поголемо остварување 
за 27,5%. Ова наголемување го услови набавката 
на нови возила и проширената дејност со меѓуна-
роден превоз. 

Ова остварување е постигнато со вкупна вред-
ност на основни средства 645.526.584 динари, а со 
164 лица од кои 128 работници и 36 службеници. 

Претпријатието секоја година бележи сб пого-
лем успех и има можности за проширување на сво-
јата дејност и наголемување на капацитетите. 

(230) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Трговското претпријатие на мало „Колонијал" 
— Битола формирано е со решение на Народниот 
одбор на општината Битола од 1-1-1956 год, 

Предмет на работењето на претпријатието е 
трговија на мало со прехранбени артикли и пред-
мети за куќни потреби. 

Положба на фондовите: 

Фонд на основни средства 5.610.000 дин. 
Фонд на обртни средства 1.446.000 дин. 
Фонд на заедничка потрошувачка 1.060.000 дин. 

Резервен фонд на претпријатието 1.937.000 дин. 
Остварен е промет во 1960 год. 348.267.000 дин. 

Според тоа планот е натфрлен во однос на 1959 год. 
со 107%?. 

Вкупен приход за 1960 год. изнесува 350.367.000 
дин. од тоа: вкупно трошоци 323.723.000, оствѓфен 
доход 26.644.000, придонес од доходот 4.901.000, чист 
приход 21.743.000, личен доход на работниците 
19.163.000, фонд,ови на претпријатието 2.580.000 дин. 

Од извештајот се гледа дека претпријатието во 
текот на 1960 год. е стопанисувало правилно и би-
лансот на 31-ХН-1960 година му е активен. (205) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „КОЛОНИЈАЛ" - БИТОЛА 

на 31 декември 1960 година 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) средете а на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

3 453 
2 105 

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 побарувана . . 
9. Друга актива 

14 

56 986 

1 793 

В К У П Н О : 

1 937 
984 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

67 272 

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 потрош,е а1! 
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 

0. Добавувачи и други обврски . . . 
' . Друга пасива . . 

5 610 
12 

1 060 

1 446 
325 

1 937 

26 850 
27 200 

2 832 

В К У П Н О : 67 272 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДСКОТО ПРОИЗВОДНО СЛАТКАРСКО- БОНБОНЕРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈАГОДА" -

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

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

8.226 
978 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераопредели 

ките средства 

Д. Средства, во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 
Друга актива 

В К У П Н О : 

72 

8.642 

920 

1 

Ѕ.380 
94 

27.313 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 

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

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен ф о н д и други фондови . . 
8. Извори на нераспределените средства 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства г . . . . 

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

9.242 

72 

5.226 
2.775 

925 
666 

8.318 
89 

В К У П Н О : 27.313 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
СЕРВИС ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ „КАРАОРМАН" 

на 31 декември 1960 година 
- СКОПЈЕ 

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 заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на рззевниот 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 

26 357 
9112 

34 743 

4818 

344 550 

30 755 

3 140 

619 242 
1 294 

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 з а -

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 ф о н д 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 

34 372 
1 280 

39 460 

2 661 

10 604 
461 896 

33 082 

В К У П Н О : 1 074 011 В К У П Н О : 

37 ООО 
433 767 

19 889 

1 074 011 

ОД И З В Е Ш Т А Ј О Т З А Р А Б О Т А Т А НА СЕРВИСОТ 
З А Г Р А Д Е Ж Н И М А Т Е Р И Ј А Л И „КАРАОРМАН" 

ОД С К О П Ј Е ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано со решение на В л а -
дата на НРМ, бр. 6397/14. VII. 1947 година, а со р а -
бота отпочна на 25. VIII . 1947 год,ина. 

Директор на претпријатието: Стевче Димовски; 
Директор на стспанско-сметководниот сектор: 

Виктор Ругале; 

Претседател на Работничкиот совет: Јовче Т р а ј -
чевски; 

Претседател на Управниот одбор: З л а т а Сте-
фановска . 

Дејноста на претпријатието е промет со разни 
градежни и ж е л е з а р с к и материјали, машини, уре-
ди и други технички стоки за градежништвото, со 
проширена дејност и со набавка и продажба на 
транспортни и моторни возила (освен трактори) за 
градежништвото и резервни делови за истите. 

Н е к о ј у (1 о р е д н и п о к а з а т е л и 1959 1960 Разлика во % 

Планиран промет е осјварен со 106,91 % 122,58 о/0 + 15,67 о/0 
Набавка на стоки 2,764 999 957 3,349.916,541 Ч- 21,15 о/0 
Продажба (реализација) 2,460 288.623 3,014.366.406 4- 22,58 % 
Разлика во цена 4,92 о/0 4,79 П/0 - 0.13 % 
Залихи на 31 XII 304,711.334 335,550.135 4- 1,21 % 
Остварен вкупен приход 120,735.717 139,371.649 Н- 21,19 % 

В к у п н и о т п р и х о д е р а с п р е д е л е н н а : 

Материјал, трошоци и услуги 6,91 % 7,81 о о 0,90 % 
Ам -ртизациј! 1,53 о о 1,35 % - 0,18 о/0 
Интгр^с на фондот на основните и обрт. 

сред. и земјарина 1,62 о/0 1,52 о/0 - 0,10 о/0 
Придонес за кадри 0,61 % 0,87 о/. Ч- 0,26 % 
Чланаринз на комората 2,04 о/0 2,30 о/0 + 0,26 % 
Интерес на кредитите и заемите 

на обртни средства 23,34 % 21,63 п/0 - 1,71 % 
Доход 63,95 % 6"),58 0/0 + 1,63 о/,. 
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Остварениот доход е распределен на : 

1 
Сојузниот придонес од доход 1 40,16 о/0 42,51 % 2,35 % 
Општествени инвестиц. фондови 13,05 0/0 13,61 % Н- 0,56 % 
Чистиот приход 46,79 % 42,78 % - 4,01 % 
Во чистиот приход влегува посебно учество 

во доходот 1, 972. 535 2,650.725 (34,38 %) 
Отстапен дел за станб. изградба - и о % 1Д0 % 

Остварениот чист приход е распределен по одлуката на работничкиот совет на претпријатието и тоа на: 

Личен доход на работниците 69,95 % 68,78 % - 1,17 % 
2 % дополн. придонес за соц. осиг. - 1,29 % 1,29 % 

Придонес за резервен фонд 19,42 о/0 22,57 о/0 + 3,15 % 
За резервен фонд на општината - 0,85 % 0,85 % 

Во фонд на заеднич. потрошувачка 10,63 о/0 6,51 % - 4,12 % 

Побарувањата ед куповачите и обврските кон Од разделувањето (пресецање) на билансот, од-
добавувачите се регулирани со месец март 1961 го- н о с н о к л а с и ф и к а ц и ј а т а н а а к т и в а т а и пасивата се 
дина за преку 89%. 

Сите обврски на претпријатието спрема опш-ге- и с к а ж у в а следната положба во 1960 година (во 
ствената заедница се измирени во целост и во за - ООО динари): 
конскиот рок. 

П о д б и л а н с А к т и в а 
(с р е д е т в а) 

П а с и в а 
( и з в о р и ) 

В и ш о к 
П о д б и л а н с А к т и в а 

(с р е д е т в а) 
П а с и в а 

( и з в о р и ) У п о т р е б е н П о т е к н у в а 

А Основни сред, 35.469 35 652 - 183 

В Сред. на заедничка 
потрошувачка 

39.561 42.121 
1 
1 

2.560 

В Обртни средства 344.550 472.500 - 127.950 

ј 
Ф ј Сред. на резервен фонд 

ј и др. фондови 

1 

33.895 33.082 813 -

в Средства во пресметка 
и др, 

620.536 490.656 129.880 

В к у п н о 1,074.011 1,074.011 130.693 130.693 

Рентабилитетот на претпријатието се гледа од следните економски е ф е к т и : 

Е к о н о м с к и е ф е к т 1959 1960 Разлика во 0/0 

Врз база на остварениот доход 
Врз база на чистиот приход 
Врз база на општествените придонеси 

15,51 % 
7,26 % 
9,44 % 

17,29 о/в 

7,40 % 
10,94 % 

Н- 1,78 % 
0,14 % 

4- 1,50 % 
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Б И Л А Н С 
НА „АГРОМЕХАНИКА" - СКОПЈЕ 

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

Ј 3 ^ Назив на позицијата 
број 

Износ Ред. Назив на позицијата 
број 

Износ 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 18 883 549 1. Фонд на основните средства . . . 15 799 082 
2. Парични средства на основ, средства 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

4 400 169 2. Други извори на основните средства 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

10 204 322 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

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

14 857 646 

4. Парични средства на заедничката 
14 857 646 

едничката потрошувачка . . . . -

потрошувачка 14 857 646 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 2 055 938 

5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 

1 048 432 017 6. Други извори на обртните средства 

Г. Резервен фонд и други фондови 

410 000 ООО 

в. Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 6 845 992 

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

8 020 773 
2 118 524 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . . . 1 340 ООО ООО 

8. 
9. 

Купувачи и други побарувања . . 
Друга актива 

1 045 293 553 
36 608 215 

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

295116 933 
80 147 923 

В К У П Н О : 2 178321 141 В К У П Н О : 2 178 321 141 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Погонот „Агромеханика" од Скопје е во состав 
на Републичкиот деловен сојуз за полоделство и 
механизација „Агромакедонија" — Скопје и има 
посебно финансирање односно посебно книговод-
ство, работнички совет и управен одбор, а е офор-
мен од колективот на бившата Задружна трговска 
агенција при Главниот задружен сојуз на НРМ — 
Скопје, со задаток да го снабдува земјоделството 
во НР Македонија со потребната механизација. 

Овој погон основан е со решение на Одборот 
за стопанство при Извршниот совет на НРМ под 
бр. 09-1060/3 од 30^1-1959 година. Со одлука на 
Републичкиот деловен сојуз за поледелство и ме-
ханизација „4 Агро-Македонија" — Скопје, под бр. 
61 од 23^11-1959 год. поднесена е пријава до 
Окружниот стопански суд во Скопје, со која е из-
вршена и регистрација на погонот на регистарски 
лист 111 на страна 549. Со регистрацијата погонот 
доби одобрение да купува и продава сите видови' 
земјоделски машини, моторни возила, гуми и сите 
останати машини потребни за земјоделството и ме-

лиорационите работи, резервни делови за истите 
на големо и мало. 

Во текот на 1960 год. погонот ги покажа след-
ните показатели: 

I Динари 
1. Остварен доход 87.010.787 
2. Придонес од доходот 48.423.572 
3. Чист приход 37.550.814 
Остварениот чист приход работничкиот совет 

го распредели како следи: 
1. За лични доходи 28.021.794 
2. За резервен фонд 6.879.294 
3. 2% дополнителен придонес за 

социјално осигурување 478.276 
4. 2% резервен фонд на НОО 52.996 
5. Нераспоредени средства 2.118.524 
Погонот во оваа деловна година располагаше 

со основни средства од 20.326.122 дин. Кредити за 
обртни средства користеше во висина 1.750.000.000 
динари. I 

Обврските спрема добавувачите изнесуваа 
252.914.296 дин., а побарувањата од купувачите 
1.043.823.991 динари. ;177) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието „Центрохемија" е основано во 
јануари 1953 година од страна на Народниот одбор 
на Скопје, а во 1960 година се здоби со регистра-
ција со увоз-извоз. 

Предмет на работата на претпријатието е увоз-
извоз и внатрешен промет. 

Во 1960 година претпријатието ги постигна 
следните резултати: остварен промет 1.242.89Ј .000 
динари, исполнет е планот со 124%, остварен е до-
ход од 72.666.000 динари, придонеси од доходот 
39.273.372 дин. и чист приход 32,345.390 дин. (86) 
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А к т и в а 

Ред. 
број 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЦЕНТРОХЕ МИЈА" УВОЗ-ИЗВОЗ - СКОПЈЕ 

на 31 декември 1060 година 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 
Друга актива 

В К У П Н О : 

15113 
2911 

53 

216811 

21 087 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

295 511 
45 924 

597 410 

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 
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 . . . 
11. Друга пасива 

17 932 

53 

3 006 
217 488 

21 191 
1 328 

В К У П Н О : 

323 267 
13 145 

597 410 

Б И Л А Н С 
НА ЗАДРУЖНОТО ћРЕТПРИЈАТИЕ „СЕРВИС", КУМАНОВО 

А к т и в а на 31 декември 1Ѕ89 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 21 346 1. Фонд на основните средства . . . 15 291 
2. Парични средства на основ, средства 3 621 2. Други извори на основните средства 9 824 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 155 
вачка 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 155 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 1 687 

5. Вкупни обртни средства 9 724 б. Други извори на обртните средства 8 000 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

в. Парични средства на резевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 403 
и на другите фондови 368 8. Извори на нераспределените средства 3 132 

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 . . 17312 10. Добавувачи и други обврски . . . 13 331 
9. Друга актива 237 11. Друга пасива 1 890 

В К У П Н О : 52 763 В К У П Н О : 52 763 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТО И ПРЕРАБОТКИ ОД ЖИТО „ЖИТО — МАКЕ-

ДОНИЈА" - ФИЛИЈАЛА, СКОПЈЕ 
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 463 520 1. Фонд на основните средства . . . 470 445 
2. Парични средства на основ, средства 40 690 2. Други извори на основните средства 28 390 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 10 540 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
10 542 

едничката потрошувачка . . . . -

потрошувачка 10 542 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 22 290 

3. Вкупни обртни средства 518 362 8. Други извори на обртните средства 89 513 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 35 942 

и на другите фондови 35 204 8. Извори на нераспределените средства 647 

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 . . 183 841 10. Добавувачи и други обврски . . . 53 244 
9. Друга актива 29 218 11. Друга пасива 570 372 

В К У П Н О : 1 281 383 В К У П Н О : 1 281 383 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ З А РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието за промет со жито и прера-
ботки од жита „Жито — Македонија" — Филијала 
во Скопје, е регистрирано при Окружниот стопан-
ски суд во Скопје на 27-Х1-1959 година, со реше-
ние бр. 903/59 год. 

На 27-^-1960 година во претпријатието се из-
врши избор за работнички совет и беа избрани 
25 члена и тоа: машки 21 и женски 4. Од вкупниот 
број на членовите на работничкиот совет е избран 
управен одбор од 8 члена 4" 1-

Работничкиот совет има одржано во текот на 
годината 13 редовни седници, а Управниот одбор 15. 

Во текот на 1960 година, претпријатието имало 
запослено работна рака просечно 275 од кои: 

— висококвалификувани 
— квалификувани 
— полуквалификувани 
— неквалификувани 

17 
66 

103 
89 

Претпријатието во 1960 год. оствари вкупен 
приход во износ од 2.045.046.296 дин. 

Од тоа: 
Динари 

— трошоци на работењето 1.928.956.098 
— остварен доход 116.090.198 
— придонес од доходот 16.452.551 
— чист приход 99.637 647 
Исплатени се лични доходи на работниците 

и тоа: 
— за редовно работно време 83.200.958 
— по комплексен ефект 4.988.096 
— лични доходи над тарифен став 1.434.153 
Личните доходи во 1960 год. се исплатувани по 

тарифниот став 100% и поставениот учинок за 
второто полугодие е исполнет со 100%. (178) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Колективот на Градежното производно прет-
пријатие „Илинден" — Скопје, во пословната 1960 
година изврши реализација во износ од 291,185.706 

дин. односно го зголеми производството од 1959 год. 
за 12,258.389 ДЈИН. 

Во пссловната година колективот ги зголеми 
основните средства, го подобри квалитетот на ра-
ботата, оствари доволен доход од кој ги зајакна 
своите фондови за поуспешно стартување на рабо-
тите во 1961 година. , (105) 
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Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРОИЗВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИЛИНДЕН" - СКОПЈЕ 

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 36.634 1. Фонд на основните средства . . . 31.587 
2. Парични средства на основ, средства 7.135 2. Други извори на основните средства 20 

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

21.578 8. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 21.578 
18,395 4. Други извори на средствата на за-

1.447 1 Парички средства на заедничката едничката потрошувачка . . . 1.447 

потрошувачка 1 412 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 31.086 

Ѕ. Вкупни обртни средства . . . . 32.239 6. Други извори на обртните средства 9.563 

Г. Издвоени средства 
в. Па(рични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 6.011 

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

6.550 

7, Парички 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 — 

В. Купувачи и други побарувам . . 61.955 10. Добавувачи и други обврски . . . 61.941 
9. Друга актива - И. Друга пасива 

В К У П Н О : 163.781 В К У П Н О : 163 781 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДСКАТА КОНЗУМНА МЛЕКАРА, ПРИЛЕП 

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

Назив на позицијата 
број 

Износ 9 
во ООО дин. 

Ред Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

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

75 697 
5 397 

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

16211 
65 312 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 136 

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 

191 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 45 892 

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

24 504 
35 812 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резевниот фонд 

и на другите фондови 

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

6 

7. Парични' средства на нераспределе-
ните средства 36 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

17819 
34 412 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

27 933 
9 370 

В К У П Н О : 179 389 В К У П Н О : 179 389 



Стр. XXVIII - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 25 ноември 1961 

Б И Л А Н С 
НА АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕТУРИЈА ТИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ 

„ПРОЛЕТЕР" - СКОПЈЕ 
АКТИВА 

Ред. 
број 

на 31 декември 1960 година 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 

В. Средства ча заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
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 к 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

710 756 
40 842 

75 986 

1 061 

1 274 

103 982 

933 901 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПРОЛЕТЕР" - СКОПЈЕ 

ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на ден 1-1У-1953 го-
дина, со решение на Народниот одбор на град 
Скопје, бр. 1693 од 14-1У-1953 год. а потоа е реги-
стрирано при Окружниот стопански суд во Скопје. 

Во текот на 1960 год., со своите превозни сред-
ства претпријатието има поминато и остварено 
како следува: 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошува чка 
4. Други извори на средствата на за -

едничката потрошувачка . . . . 

B. 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 . . . 
11. Друга пасива 

94 496 
652 359 

1 035 

21 292 
30 262 

5 647 
4 927 

В К У П Н О : 

Со 
автобуси 

1.557.778 
1.481.750 

48.567.019 
757.957 

Со 

123 8ЅЗ 

933901 

Со 
камиони ф р и ж и д е р и 

901.782 341.669 
190.792 

1.892.028 
2.319 

667.773 
4.216.624 

82.476 

Прејдени километри 
Километри под товар 
Сет. пат (тон. килом.) 
Ирев. патници-тона 

Остварен вкупен приход 456.097.345 
Остварен доход 95.486.560 
Остварен чист приход 89.009.190 
Според напред изнесеното, претпријатието по-

стигна добри резултати. 
Личниот доход на работниците е редовно и на-

време исплатуван. Претпријатието своите обврски 
спрема заедницата ги извршува уредно. (176) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Градежното претпријатие „Маврово" е осно-
вано со решение на Владата на НР Македонија на 
22-ХИ-1947 година. Претпријатието е регистрирано 
во Окружниот стопански суд — Скопје. Претпри-
јатието се бави со изведување на сите врсти гра-
дежни работи. 

Во 1960 година Градежното претпријатие „Ма-
врово" има остварено^ бруто продукт (реализација) 

Ѕ.423.872.197 динари, а вкупниот доход изнесува 
650.397.582 динари. 

Во овој период претпријатието просечно имало 
запослено 2.325 работника и службеника. 

Просечните примања со одвоен живот и терен-
ски додаток по еден работник изнесуваат 22.806 дд-
нари. Бруто продуктот по еден работник за 1960 
година изнесува 1.042.525 динари. 

Претпријатието е механизирано и спаѓа во ре-
дот на најмеханизираните претпријатија. Набавна-
та вредност на основните средства изнесува околу 
1.500.000.000 динари. (143) 
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Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАВРОВО" - СКОПЈЕ 

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 број 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 786 001 1. Фонд на основните средства . . . 702 820 
2. Парични средства на основ, средства 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

249 154 2. Други извори на основните средства 

Б. Извори на средствата на 
заедничката портошувачка 

337 714 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 56 325 
вачка 68 698 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
8 794 

едничката потрошувачка 21 578 
потрошувачка 8 794 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 183 274 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 

338 148 6. Други извори на обртните средства 

Г. Резервен фонд и други фондови 

144 782 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 13 663 
и на другите фондови 8 906 8. Извори на нераспределените средства 12 352 

7. Парични средства на нераспределе-
35 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 35 и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 199129 

8. Купувачи и други побарувања . . 510 235 10. Добавувачи и други обврски . . . 559 921 
9. Друга актива 275 264 11. Друга пасива 13 767 

В К У П Н О : 2 245 325 В К У П Н О : 2 ,45 325 

Б И Л А Н С 
НА ЗАНАЕЧИСКОТО ФУРНАЏИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК", ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

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 во1 ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 5 388 1. Фонд на основните средства . . . 3 380 
2. Парични средства на основ, средства 1 293 2. Други извори на основните средства 1 580 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 162 
вачка 162 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 . . . . 1 975 

5. Вкупни обртни средства 9 080 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 534 
и на другите фондови 489 8. Извори на нераспределените средства — 

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

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 389 

8. Купувачи и други побарувања . . 2810 10. Добавувачи и други обврски . . . 9 777 
9. Друга актива 551 11. Друга пасива 1 956 

В К У П Н О : 19 753 В К У П Н О : 19 753 
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Б И Л А Н С 
НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОТО И ПЕЧАТАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА", СКОПЈЕ 

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

Ред „ 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 205 947 1. Фонд на основните средства . . . 215 467 
2. Парични средства на основ, средства 34 356 2. Други извори на основните средства — 

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

а. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката пттхзшувачка 10 774 
вачка 26 007 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 2 494 
потрошувачка 2 297 В. Извори на обртните средува 

В. Обртни сред" 5. Фонд на обртните средства . . . 41 488 
Г Вкупни обртни средеа . . . . 92 377 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средс! Г. Резервен фонд и други фондови 

3. Парични средства на резерви лот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 12 040 

и на другите фондови 511 8. Извори на нераспределените средства 3 203 

7. Парични средства на нераспределе-
14 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 14 и друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувања . . 135 053 10. Добавувачи и други обврски . . . 99 156 
9. Друга актива 9 747 11. Друга пасива 121 687 

В К У П Н О : 506 309 В К У П Н О : 506 309 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Новинско-издавачксто и печатарско претприја-
тие „Нова Македонија" - Скопје е формирано од 
страна на Главниот одбор на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ за Македонија кон крајот 
на 1944 година. 

Во изминатиот период: во текот на работната 
1960 година претпријатието ја имаше усмерено сво-
јата работа во развивањето на својата дејност во 
печатење и издавање на весникот „Нова Македо-
нија", кој во овој период постигнува тираж од 
50.000 примероци, или остварениот тираж во просек 
во текот на целата година изнесува преку 40.000 
примероци. Ова зборува за сб поголемото интере-
сирање за нашиот весник меѓу читачката публика. 

Покрај основната дејност Новинско-издавачка, 
претпријатието има и печатарски погон во кој се 
вршеше печатење на весникот „Нова Македонија", 
како и останатите дневни и неделни весници и дру-
ги списанија. Покрај ова, печатницата вршеше пе-
чатење на разни книги и обрасци за администра-
цијата со што во текот на работната година по-
стигна видни резултати во остварениот производен 
план. 

Производството и услугите на претпријатието 
во 1960 година е остварено со 115,3%?. Од ова про-
излегува дека се постигнати видни резултати во 
работата на претпријатието. 

Во претпријатието во тек е реконструкција на 
печатарскиот погон со што знатно ќе се зголеми 
бруто-продуктот, а со тоа и доходот на претприја-
тието во идните работни години. (146) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ПОПРАВКА НА КОЛИ 

И ЛОКОМОТИВИ - СКОПЈЕ ВО 1960 ГОД 

Претпријатието е основано 1954 година и рабо-
теше како самостојно се до 31-ХН-1958 година. А 
од 1-1-1959 година е погон на Ж Т П — Скопје со 
самостојна пресметка. Предмет на работењето на 
погонот е да врши поправки и одржување на коли 
и локомотиви. 

Работилницата во текот на 1960 година го из-
врши планот со 108,7% во однос на 1959 година, 
исто така и бруто продуктот е зголемен за околу 
12%?, од кое чистиот приход изнесува 210 милиони. 
Од оваа сума е исплатено на работниците заедно 
со придонесите 202 милиони, додека во фондовите 
е распоредено 8 милиони' динари. 

Во работилницата има вкупно запослени 430 
работника и службеника, како и 80 ученика во сто-
панството. (106) 
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Б И Л А Н С 
НА РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ПОПРАЌА ПА КОЛИ И ЛОКОМОТИВИ - СКОПЈЕ 

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

Ред. тт - Износ м Назив на позицијата 
број 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 249 559 1. Фонд на основните средства . . . 262 008 
2. Парични средства на основ, средства 10 743 2. Други извори на основните средства — 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 4 232 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка — 

потрошувачка 4 232 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 74 931 

5. Вкурни обртни средства 142 230 6. Други извори на обртните средства 2161 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 9 891 
и на другите фондови 4 891 8. Извори на нераспределените средства 7 275 

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. Купут ачи и други побарувања . . 18 985 10. Добавувачи и други обврски . . . 143 916 
9. Друго актива . . ' 102 799 11. Друга пасива 29 025 

В К У П Н О : 533 439 В К У П Н О : 533 439 

Б И Л А Н С 
НА ФАСАДЕРСКО-ТЕРАЦЕРСКО и МЕРМ БРО-КЕРАМИЧКО УСЛУЖНО ГРАДЕЖНО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ „УДАР НИК" - 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. 
Ред. Назив на позицијата 

број 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . 32 443 1. Фонд на основните средства . . . 8 296 
2. Парични средства на основ, средства 1 060' 2. Други извори на основните средства 26198 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 1 107 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
1 107 

едничката потрошувачка . . . . — 

потрошувачка 1 107 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 3 588 

5. Вкупни обртни средства 34 200 6. Други извори на обртните средства 21 301 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 1 723 

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

2 240 
4 998 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 2 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 

8. Купувачи и други побарувања . . 93 024 10. Добавувачи и други обврски . . . 101191 
9. Друга актива 5 368 И. Друга пасива 8 

В К У П Н О : 168 927 В К У П Н О : 168 927 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „УДАРНИК" - СКОПЈЕ 

ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1958 година со 
решение на НОО ,,Кисела Вода" — Скопје, бр. 
28/10-11-1958 година. 

Регистрирањето е извршена на ден 27-Х1-1958 
година со решение на ОкружшЈат стопански суд, а 
конституирано на ден 20-ХИ-1958 год. со бр. 741. 

Претпријатието ги обавуваше следните гра-
дежни дејности: изработка на фасади, ксилолити, 
паркетарски работи, монтажа и демонтажа на ба-

раки, изработка на мермер и вештачки мермер, 
како и други градежни работи. 

Во текот на 1960 година претпријатието имаше 
во просек запослено 357 работници и 42 службе-
ника. 

Во 1960 година претпријатието оствари бруто 
продукт од 364.804.404 динари или на еден работ-
ник отпаѓа 1.020.000, додека просечниот личен до-
ход во бруто износ изнесуваше 26.707 динари од-
носно во споредба со просечната тарифна ставка 
од 21.216. Натфрлувањето на нормите изнесува-
ше 20%. (149) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТЕЛЕФОНМОНТАЖА" 

к-г 31 дсгч-гшЈрп 1980 година 
СКОПЈЕ 

П а с и в а 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средете а 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 актава 

В К У П Н О : 

7 169 
5 239 

2 537 

1 391 

30162 

3 367 

10 

26 287 
6 785 

82 947 

Ред. 
број 

Назли на позицијата Износ 
во ООО дни. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачи 1 
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 . . . 
11. Друга пасива 

22 499 
261 

3 929 

27 534 
15 420 

3 587 
533 

В К У П Н О : 

6 387 
2 797 

82 947" 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието за поставување, реконструи-
рани и инвестиционо одржување на телеграфско-
телефонски постројќи „Телефонмонтажа" — Скоп-
је е основано во 1954 година, со решение на Гене-
ралната дирекција на ПТТ сообраќај — Бел1рад. 

Претпријатието се занимава со градежно-
монтажни работи од слаба струја, како и проекти-
рање на истите. ^ 

Планот на услугите во 1960 година е извршен 
со 109,52%. 

Основните средства на претпријатието изнесу-
ваат: 24.688.638 дин., од кои основни средства 
12.664.965 дин., во изградба 6.784.930 дин. и па-
рични средства 5.238.743 динари. 

Обртните средства на претпријатието изне-
суваат: 42.953.107 дин. од кои фонд на обртните 
средства 20.533.520 дин. и кредити за постојани 
обртни средства 22.419.587. 

Вкупен доход е 36.126.374 дин., а чист приход 
30.394.755 динари. (198) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОЛОНИЈАЛ НА ГОЛЕМО и МАЛО „ДЕЛИКАТЕС" 

ТЕТОВО 
А к т к 9 а на 31 декември 1960 година П д е ж а а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО д ик. 

А. Основни средства А. Извори на основното средства 
1. Основни средства 16 501 890 1. Фонд на основните средства . . , 6 067 062 
2. Парични средства на основ, средства 2 002 269 2. Други извори на основните средства 12 642 849 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 495 192 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 495 192 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 103 135 038 

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

1 829 378 
36 468 519 

Г. Издвоени средства 
а. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 2 604 312 

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

2 869 953 
4 232 687 

7. Парички средства на нераспределе-
ните средства 3 932 358 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . . 20 ООО ООО 

8. Купувачи и други побарувана . . 
0. Друга актива 

12 893 490 
2 106 883 

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

57 333 605 
1 732 187 

В К У П Н О : 143 671 432 В К У П Н О : 143 671 432 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Во текот на 1960 година Претпријатието ,Де-
ликатес" се бавеше со продажба на колонијални 
стоки1, зеленчук и житарици на големо и мало. Во 
текот на годината ги оствари следните приходи: 

а) вкупен приход 530.166.699 динари, 
б) доход за расподелба 40.149.391 дин. 

Од овој износ се покриени трошоците: данок 
на промет и придонесот од доходот, а остатокот 
од 36.253.211 дин. преставува чист приход на сто-
панската организација. 

По одлука на работничкиот совет чистиот при-
ход е распределен на лични доходи по учинок 
30.957.880 дин. и за фондови 5.295.331 динар. (181) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Градежното претпријатие за високоградба „Па-
руца" — Штип е основано од Народниот одбор на 
општината Штип, околија Штипска, со решение 
бр. 24 од 19-Х-1954 год. како градежно претприја-
тие за нискоградба. Подоцна ова претпријатие со 
решение на Народниот одбор на општината Штип, 
бр. 585 од 29-1-1957 год. е преориентирано како гра-
дежно претпријатие за високоградба. Претприја-
тието е регистрирано во Окружниот стопански суд 
во Штип, под Фи бр. 32 од 7-11-1957 година. 

Дејноста на претпријатието е градежна. 

Претпријатието во текот на своето работење 
во 1960 година оствари и тоа: 

Вкупен приход 355.574.571 
Трошоци на работењето 253.673.548 
Остварен дрход 101.901.023 

Расподелба на доходот: 
Придонеси од доходот 1.445.091 
Чист приход 100.459.932 

Расподелба на чистиот приход: 
Личен доход на работниците 98.141.371 
Придонес за заеднички рез. фонд 47.003 
2%с доп. придонес за соц. осиг. 1.962.827 
Дел што се користи за обртни 

средства 344.731 
(210) 
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Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВИСОКОГРАДБА „ПАРУЦА" - ШТИП 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а о 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 37 614 1. Фонд на основните средства . . . 24 699 
2. Парични средства на основ, средства 3 034 2. Други извори на основните средства 15 949 

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

990 3. Средства на заедничката потрошу-
913 

3. Фонд за заедничката потрошувачка 990 
вачка 913 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка 1 068 
потрошувачка 1 145 

В. Извори на обртните средства 
потрошувачка 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 6 042 

б. Вкупни обртни средства 22 094 6. Други извори на обртните средства 1 524 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
573 6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 573 

и на другите фондови 573 а, Извори на нераспределените средства 340 

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 . 8 000 

8. Купувачи и други побарувања . . 50 955 10. Добавувачи и други обврски . . . 29187 
9. Друга актива 1 169 11. Друга пасива 29125 

В К У П Н О : 117 497 В К У П Н О : 117 497 

Б И Л А Н С 
НА ЗАНАЕТЧИСКАТА СТОЛАРСКА ЗАДРУГА „1 МАЈ", КУМАНОВО 

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 1 444 1. Фонд на основните средства . . . 1 427 
2. Парични средства на основ, средства 271 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 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 . . . . 701 

5. Вкупни обртни средства 10 673 6. Други извори на обртните средства 3 078 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 89 
и на другите фондови 44 8. Извори на нераспределените средства 1 391 

7. Парични сред-ства на нераспределе-
484 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 484 и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 695 

8. Купувачи и други побарувања . . 101 10. Добавувачи и други обврски . . . 7 493 
9. Друга актива 4 499 11. Друга пасива 2 637 

В К У П Н О : 17516 В К У П Н О : 17 516 
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Б И Л А Н С 
НА ДЕЛОВНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗВОЗ НА ДРВО И ДРВНИ ПРОИЗВОДИ 

„МАКЕДОНИЈА ДРВО" - СКОПЈЕ 
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 дна. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 4 386 1. Фонд на основните средства . . . 4 244 
2. Парични средства на основ, средства 1 768 2. Други извори на основните средства 1910 

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

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

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

113 
едничката потрошувачка 113 

потрошувачка 113 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства б. Фонд на обртните средства . . . . 

5. Вкупни обртни средства 23 ООО 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . -

к на другите 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 78 825 

8. Купувачи и други побарувања . . 283 220 10. Добавувачи и други обврски . . . 339 445 
д. Друга актива 122 648 11. Друга пасива 10 598 

В К У П Н О : 435 135 В К У П Н О : 435 135 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Седиште на Деловното здружение е Скопје, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 22, тел. 24-81, Општина „Ида-
дија", жиро сметка ка ј Народната банка 802-11-1-15 
— Скопје. ) 

Основната дејност на Деловното здружение е 
извоз на дрво и дрвни производи и внатрешен про-
мет. Регистрирано е при Окружниот стопански суд 

во Скопје, Фи бр. 101/58 год. по одобрение на Се-
кретаријатот за стоков промет, Скопје, под бр. 03-
272/1 од 24-11-1958 година. 

Планираниот промет за 1960 год. во износ од 
850 милиони динари е остварен со 896.570.260 дина-
ри. Чистиот приход за 1960 год. изнесува 14.363.000 
динари. 

Обврските спрема заедницата навреме се нами-
рени за 1960 година. (218) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „РЕПЛЕК" - СКОПЈЕ 

ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1945 година и 
регистрирано е во Окружниот стопански суд под 
бр. 602. ' 

Во 1960 година претпријатието оствари промет 
2.042.839.760 дин. Трошоците за 1960 год. изнесуваат 
65.593.821 дин. или остварен е доход во износ од 
135.213.228 дин. По одбивањето придонесот на за-
едницата во износ од 84.537.337 дин. остварен е чист 
приход во износ од 50.675.891 дин. 

Од овој чист приход по издвојувањето на сред-
ствата за личните доходи и другите обврски за 
заеднички резервен фонд и 2%? дополнителен при-

донес за социјално осигурување, издвоено е во ре-
зервниот фонд 12.355.068 дин. и во другите фон-
дови 5.771.041 дин. 

Во текот на 1960 година во претпријатието има-
ше запослено персонал во' просек 75, а рентабилно-
ста во однос со 1959 год. зголемена за 24%?. 

Претпријатието во 1960 год, е користело кре-
дит исто како и во 1959 година износ од 532.048.589 
дин., но и покрај тоа оствари поголем промет во 
износ од 400.000.000 дин. во споредба со 1959 год. 

Претпријатието на крајот на работната 1960 
година располага со следните средства во своите 
фондови: деловен фонд 54.373.442 дин., резервен 
фонд 50.794.689 дин., фонд за заедничка потрошу-
вачка 15.467.834 дин. и нераспоредени средства 
5.614.267 динари. (211) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЛЕКОВИ „РЕПЛЕК" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а о 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 46 708 1. Фонд на основните средства . . . 38 370 
2. Парични средства на основ, средства 4 741 2. Други извори на основните средства 13 313 

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

940 3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачк 1 940 
вачка 14 528 4. Други извори на средствата на за-

14 528 4. Парични средства на заедничката 
910 

едничката потрошувачка . . . . 14 528 
потрошувачка 910 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 16 004 
5. Вкупни обртни средства 425 984 6. Други извори на обртните средства 370 898 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 50 795 

и на другите фондови 47 897 8. Извори на нераспределените средства 5614 

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 219 800 

8. Купувачи и други побарувања . . 402 494 10. Добавувачи и други обврски . . . 202 430 
9. Друга актива 240 11. Друга пасива 10 840 

В К У П Н О : 943 532 В К У П Н О : 943 532 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈА ТИЕ „ВИНАР" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 
таа 
ГосЈд Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
Назив на позицијата 

број 
Износ 

во ООО дин, 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 16 051 1. Фонд на основните средства . . 20 805 

2. Парични средства на основ, средства 6 910 2. Други извори на основните средств 1 2 473 

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

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 . . . 718 
5. Вкупни обртни средства 38 650 6. Други извори на обртните средства 26 847 

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

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

6 

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 77 639 

8. Купувачи и други побарувања . . 91 341 10. Добавувачи и други обврски . . . -

9. Друга актива 93 895 11. Друга пасива 118 366 

В К У П Н О : 246 854 В К У П Н О : 246 854 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Деловната 1960 година Трговското претпријатие 
„ЈВинар" — Скопје ја заврши со успех. 

Вкупниот приход изнесуваше 422.738.155 дина-
ри. Остварен доход 34.500.126 дин. Планот на про-
мет е натфрлен 170%? упоредувајќи го со 1959 год. 

Претпријатието покажа добар финансиски ре-
зултат, така што покрај покривање на трошоците 
на работењето и личните доходи покри загуба од 
1959 година во износ од 18.377.035 динари. 

Претпријатието ја заздрави економската по-
ложба и ги подобри условите на работниците и 
службениците во колективот. (128) 

Б И Л А Н С 

НА ПРЕНОСНОТО ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЕЛЕКТРОЈУГ" - СКОПЈЕ 

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. Извсри на основните средства 
1. Основни средства 3 484 715 1. Фонд на основните средства . . . 933 580 
2. Парични средства на основ, средства 327 358 2. Други извори на основните средства 2 944 213 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 15110 
вачка 9 634 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 5 476 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 

3. Вкупни обртни средства 45 398 

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

37 ООО 

Г. Издвоени средства 
8. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 3 794 

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

1 244 
38 052 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 53 694 

Д. Извори на средствата во пресметка!,А 
и друга пасива 

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

8. Купувачи и други пабаруван^а , 
9. Друга актива 

227 213 
113010 

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

241 345 
59 748 

В К У П Н О : 4 270 292 В К У П Н О : 4 270 292 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Преносното електрично претпријатие „Елек-
тро југ" — Скопје е основано од страна на Изврш-
ниот совет на НРМ со решение бр. ИС 568 од 31-
ХИ-1958 год., со цел пренос и трансформација на 
електрична енергија од висок напон во НР Маке-
донија. 

Во работната 1960 год. претпријатието оствари 
вкупен приход во износ од 581.283.871 дин., доде-
ка чистиот приход во истиот период изнесува 
145.172.519 динари. 

Согласно Законот за електростопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/58) чле-
нува во Електростопанската заедница на НРМ 

(238) 



Стр. X X X - Бр . 37 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА НРМ 25 ноември 

Б И Л А Н С 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „БРАТСТВО" ЕДИНСТВО", С. ГОРНО ЛИСИЧЕ, СКОПСКО 

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

Ред. 
број Назив на позицијата Износ Ред. 

број Назив на позицијата Износ 

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 
в. Парични средства на резервниот фонд 

п на другите фондови 
7. Парички средства на верасхцредвле-

вите средства 

Д, Средства во пресметката и 
друга актива 

Купувачи и други побарувана . 
Друга актови . . 

В К У П Н О : 

28 595 
1 555 

40 018 

2 137 

920 

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 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 . . 
8. Извори на нераспределените средства 

Д. Извори на средствата во пресметката 
к друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства , в . .  

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

5 295 
25171 

793 
3 707 

1209 

9 000 
27 130 

920 

73 225 В К У П Н О : 73 225 

ИЗВОД ОД И З В Е Ш Т А Ј О Т З А Р А Б О Т А Т А 
ВО 1960 ГОДИНА 

Земјоделската задруга „Братство-единство" во 
1960 год. го постигна следниот резултат: 

— оствари вкупен приход дин. 99,108/м. 
— остварени трошоци на работ. дин. 94,010/м. 
— оствари доход во износ дин. 5,098/м. 

Завршната сметка е прегледана од страна на 

Службата за општествено книговодство при Н а -

родната банка — Ф и л и ј а л а — Скопје и издадено е 

решение бр. 02-584/319 од 29-УН-1961 година со кое 

се одобрува завршната сметка на задругата. (208) 

ИЗВОД ОД И З В Е Ш Т А Ј О Т З А Р А Б О Т А Т А 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје во текот на 1960 година ги постигна след-
ниве резултати: 

Производство 

Реализаци ја 

897.062.192 дин. 

794.512.378 „ 

Вкупен приход 

Доход 

Чист приход 

За лични доходи 

Во фондови 

782.356.352 

249.306.834 

241.896.961 

217.281.987 

24.614.974 
(173) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДРВНА ИНДУ СТРИЈА „ТРЕСКА" - СКОПЈЕ 

А к т и в а па 31 декември 1930 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 135 280 1. Фонд на основните средства . . . 97 952 

2. Парични средства на основ, средства 28 393 2. Други извори на основните средства 67 408 

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

Ѕ. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачи . 10 065 
вачка 10 065 4. Други извори на средствата на за-

976 4. Парични средете а на заедничката 
926 

едничката потрошувачка . . . . 976 

потрошувачка 926 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 195 250 

5. Вкупни обртни средства 248 850 6. Други извори на обртните средства 49 299 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 15 870 

и на другите фондови 14 570 8. Извори на нераспределените средства 18 355 

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 4 844 

8. Купувачи и други побарувања 84 842 10. Добавувачи и други обврски . . . 60 375 
9. Друга актива 48 844 11. Друга пасива 51 346 

В К У П Н О : 571 740 В К У П Н О : 571 740 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА САМОСТОЈНИОТ ПОГОН „МЛЕКАР" НА ДЗС ЗА СТОЧАРСТВО 

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

Назив на позицијата 
број 

Износ 
Ред. 

Назив на позицијата Износ 

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

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

-

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката п о т р о ш у в а ч 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка . . . . 

В. Извори на обртните средства 

-

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 11 755 

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

Г. Издвоени средства 
6. 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-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

947 
499 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

12 952 
249 

В К У П Н О : 13 201 В К У П Н О : 13 201 
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А к т и в а 

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

A. Основни средства 
1. Основни средства 69 420 
2. Парични средства на основ, средства 19 498 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 79 341 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 586 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 377 028 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резевниот фонд 

и на другите фондови 61 207 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 1 521 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 65 475 
9. Друга актива 375 231 

В К У П Н О : 1 049307 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието „Интеримпекс" — Скопје е ос-
новано во 1953 год. Главна дејност на претприја-
тието е меѓународна трговија и застапување на 
страни фирми на територијата на ФНР Југославија. 

Од основањето до денеска перманентно од го-
дина на година покажува се поголем и поголем ус-
пех во работата. 

Во последните три години претпријатието оства-
ри финансов резултат во илјади динари: 

Доход Чист приход 

1958 год. 139.241 52.165 
1959 год. 194.814 82.254 
1960 год. 260.192 106.055 

Во текот на 1961 год. спрема досегашните реа-
лизирани заклучоци има изгледи да се оствари 
поголем доход и чист приход за 20—30%' во однос 
на 1960 година. 

Претпријатието има свои претставништва во 
земјата и странство и свои фирми во странство. 

Претставништвата во земјата се наоѓаат во: 
Белград, Загреб, Љубљана и Сарајево. 

Претставништвата во странство се наоѓаат во: 
Цариград — Турска; Монтевидео — Уругвај — 
Јужна Америка; Берлин — Германија. 

П а с и в а 

ЈГСА. тт . Износ ^ Назив на позицијата 
број во ООО дин. 

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства . . . 88 291 
2. Други извори на основните средства 1 ООО 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачка 28 721 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка . . . . 51 206 

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . . . 3 931 
6. Други извори на обртните средства — 

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 67 829 
8. Извори на нераспределените средства 7193 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 681 200 

10. Добавувачи и други обврски . . . 30 424 
11. Друга пасива 89 512 

В К У П Н О : 1 049307 

Фирми во странство се наоѓаат во: Беч — 
Австрија; Минхен — Западна Германија. 

Во тек се остварувања на претставништво во 
Грција и две фирми во Јужна Америка. 

Претпрргјатието освен со напред посоченото се 
занимава и со следните дејности: 

1. Врши во девизи финансирање и набавка на 
опрема за индустриските претпријатија за -зголе-
мување на производството на артикли за извоз во 
странство и намалување на увозот на артикли од 
странство; 

2. Врши доработка во индустриските претпри-
јатија на суровини и полупроизводи што претпри-
јатието ги увезува за сопствени девизи од стран-
ство и по преработката истите ги извезува во стран-
ство; 

3. Со помош на своите претставништва и фир-
ми во странство посредува и го помага извозот на 
земјоделските призводи од Македонија во стран-
ство и на индустриски производи од територијата 
на ФНР Југославија. 

Во подрачјето на НР Македонија претприја-
тието располага со најквалификуван кадар за оба-
вување на работите во странство. 

Претпријатието за обавување на својата деј-
ност располага со најнови и најмодерни основни 
средства. (137) 

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

на 31 декември 1960 година 
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НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

производителите, 
Берко Темелковски, с. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Киро Георгиевски, е. р. 

212. 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 7 ноември 1961 година и на седницата 
на Соборот на производителите одржана на 7 но-
ември 1961 го нина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

НА НР МАКЕДОНИЈА ЗА 1960 ГОДИНА 

I 
1. Се одобрува завршната сметка на Опште-

ствениот инвестиционен фонд на Н Р Македонија 
за 1960 година, и тоа: 

(во мил. дин.) 
а) со состојба на извршувањето на 

вкупниот прилив и одлив на средствата 
во 1960 година, и тоа: 

1. вкупно приходи 15.602,5 
2. вкупно расходи 10.316,5 
3. вишок на приходи 5.286,0 
б) со состојба на билансот на фондот 

од неговото постоење до заклучно со 
31 декември 1960 година, со 

вкупни средства 105.980,3 
Од кои: 
1. пласирани средства на фондот во 

заеми 99.297,6 
2. остаток на неутрошени средства 6 382.7 
в) остатокот на неутрошените сред-

ства на фондот се состои, од: 
1. вишокот на приходите од 1960 г. 5.286,0 
2. пресметаното ограничување од прет-

ходната година 445,7 
3. неутрошени гарантни износи 951,0 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бро ј 0102-131 
7 ноември 1961 година 

Скопје 
НАРОДНО С О Б Р А Н И Е 

НА НАРОДНА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

213. 
На основа член 157 став 4 и 5 од Законот за 

буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови (,,Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 52/59), Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија , 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
7 ноември 1961 година и на седницата на Соборот 
на производителите одржана на 7 ноември 1961 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА 1960 ГОДИНА 
I 

Завршната сметка на Републичкиот резервен 
ф о н д за 1960 година се утврдува к а к о следува: 

а) состојбата на извршувањето на 
вкупниот прилив и одлив на средствата: 

Износ 
— Вкупно приходи — — — — 401.539 632 
— Вкупно расходи - - - - 190.859.066 
— Вишок на приходи — — — — 210.680.566 
б) Од вишокот на приходите во прв ред ќе се 

покрие вишокот на извршените расходи над, оства-
рените приходи и с к а ж а н во одобрената завршна 
сметка на Републичкиот буџет за 1959 година во 
износ од 72.541.646 динари. 

в) Средствата непотрошени на 31-ХН-1960 го-
дина во вкупен износ од Динари 42.048.651 ќе мо-
ж а т да се користат во 1961 година. 

I I 
Остатокот на слободните средства од 96.090.269 

динари може да се користи во 1961 година на на-
чин и условите предвидени во членовите 154—156 
од Законот за буџетите и финансирањето на са-
мостојните установи („Службен лист на Ф Н Р Ј " 
бр. 52/59 година). 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на не ј -

зиното об јавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија" . 

Б р о ј 0102-121 
7 ноември 1961 година 

Скопје 
НАРОДНО С О Б Р А Н И Е 

НА НАРОДНА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

производителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелковски, с. р. КИЈГО Георгиевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

производителите, 
Борко Темелковски, с. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Киро Георгиевски, с. р. 

214. 
На основа член 123 став 2 ед Законот за бу-

џетите и финансирањето на самостојните установи 
(,,-Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 52/59), Народното 
собрание на Народна Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 
7 ноември 1961 година и седницата на Соборот на 
производителите одржана на 7 ноември 1961 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1960 ГОДИНА НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ (БУЏЕТСКИ) 

ФОНДОВИ ШТО НЕМААТ ПОСЕБЕН ОРГАН 
НА УПРАВУВАЊЕ 

I 
Завршните сметки за 1960 година на републич-

ките општествени (буџетски) фондови што немаат 
општествен орган на управување се утврдуваат 
како следува: 

I (Во мил.) 
В к у п н о В к у п н о Преси, сал на не-
приходи расход огран утрош ени 

1 СЈ е д ства 

1. Фонд за унапре-
дување ц,а земјо-
делството 113,4 112,1 —- 1,3 

2. Фонд за унапре-
дување на шумар-
ството 510,1 492,4 - 17,7 

3. Фонд за патишта 567,5 458,6 106,8 2,1 
4. Фонд за води 440,0 416,5 - 23,5 
5. Фонд за истражу-

вачки работи 162,4 154,1 — 8,3 
Вкупно: 1.793,4 1.633,7 106,8 52,9 

II 
Пресметаното ограничување ка ј фондот за па-

тишта и салдото на неутрошените средства ка ј 
фондовите под 3 и 5 од претходната точка управ-
ните органи на истите ќе ги планираат во приход-
нист дел од своите финансиски планови за 1961 го-
дина и ќе можат да ги користат во истата година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Број 0102-122 
7' ноември 1961 година 

Скопје 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

производителите, 
Берко Темелковски, с. р. 

215. 
На основа член 37 од Законот за државната 

управа, Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 7 ноември 1961 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I 'Се потврдува Уредбата за основање Секре-
таријат за информации на Извршниот совет бр. 
09-1097/1 од 8. IV. 1961 година, објавена во „Служ-
бен весник на НРМ" бр. 14 од 29 април 1961 год. 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

Број 02-119 
7 ноември 1961 година 

Скопје 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
Претседател Претседател 

на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Киро Георгиевски, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

О / л а с е н д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работа 

на НРМ, со решението бр. 02-15890/2 од 15 септем-
ври 1961 година, ја одобри промзната на фами-
лијарното име на Ефтимов Огњан, роден на ден! 
26 октомври 1930 година во с. Липец, Штипска око-
лија, од татко Ефтимов Филип и мајка Марија. 

Истата промена на фамилијарното име се одо-
брува и на Ефтимова Мара, родена на ден 10 фе -
вруари 1934 година во с. Прибачево, Штипска око-
лија, од татко Стефанов ѓорѓи и мајка Вера. 

Промената на фамилијарното име на Ефтимов 
Огњан, се протегнува и на неговите малолетни де-
ца: Ефтимова Елица, родена на 16 јули 1953 год. во 
град Кочани, Ефтимова Васка, родена на 21 август 
1954 година во град Кочани, и Ефтимов Тошо, ро-
ден на 15 март 1960 година во град Кочани, така 
што во иднина фамилијарното име ќе им гласи 
Геров односно Герова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен Бесник на НРМ". (205) 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Киро Георгиевски, с. р. 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-14459/1 од 9 јули Ј Ш 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Волкановска Босилка, родена на ден 22 февруари 
1915 година во с. Смилево, Битолска околија, од 
татко Тодоровски Илија и мајка Ристана, така што 
во и,днина роденото име ќе и гласи Благородна. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (207) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17522/1 од 18 сеп-
тември 1961 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Јосифов Цанко, роден на ден 5 ја-
нуари 1938 година во село Петртино, Штипска око-
лија, од татко Јосифов Б л а ж е и мајка Блажунка, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Цветан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (208) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17891/1 од 20 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на личното 
име на Симјановски Драгослав, роден на 28 август 
1936 година во село Вратница, Тетовска околија, од 
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татко Симјановски Борисав и м а ј к а Божана , род. 
Трпеска, така што во иднина личното име ќ е му 
гласи Спировски Драгољуб. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (211) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17890/1 од 20 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на роденото 
име на Јовановски Љубомир, роден на 17 октом-
ври 1953 година во с. Жилче , Тетовска околија, од 
татко Јовановски Ангелко и ма јка Грозда, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Мирко. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (212) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-18174/1 од 26 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на роденото 
име на Поповски Секула, роден на 16 април 1954 
година во село Сливница, Охридска околија , од 
татко Поповски Методија и м а ј к а Поповска Дра-
гица, така што во иднина роденото име ќ е му 
гласи Круме. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (213) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-18237/1 од 29 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на роденото 
име на Петрушев Киро, роден на 25 ноември 1928 
година во село Долно Трогерци, Штипска околија , 
од татко Петрушев Стојан и ма јка Љуба, така што 
во иднина роденото име ќ е му гласи Ангел. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (214) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Заводот за запослу-

вање на работници — Прилеп 
распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Ш е ф на от-
секот за запослување на работници при Заводот 

за запослување на работници — Прилеп 
УСЛОВИ: 

1. Кандидатот треба да има завршено виша 
стручна спрема со 5 години пракса во струката. 

2. Да има завршено средна стручна спрема со 
10 години пракса во струката. 

3. Во обзир доаѓаат и лица со н и ж а стручна 
спрема и што биле подолго време на раководни 
места во управата и стопанските организации. 

Конкурсот ќе трае од 15. XI. 1961 год. закључно 
со 30. XI. 1961 година. 

Бр . 37 - Стр. XXVII 

Плата спрема Законот за јавните службеници. 
4. Молбите таксирани со останатите документи 

пропишани со чл. 31 од Законот за Ј З С да се доста-
вуваат до овој завод. (1490) 

Комисијата за распишување на конкурси за на-
значување и разрешување директори на стопански 
организации на Наводнив! одбор на општината 
Кисела Бода — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за работното место раководител на Занаетчиското 
претпријатие за преран на текстил и шивачки 

услуги „Рекорд" — Скопје 

УСЛОВИ' 
Висококвалификуван ш и в а ч со на јмалку 5 го-

дини работен стаж од кој две години на раководни 
работи 

Поблиски информации кандидатите м о ж а т да 
доби)ат во бирото на секретарот на Општината Ки-
села Вода - Скопје. (1487) 

Комисијата за засновување и откажување па 
раички те о Л носи ПИ.Ј Општата болница „Др. 1ри-
фун Пановски" — Битола 

распишува 

К О Н К У Р С 

за дополнување на две работни места и тоа: 
I (два) лекари на специјализација по х и -

рургија 

УСЛОВИ: 
Лекари со положен стручен испит и 3 (три) 

години работеа стаж во здравствени установи, к а -
ко и познавање на еден стран Јазик. 

Настап на работа веднаш. 
Основна плата спрема Правилникот за распо-

делба на личниот доход на работниците при Оп-
шта%^ болница — Битола. 

Конкурсот тра'- до пополнувањето на работно-
то место. (1488) 

СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА С Т А Н И Ц \ 
СЕЛО ЖЕРОВЈАНЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за 2 лекара о, општа пракса, Ја работа во 
Здравствената станица во оело Жеровјане 

УСЛОВИ: 
Завршен медицински ф а к у л т е т со лекарски 

стаж. 
Личен доход спрема Правилникот за расподел-

ба на личниот доход на Здравствената станица — 
село Жеров јане . 

Конкурсот трае до пополнување на работлите 
мсста 

Молбите се поднесуваат до Советот на Здрав -
ствената станица — село Жеров јане . (1489) 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА Н Р М 



Стр. 552 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЅСНКК ЖА, НРМ 25 ноември 19в1 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 

н а „Службен в е с н и к на Н Р М " 
ЗА 1962 ГОДИНА 

Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1962 
година изнесува 1.800 динари за еден примерок. 

Претплатата се прима однапред за цела година а се 
уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ" 
802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје 
или со чековната уплатница што е приложена кон 5ро-

I јот 36/61. 
I Им се обрнува внимание на претплатниците дека при 
I уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната 

или вирманската уплатница да ги напишат следните пода-
тоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и 
надлежна пошта), број на примероци, старите претплат-
ници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман 
весникот во 1961 година. 

Претплатата за 1962 година може да се обнови до 31 
декември о.г. По овој срок на сите што не Ќе ја обноват 
претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот. 

Бидејќи извесен број претплатници од 1961 год. уште р 
не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за \ 
идната година едновремено да ја внесат и должната прет- \ 
плата од 1961 година. I 

1 I 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

г-;08. Указ за прогласување на Законот за 
оџачарската дејност — — — — — 545 
Закон за оџачарската дејност — — — 545 

209. Указ за прогласување на Законот за за-
вршната сметка за извршување на буџе-
тот на Народна Република Македонија за 
1960 година - - - - - - - - 547 
Закон за завршната сметка за извршување 
на буџетот на Народна Република Маке-
донија за 1960 година — — — — — 548 

210. Одлука за користење на издвоените сред-
ства во посебната буџетска резерва на 
одделни општини — — — — — — 548 

211. Одлука за употребата на непотрошените 
средства на фондовите за унапредување 
на шумарството — — — — — — — 548 

212. Одлука за одобрување завршната сметка 
на Општествениот инвестиционен фонд на 
НР Македонија за 1960 година — — — 549 

213. Одлука за завршната сметка на Репуб-
личкиот резервен фонд за 1960 година — 549 

214. Одлука за завршните сметки за 1960 го-
дина на републичките општествени (бу-
џетски) фондови што немаат посебен 
орган на управување — — — — — — 549 

215. Одлука за потврдување Уредбата за ос-
новање Секретаријат на Извршниот со-
вет — — — — — — — — — — 550 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско-издавачко претпријатие, Скопје ул, „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје, Графички завод „Гоце Делчев" (4747) — Скопје 


