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194. 
На основа член 1 став 2 од Правилникот за при-

јавувањето живеалиштето и престојот („,Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 9/59), а во врска со член 86 ст. 2 
од Законот за државната управа („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 13/56), Државниот секретаријат за 
внатрешни работи на Народна Република Македо-
нија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МЕСТАТА ВОН СЕДИШТАТА НА ОКОЛИ-
СКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ ВО КОИ ПРИЈАВУ-
ВАЊЕТО и ОДЈАВУВАЊЕТО НА ЖИВЕАЛИ-

ШТЕТО, ПРЕСТОЈОТ И ПРОМЕНАТА 
НА СТАНОТ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

I. Освен местата во кои се наоѓаат седиштата 
на околиските народни одбори, пријавувањето и 
одјавувањето на живеалиштето и престојот, како 
и пријавувањето промена на стан во смисла на 
член 1 од Правилникот за пријавување на живеали-
штето и (Престојот е задолжително за лицата повоз-
расни од 16 години кои што имаат живеалиште или 
престој или што ќе променат стан во: 

1. Во седиштата на народните одбори на оп-
штините: 

2. БИТОЛСКА ОКОЛИЈА 
а) на подрачјето на Народниот одбор на оп-

штината Бистрица во селата: Сович, Живојно, Бач, 
Гермијан, Кременица, Меџитлија, Лажец, Драгош 
и Кушава; 

б) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Манастир во селата: Будимирци, Стара-
вина, Градешница и Витолишта. 

3. ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 
а) на подрачјето на Народниот одбор на оп-

штината Валандово во селата: Башибос и Бајрамбос 
б) на подрачјето на Народниот одбор на оп-

штината Богданци во селата: Николиќ, Сретеново, 
Стари Дојран, Стојаково, Селемли и Богородица; 

в) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Гевгелија во селата: Моин, Хума и Коњско 

г) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Конопиште во селата: Рожден и Мај дан. 

4. ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА 
а) на подрачјето на Народниот одбор на оп-

штината Маврово во селата: Бибај, Врбјане, Грекај, 
Жужње, Нивиште, Мистрово, Ничпур, Тануше, 
Аџиевци, Видуше, Жировница, Присојница, Ску-
дриње и Требиште. 

5. ШТИПСКА ОКОЛИЈА 
а) на подрачјето на Народниот одбор на оп-

штината Пробиштип во населбата Пробиштип и се-
лата: Добрево и Злетово; 

б) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Виница во селата: Блатец, Виница и Лаки; 

в) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Боси лево во селата: Банско, Боријево, Бо-
силово, Дрвош, Хамзали, Иловица, Моноспитово, 
Муртино, Секирник, Свидовица, Турново и Штука; 

г) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Василево во селата: Василево и Белуса; 

д) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Струмица во Струмица и селата: Дорлом-
бос, Костурно, Куклиш, Мемешли, Три Води и Че-
пели; 

ѓ) на подрачјето на народните одбори на оп-
штините: Берово, Делчево, Ново Село и Пехчево. 

6. ОХРИДСКА ОКОЛИЈА 
а) на подрачјето на Народниот одбор на оп-

штината Охрид во селото Љубаништа; 
б) на подрачјето на Народниот одбор на оп-

штината Струга во селата: Вишње, Дренок, Лака-
вица, Мали Влај и, Модрич, Горно Нерези, Долно 
Нерези, Радожда, Радолишта, Франгово, Вевчани, 
Шум, Лабуништа, Подгорци, Октиси и Горна Бе-
лица; 

в) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Дебар во селата: Аме, Баништа, Бомово, 
Коњари, Отушани, Селокуќи, Спас и Џепиште; 

г) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Ресен во селата: Коњско, Лескоец, Стење, 
Рајчино, Љубојно, Наколец и Долно Дупени. 

7. СКОПСКА ОКОЛИЈА 
а) на подрачјето на Народниот одбор на оп-

штината Саат Кула во селото Маџари; 
б) на подрачјето на Народниот одбор на оп-

штината Петровец во селата: Средно Којнаре и 
Долно Којнаре; 

в) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Ѓорче Петров во селото Радуша и рудни-
кот „Радуша". 

8. КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА 
а) на подрачјето на Народниот одбор на оп-

штината Крива Паланка; 
б) на подрачјето на Народниот одбор на оп-

штината Кратово во селата: Емирица, Кнежево и 
Којково; 

в) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Клечовце во селото Страцин; 

г) на подрачјето на Народниот одбор на оп-
штината Табановце во селото Лојане. 

II. Пријавувањето и одјавувањето на живеали-
штето, престојот и промената на станот ќе се врши 
по одредбите на Правилникот за пријавување на 
живеалиштето и престојот. 

III. За повреда на одредбите од оваа наредба 
ќе се применуваат казнените одредби од Правилник 
кот за пријавување живеалиштето и престојот. 
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IV. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 12—19717/1 
16 октомври 1959 година 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 
Мито Мицајков, с. р. 

195. 
На основа член 81 од Законот за државната уп-

рава и точка 1 од Одлуката за овластување на по-
едини! секретаријати на Извршниот совет и други 
органи на републичката управа својата внатрешна 
организација да ја утврдат со правилник („Службен 
весник на НРМ" бр. 16/57), во согласност со Из-
вршниот совет на НРМ, дадена на седницата на 
Одборот за организацио но -управни прашања на 
Извршниот совет на 8. VI. 1959 година, Заводот за 
статистика на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА 

НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА 
НА НР МАКЕДОНИЈА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работите на Заводот за статистика на НРМ (во 

натамошниот текст: Заводот), ги вршат: директо-
рот односно помошниците на директорот преку ор-
ганизационите единици предвидени со овој пра-
вилник. 

Во извршувањето на своите задачи, согласно 
чл. 43 од Законот за органите на управата во На-
родна Република Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 14/56), Заводот ги обавува следните 
работи: 

1. предлага на Извршниот совет годишен план 
на статистички истражувања кои се однесуваат на 
територијата на НР Македонија; 

2. донесува решенија во врска со извршува-
њето на годишниот план на статистичките истра-
жувања; 

3. спроведува на територијата на НР Македо-
нија статистички истражувања предвидени со оп-
штејугослсценскиот план на статистички истражу-
вања, према методологија и по упатства од Сојуз-
ниот завод за статистика; 

4. работи на разработка и унапредување на 
статистичката методологија и за таа цел врши нуж-
ни методоло-шки истражувања; 

5. по одобрување од Извршниот совет и по 
претходна согласност од Сојузниот завод за статис-
тика врши статистички истражувања кои не се 
предвидени со годишниот план на статистичките 
истражувања; 

6. врши анализа на статистичките податоци; 
7. објавува статистички податоци по претходна 

согласност од Сојузниот завод за статистика; 
8. дава согласност на методолошки основи за 

статистички, истражувања на оние државни органи 
и установи кои за такви истражувања на подрачјето 
на НР Македонија ги овласти Извршниот совет; 

9. дава согласност за статистички истражува-
ња на заводите за статистика на народните одбори 
на околиите, во колку не се предвидени со годиш-

ниот план на статистичките истражувања, како и 
на методолошките основи, организацијата и начи-
нот на изведувањето' на тие истражувања; 

10. се грижи за издигањето и стручното усовр-
шување на статистички кадрави; 

11. се грижи за популаризација и примена на 
статистичките методи и користење на статистич-
ките податоци; 

12. врши и други работи предвидени со овој 
правилник и други посебни прописи. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 
Член 2 

Основни организациони единици на Заводот се: 
Во секторот општествени статистики: 

1. Одделение за демографска статистика; 
2. Одделение за статистика на трудот; 
3. Одделение за просветна, судска и социјална 

статистика; 
4. Одделение за здравствена статистика; 
5. Отсек за политички статистики. 

Во секторот стопански статистики: 
1. Одделение за статистика на доход, финан-

сии, животен стандард и цени; 
2. Одделение за индустриска, занаетчиска и 

комунална статистика; 
3. Одделение за статистика на земјоделие и 

шумарство; 
4. Отсек за статистика на градежи и сообраќај; 
5. Одделение за статистика на промет, угости-

телство и туризам. 
Служби под непосредно раководство на дирек-

торот: 
1. Математика статистика; 
2. Отсек за рачна обработка; 
3. Отсек за машинска обработка; 
4. Документација и публикации; 
5. Реферат за картотека на организациони 

единици; 
6. Одделение за општи работи; 
7. Кадровска служба; 
8. Отсек за техника и графика. 

Со секторите кои ги обединуваат основните 
организациони единици раководат помошници ди-
ректори, а со основните организациони единици ра-
ководат началници, шефови и референти. 

Раководењето на основните организациони еди-
ници, кои1 се под непосредно раководство на дирек-
торот, тој може да го пренесе и на други службе-
ници. 

Член 3 
Основните организациони единици од член 2 од 

општествениот и стопански сектор, вршат методо-
лошки и организациони припреми за статистички 
истражувања од областа на општествениот и сто-
панскиот живот, организираат прибирање на ста-
тистички податоци, вршат средување, обработување 
и анализа на статистичките податоци во делокру-
кот на своите задолженија. 

Член 4 
Основните организациони единици од член 2, 

кои се под непосредно раководство на директорот 
ги обавуваат следните работи: 

1. Математска статистика — врши методолош-
ки припреми и организира статистички акции кои 
се изведуваат по пат на репрезентативна метода; 
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2. Отсек за рачна обработка — врши сметков-
но-манипулативна работа на материјали од сите 
статистички служби; 

3. Отсек за машинска обработка — врши ма-
шинска обработка на материјали од сите статис-
тички служби на стат ис тичко - к ниг ов о д ств ени хо-
лерит машини; 

4. Документација и публикации — прибира, ја 
средува и ја чува статистичката документација по-
требна за работа на Заводот и за други заинтере-
сираш! органи и установи. Во координација со 
стручните одделенија врши припреми и технички 
работи за издавање на статистички публикации. 

Прибира и ги средува методолошките докумен-
ти од поедини статистички служби и акции. 

Раководи со стручната библиотека на Заводот. 
5. Реферат за картотека на организациони еди-

ници — води и средува картотека на сите органи-
зациони единици од општествен и стопански ка-
рактер; 

6. Одделение за општи работи — врши управ-
ни и административни работи на Заводот, се грижи 
за финансиското и материјалното работење, умно-
жува материјали во дактило биро, врши снабду-
вање на Заводот со потребен материјал и инвентар, 
како и се грижи за одржување на просториите и 
инвентарот; 

7. Кадровска служба — припрема анализи по-
требни за водење на одредена кадровска политика 
на статистичката служба и се грижи за нејзиното 
спроведување, води грижа за стручното издигање 
на статистичките кадрови на Заводот и во народ-
ните одбори, организира хоспитации, курсеви, се-
минари и стажирања на приправниците, како и се 
грижи за полагањето на стручните испити. Води 
персона л на евиденција и работи на социјалното 
осигурување на службениците и работниците на 
Заводот; 

8. Отсекот за техника и графика — ги обавува 
сите технички работи за печатење на материјали и 
објавување на статистички податоци. 

III. ОВЛАСТУВАЊЕ И ДОЛЖНОСТИ 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Директор 
Член 5 

На чело на Заводот стои директор, кој рако-
води со сите работи и го претставува истиот. 

Директорот има два помошника кои му пома-
гаат во раководењето со работите во Заводот. 

Директорот на Заводот и помошниците на ди-
ректорот ги назначува Извршниот совет на НРМ. 

Член 6 
Директорот на Заводот раководи со сите работи 

во Заводот и донесува прописи за кои е овластен 
Заводот. Тој ги потпишува и сите акти на Заводот, 
освен оние за кои ќе ги овласти своите помошници 
или началниците, а во границите одредени со за-
конските прописи. 

Член 7 
Директорот на Заводот ги назначува и разре-

шува од должност службениците на Заводот и ре-
шава за нивните службенички односи. 

Директорот е највисок дисциплински старешина 
на службениците на Заводот, 

Член 8 
Директорот преку помошниците и раководите-

лите на службите го организира вршењето на рабо-
тите во Заводот, определува задачи и дава упатства 
за работа, се грижи за унапредување на службе-
ниците и стручната работа. 

Директорот ги распоредува службениците на 
работни места. 

2. Помошници на директорот 
Член 9 

Помошниците на директорот раководат со опре-
делени сектори на работа. Тие се грижат, работата 
во основните организациони единици да се спро-
ведува правилно и во согласност со задачите на 
другите служби во Заводот. 

Во вршењето на работите, помошниците се 
должни да се придржуваат на упатствата кои ги 
издава директорот на Заводот. 

Член 10 
За разгледување на стручни проблеми на ста-

тистичките служби обединети во еден сектор, за 
координација и ускладување на работата, може да 
се одржуваат стручни советувања со раководите-
лите на основните организациони единици кои што 
се обединети во секторот. 

Советување по потреба свикува и со него рако-
води помошникот директор на секторот. 

Член 11 
Помошниците на директорот потпишуваат акти 

за кои ќе ги овласти директорот на Заводот. 

3. Началници на одделенија, шефови на отсеци, 
референти и други службеници 

Член 12 
Началниците на одделенијата раководат со ра-

ботата на одделенијата. 
Во вршењето на работата, началниците се 

должни да се придржуваат на упатствата кои ги 
дава директорот или помошникот на директорот и 
на него му се одговорни за својата работа. 

Во случај на отсатност, началникот го заменува 
службеник кого ќе го одреди директорот односно 
помошникот на директорот. 

Член 13 
Покрај должностите и овластувањата предви-

дени со член 75 од Законот за државната управа, 
началниците се должни да се грижат за стручното 
усовршување на службениците во одделенијата, а 
одделно водат сметка приправниците да се запо-
знаат со сите работи на кои работат во одделението. 
Началниците се должни повремено да поднесуваат 
извештај за работата во одделението, како и да да-
ваат мислења за работата на службениците заради 
нивното оценување. 

Член 14 
Шефовите на отселите ги вршат должностите 

и овластувањата одредени во член 76 од Законот за 
државната управа. 

IV. КОЛЕГИУМ И СТРУЧНИ КОМИСИИ 

Член 15 
За разгледување на поважни прашања од 

стручна и организациона природа кои се од општ 
интерес на Заводот, се образува колегиум. 
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Колегиумот го сочинуваат: директорот, помош-
ниците на директорот, началниците на одделенијата 
и шефовите на одделни самостојни отсеци кои ќе 
ги определи директорот. 

Колегиумот го свикува по потреба и со него ра-
ководи директорот на Заводот, односно овласте-
ниот помошник во негово отсуство. Колегиумот 
може да се свика и по барање на службениците на 
Заводот. 

Членовите на колегиумот можат да предложат 
на состанокот да се разгледуваат и прашања што 
не се предвидени во дневниот ред. 

Член 16 
На состаноците на колегиумот се разгледуваат 

прашањата како што се: изработување на годиш-
ниот план за статистички истражувања, донесу-
вање на годишни план за публикување на статис-
тички податоци; донесување план за стручно изди-
гање на кадрите; разгледување на организацијата 
и систематизацијата на работните места; изработу-
вање цредлог-пресметка на приходите и расходите, 
како и други прашања кои ќе ги изнесе директорот 
шш членовите на колегиумот. 

Член 17 
На состанокот на колегиумот се води записник, 

во кој се внесува датумот, имињата на присатните 
членови, дневниот ред, поважните заклучоци по' 
поедини прашања, како и мислењата на поедини 
членови на колегиумот доколку тие тоа го бараат. 

Член 18 
Заклучоците на колегиумот кои претставуваат 

упатство за работата во Заводот, по правило се 
соопштуваат на службениците на Заводот. Кои з-а-
клучоци ќе се соопштат на службениците одлучува 
директорот. 

Член 19 
За одредени, работи од надлежност на Заводот 

кога се потребни проучувања или друга стручна 
соработка, можат да се образуваат стручни комисии. 

Членовите на стручните комисии ги именува и 
ги разрешува директорот. 

V. ОДНОС НА ЗАВОДОТ СО ДРУГИ ОРГАНИ 
Член 20 

Во вршење на своите задачи, Заводот е овла-
стен да бара податоци од сите државни органи, сто-
пански и општествени организации, како и фи-
зички лица, кои, се должни да дават целосни и 
точни податоци во одреден срок, доколку од тоа не 
се ослободени со одделна одлука на Извршниот 
совет на НР Македонија. 

Сите стопански и општествени организации 
должни се на барање на статистичките органи за 
давање податоци од претходниот став да ја ускла-
дат својата евиденција со методолошките принципи 
на статистичката служба, доколку со одделен про-
пис не е поинаку одредено. 

Член 21 
Во вршење на своите обврски, Заводот како 

највисока матична установа на статистичката служ-
ба, укажува стручна помош на сите статистички 
органи во Републиката. Се грижи за нивната орга-
низација, одржува стручни советувања со нив и им 
дава секаква друга стручна помош за која ќе се 
укаже потреба. 

Член 22 
Непосредно прибирање на статистички податоци 

од извештај ните единици, државните органи и уста 
нови, стопанските и општествените организации 
можат да вршат само со претходна согласност на 
Извршниот совет, односно Заводот. 

По сите одлуки на Заводот донесени врз основа 
на оваа одредба, може да се изјави жалба до Из-
вршниот совет на НР Македонија. 

VI. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

Член 23 
Систематизацијата на работните места се утвр-

дува на начинот и во рамките на бројот на работ-
ните места одреден! во Прилогот, кој е составен дел 
на овој правилник. 

Член 24 
Во Заводот постојат пет работни места за на-

значување на приправници, кои не влегуваат во 
бројот на работните места предвидени во Прилогот. 

Член 25 
Во Прилогот на овој правилник се одредуваат 

највисоките звања на кои што службениците можат 
да се назначат, односно унапредат. 

Член 26 
Во Заводот службениците можат да се назна-

чуваат и унапредуваат под условите пропишани со 
Законот за јавните службеници само во звањата и 
ЕО рамките на бројот на работните места утврдени 
во Прилогот на овој правилник. 

На работното место за кое е предвидено опре-
делено звање може да се назначи и службеник со 
непосредно пониско звање. 

Член 27 
Бројот на работните места одреден во Прилогот 

може да се измени со акт на директорот, по прет-
ходна согласност на Одборот за организационо-
управни прашања на Извршниот совет. 

Член 28 
Во Заводот можат да се основаат нови орга-

низациони единици само со измени на овој пра-
вилник. 

Во случај на потреба постојните организациони 
единици можат да се спојуваат и со привремено 
решение на директорот. 

Решението од претходниот став останува во 
сила, до изменување на овој правилник а најмногу 
три месеци од неговото донесување. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 19—2695/1 
13 мај 1959 година 

Скопје 
Директор 

на Заводот за статистика на НРМ, 
Боро Пеневски, с. р. 
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П Р И Л О Г 

КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 
РАБОТАТА НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Работните места утврдени со Правилникот за 

организацијата и работата на Заводот за статистика 
на НР Македонија, се распоредуваат на следниот 
начин: 

1. Директор на За-
водот виши советник 1 

СЕКТОР НА ОПШТЕСТВЕНИ СТАТИСТИКИ 
2. Помошник на ди-

ректорот советник 1 

I 
Одделение за демографска статистика 
3. Началник советник 1 

Отсек за витална статистика 
4. Шеф статисти.-демограф 1 
5. Стручен рефе-

рент виши статистичар 1 
6—9. Стручни рефе-

ренти виши статистичар 4 
Отсек за пописи и прорачун 

на населението 
10. Шеф статист.-демограф 1 
II1. Стручен рефе-

рент статист.-демограф 1 
12. Стручен рефе^ 

рент статистичар математ. 1 

II 
Одделение за статистика на трудот 

13. Началник статистичар-економ. 1 
Реферат за статистика на запосленост 

14—16. Стручни рефе-
ренти виши статистичар 3 
Реферат за статистика на плати 

17—18. Стручни рефе-
ренти виши статистичар 2 

III 
Одделение за просветна, судска 

и социјална статистика 
19. Началник стат. економист 1 

Отсек за школска статистика 
20. Шеф стат. економист 1 

21—23. Стручни рефе-
ренти виши статистичар 3 

Реферат за статистика на култура 
2Ј4. Стручен рефе^ 

рент стат. економист 1 
Реферат за судска и социјална статистика 

25. Стручен! рефе-
рент стат. правник 1 

IV 
Одделение за здравствена статистика 

26. Началник стат. лекар 1 
Отсек за статистика на стационарни 

установи 
27. Шеф виши статистичар 1 

28—30. Стручни рефе-
ренти виши статистичар 3 

Реферат за статистика на амбуланти 
31—32. Стручни рефе-

ренти виши статистичар 2 
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V 
Отсек за политички) статистики 

33. Шеф стат. економист 1 
34—35. Стручни рефе-

ренти виши статистичар 2 

СЕКТОР НА СТОПАНСКИ СТАТИСТИКИ 
36. Помошник на ди-

ректорот советник 1 
VI 

Одделение за статистика на доход, 
финансии, животен стандард и цени 

37. Началник советник 1 
Отсек за статистика на доход 

и финансии 
38. Шеф стат. економист 1 
39. Стручен рефе-

рент виши статистичар 1 
Отсек за статистика на животен 

стандард и цени 
40. Шеф стат. економист 1 

Реферат за животен стандард 
4)1. Стручен рефе-

рент виши статистичар 1 
Реферат за статистика на цени 

42—43. Стручни рефе-
ренти виши статистичар 2 

VII 
Одделение за индустриска, занаетчиска 

и комунална статистика 
44. Началник советник 1 

Отсек за индустриска статистика 
45. Шеф стат. економист 1 

46—48. Стручни рефе^-
ренти виши статистичар 3 

Реферат за статистика на занаетчиство 
49. Стручен рефе-

рент виши статистичар 1 
Реферат за комунална статистика 

50. Стручен рефе-
рент виши статистичар 1 

VIII 
Одделение за статистика па, земјоделие 

и шумарство 
51. Началник советник 1 

Отсек за статистика на ратарство 
и шумарство 

52. Шеф стат. економист 1 
Реферат за ратарство 

53—54. Стручни рефе-
ренти виши статистичар 2 

Реферат за шумарство 
55. Стручен реф^е-

рент статистичар шумар 1 
Отсек за земјоделски стопанства 

56. Шеф стат. агроном 1 
Реферат за приватни земјоделски 

стопанства 
57—58. Стручни рефе-

ренти (виши статистичар 2 
Реферат за социјалистички стопанства 
59. Стручен рефе-

рент виши статистичар 1 
Реферат за статистика на сточарство 

60. Стручен рефе-
рент стат. агроном 1 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ 
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IX 
Отсек за статистика на градејќи и сообраќај 

61. Шеф стат. економист 
Реферат за градежна статистика 

02. Стручен рефе-
рент виши статистичар 

Реферат за статистика на сообраќај 
6јЗ. Стручен рефен 

Јрент виши статистичар 
X 

Одделение за статистика на промет, 
угостителство и туризам 

64. Началник стат. економист 
Реферат за статистика на промет 

65—67. Стручни рефе-
ренти виши статистичар 

Реферат за статистика на угостителство 
и туризам 

68. Стручен рефе- 1 

рент виши статистичар 

СЛУЖБИ ПОД НЕПОСРЕДНО РАКОВОДСТВО 
НА ДИРЕКТОРОТ 

XI 
Математика статистика 

69. Стручен рефе-
рент советник 

XII 
Отсек за рачна обработка 

70. Шеф виши статистичар 
71—76. Стручни рефе-

ренти виши статистичар 
77—84. Помошни рефе-

ренти статистичар 
XIII 

Отсек за машинска обработка 
85. Шеф 

86—87. Табелирци 
88. Сортирци 

89—90. Верифицира 
91—93. Бушачи 

101. Шеф 
102—103. Дактилографи 
104—105. Дактилографи 

106. Дактилограф-
телеплинтер 

дактилограф 1а класа 1 
дактилограф 1а класа 2 
дактилограф 16 класа 2 

дактилограф 16 класа 1 

Писарница 
107. Архива канцелар, референт 1 
108. Експедитор канцелар, референт 1 

109—НО. Разносувачи 
на пошта пом. службеници 2 

Економат 
Економ канцелар, референт 1 

Служба за одржување на зградата 
Домаќин на згра-

висококвал. работник 1 

111. 

112. 

113. 

114. 
115—117. 
118—120. 

12,1. 

122—124. 

125. 
126. 

127—138. 

139. 
140. 

141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 

дата 
П.Т.Т, техничар 
(хонорарен) 
Телефониста 
Пријавница 
Ноќни чувари 
Мајстор за одр-
жување на парно 
греење 
Ложачи на парно 
греење (сезонски) 
Столар 
Паркетар 
Чистачки 

XVII 
Кадровска служба 

Кадровик виши референт 1 
Референт референт 1 

XVIII 
Отсек за техника и графика 

Шеф виши статистичар 1 
Цртач виши статистичар 1 
Словослагач високовал. работник 1 
Мултиграф висококвал. работник 1 
Гештетнер стат. помошник 1 
Книговезец висококвал. работник 1 

висококв. работник 1 
помошен службеник 1 
помошен службеник' 3 
помошен службеник 3 

висококвал. работник 1 

неквалификуван раб. 3 
висококвал. работник 1 
полуквалифи. раб. 1 
чистачка 12 

виши статистичар 1 
виши статистичар 2 
виши статистичар 1 
статистичар 2 
статистичар 3 

XIV 
Документација и публикации 

94. Струч,ен рефе-ч 
рвнт виши статистичар 1 

XV 
Реферат за картотека на организационите 

единици 
95—96. Стручни рефе-

ренти виши статистичар 2 

XVI 
Одделение за општи работи 

97. Началник советник 1 
98. Секретар на ди-

ректорот виши статистичар 1 
Отсек за сметководство 

99. Шеф сметковен референт 1 
100. Благајник сметководител 1 

Дактил обиро 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за уписот 
во училиштата за ученици во стопанството на лица 
што не завршиле основно училиште, објавена во 
„Службен весник на НРМ" бр. 34/59 се поткраднала 
долунаведената грешка, поради што се дава след-
ната 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УПИСОТ ВО УЧИЛИШТАТА 
ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ЛИЦА 

ШТО НЕ ЗАВРШИЛЕ ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 

Во одделот III наместо: („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 9/54), треба да стои: („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 25/58). 

Од Извршниот совет на НРМ, Скопје, 24 ноем-
ври 1959 година. Бр. 09—1416/2. 

Огласен дел 
СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ по пријавата на Здравковски Атанас, сте-
нограф од Скопје, и други граѓани потписници на 
пријавата, врз основа на чл. 13 точка д) од Законот 
за здруженијата, соборите и другите јавни собра-
нија, донесе решение бр. 12-11530/2 од 30 јули 1959 
година со кое се одобрува основањето и работата 
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на Здружението на стенографите и дактилографите 
на НРМ, со седиште во Скопје. 

Здружението има право на дејност на терито-
ријата на Народна Република Македонија. 01589) 

Секретаријатот за внатрешни работи на Народ-
ниот одбор на Скопска околија, надлежен за реша-
вање согласно со чл. 13 буква А од Законот за 
здруженијата, соборите и другите јавни собранија, 
по поднесената пријава за основање на Спортскиот 
клуб при Ф-ката за тули и керамиди „Партизани" 
— с. Драчево, донесе решение бр. 04—11106 од 5 сеп-
тември 1959 година со кое се одобрува основањето 
и работата на Спортскиот клуб „Партизани" во с. 
Драчево, а со право на дејност на подрачјето на оп-
штината Драчево, Скопска околија. (1801) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12-(1724,5/1 од 19-Х-1959 
год. ја одобри промената на роденото име на Муја 
Васил, роден на 15 јули 1953 година во гр. Стру-
мица, Штипска околија, од татко Гушев Санде и 
мајка Гушева, род. Стефанова Нада, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Франко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (193) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—14287 од 9 октомври 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Климоски Наум, роден на 6 јули 1930 годи-
на во с. Слатино, Охридска околија, од татко Кли-
моски Јонче и мајка Климоска, род. Петреска Вро-
сија, така што во иднина фамилијарното име ќе му 
гласи Велјаноски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (194) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-14287/1 од 9 октомври 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Климоска Илинка, родена на 26 јули 1936 
година, во е. Нсво Село, Охридска околија, од тат-
ко Велјановски Спасе и мајка Сандра, така што во 
идни,на фамилијарното име ќе и' гласи Велјаноска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (195) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-17098/2 од 23-Х-1959 
година, ја одобри промената на личното име на Ха-
ки Ихсан, роден на 10 јуни 1934 година во гр. Ох-
рид, Охридска околија, од татко Иса Хаки и мајка 
Иса, род. Адем Пембуш, така што во иднина лично-
то име ќу ме гласи Иса Месуд. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (196) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-17922/1 од 22-Х-1959 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Јефиновски Димитар, роден на 18 февруари 1930 
година во гр. Струмица, Штипска околија, од татко 
Јефиновски Илија и мајка Љопа, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Ефински. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (200) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-18725//1 од 3 ноември: 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Дуртансвски Јордан, роден на 14 март 1920 
година во с. Цапари, Битолска околија, од татко 
Дуртановски Крсте и мајка Петра, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Стефановски. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-18098/1 од 23-Х-1959 
година ,ја одобри промената на фамилијарното име 
на Петров Љубомир, роден на 21 јануари 194/) го-
дина во гр. Скопје, од татко Петрев Димитрије и 
мајка Бона, така што во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Пауновски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (206) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—18418/1 од 26 октом-
ври 1959 година, ја одобри промената на роденото 
име на Паспалоска Миланка, родена на 3-1Х-1952 
година во с. Љубојно, Охридска околија, од татко 
Паспалоски Крстин и мајка Славка, така што во 
иднина роденото име ќе ќ гласи Љиља. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—17899/1 од 221-Х-1959 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Стојановски Сандре, роден на 12-Х1-1930 година во 
с. Орман, Охридска околија, од татко Стојановски 
Јаначи и мајка Цвета, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Коле. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (211) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—18449/1 од 28-Х-1959 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Стоилковиќ Велика, родена на 12. IV. 1935 година во 
Куманово, од татко Милан и мајка Коца, така што 
во иднина роденото име ќе Л гласи Јелка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (212) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Милка Костовска, од Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 44, подаде тужба за развод на бракот против 
Ристо Костовски, сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Ристо Костовски, сета во 
неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на НРМ" да се јави 
или да ја соопшти на судот својата точна адреса. Во 
противен случај ќе му биде одреден старател кој 
ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 805/59. (192) 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Секретаријатот за 

индустрија на Извршниот совет на НРМ — Скопје, 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Рударски инспектор; 
2. Градежен инспектор; 
3. Инспектор за парни котли; 
4. Инспектор за патен сообраќај; 
5. Референт за сообраќај и 
6. Референт во Комисијата за ревизија на 

проекти. 

УСЛОВИ: 
Под 1 — рударски инженер со најмалку 10 го-

дини практика во рударски претпријатија, од кои 
8 години во јамски погон, а 3 години на положај 
јамски управник или повисок положај. 

Под 2 — градежен инженер со најмалку 5 го-
дини практика и положен стручен испит. 

Под 3 — машински инженер со најмалку 5 го-
дини пракса и положен стручен испит. 

Под 4 завршен технички факултет — сообра-
ќаен односно машински отсек и положен стручен 
испит. 

Под 5 — завршен технички факултет — сообра-
ќаен отсек. 

Под 6 — завршено средно техничко училиште 
— градежен или архитектонски смер. 

Плата спрема Законот за јавните службеници. 
Настап на раобта веднаш по заклучувањето на 

конкурсот. 
Молбите да се доставуваат до Секретаријатот за 

индустрија на Извршниот совет, најдоцна 15 дена 
по објавувањето на конкурсот во „Службен весник 
на НРМ". 

Врз основа на чл. 33 од ЗЈС, Домот за народно 
здравје во Берово, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. ЗАБАР (дентиста) - — — — — — 1 
2. БАБИЦА - - - - - - - - 1 
3. БОЛНИЧАР-ХИГИЕНИЧАР - - - - 1 

Услови: Под 1 завршена средна медицинска 
школа за забари; 

под 2 завршена школа за бабици; и 
под 3 завршена школа за болничари. 
Основна плата по ЗЈС, положај на и специјални 

додатоци по Правилникот на ДНЗ — Берово. 
Молбите се поднесуваат до Управата на ДНЗ. 
Конкурсот е отворен до пополнувањето на ме-

стата. (2064) 

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ 
- СКОПЈЕ 
распишува 

К О Н К У Р С 
за исполнување на работно место стручен 

соработник — хемичар 

15 декември 1959 

Услови: Филозофски факултет — хемиска гру-
па со практика и потребните услови по Законот за 
јавните службеници. 

Основна и положај на плата по Законот за јав-
ните службеници,. Молбите ^о потребните доку-
менти се поднесуваат во Заводот во срок од 15 дена. 

(2065) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НО НА ОПШТИНАТА - КУМАНОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 

1. Управител на Домот за народно здравје во 
град Куманово. 

У С Л О В И : 
Висока стручна спрема — медицински факултет, 

положен стручен испит, најмалку 3 години лекар-
ски стаж, како и завршен двомееечен курс за уп-
равници на здравните домови или лекар специја-
лист. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по-
ложај на по Одлуката за управителите на здрав-
ните домови. 

Молбите со кратка биографија и документите 
по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се 
доставуваат до Конкурсната комисија на НО на 
општината Куманово. 

0'вој конкурс има важност 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". (2066) 

Факултетскиот' совет на Филозофскиот факул-
Тет во Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

— за еден редовен или хонорарен наставник 
(доцент, вонреден професор или редовен професор) 
за предметот Општа историја на стариот век; 

— за еден редовен или хонорарен наставник 
(доцент, вонреден професор или редовен професор) 
за предметот Археологија; 

— за еден наставник (доцент, вонреден профе-
сор или редовен професор) за предметот Историја 
на уметноста — среден век; 

— за еден наставник (Доцент, вонреден профе 
сор и-ли редовен професор)) за предметот Современа 
југословенска литература; 

— за еден асистент за предметот Дидактика со 
метод,ика. 

Пријавите со биографија, список на научни и 
стручни трудови, во колку има такви, со по еден 
примерок од нив, и потребните такси, се поднесу-
ваат во Деканатот на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е еден месец 
ед објавувањето. (2050) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТОР. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ТУТУН „СТИВ НАУМОВ", БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Р^д. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 35.995 
2. Парични средства на основ, средства 294 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка — 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 3 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства . . . . . 28.112 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 98 
1. Парични средства на нераспределе-

ните средства -

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . . 4.915 
9. Друга актива 11.676 

В К У П Н О : 79.193 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието за производство и обработка на 
тутун „Стив Наумов", Битола, е основано на 1-1У-
1954 год. со решение на Народниот одбор на општи-
ната Битола под бр. 5856 од 1-1У-1954 г. а регистри-
рано при Околискиот суд под бр. 145 од 12-1У^1954 
год. со дејност индустриско производители прет-
пријатие. Промената на дејноста е извршена при 
Окружниот стопански суд во Битола, под бр. 210 
од 5-11-1955 година од индустриско станува земјо-
делско производители о. 

Дејноста на претпријатието е да произведува и 
преработува тутун до финален продукт за домашен 
и странски пазар. 

Работничкиот совет1 и управниот одбор на прет-
пријатието на своите седници ги решаваа основни-
те проблеми: зголемување на продуктивноста, по-
добрување квалитетот како на производот така и 
квалитетот на земјата, трошењето на фондовите, 
набавка на основни сред,ства, кредити за обртни 
средства, донесување на финансискиот план, доне-
сување на правилници, формирање на разни коми-
сии и друго. 

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 на 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 . . . . . . . . 4 . . . 

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

11.995 
23394 

24.340 

304 

6.500 
736 

11.921 

В К У П Н О : 79.193 

Работничкиот совет разгледуваше и прашања 
за идната година, како да се зголеми п,роизводство-
то со подооар квалитет, а нарочно за применување 
оораоолката на типот „Јака" КОЈ е баран на свет-
ските пазари, а за кое се правени опити во 1958 го-
дина во олукот во с. Суводол. Во врска со тоа тој 
донесе решение да се во 1959 год. долниот блок 
во с. Суводол засади со тип „Јака" од кое треба 
да се очекува околу 60 тони финален продукт на 
тутун, а како цената на ОВОЈ тип е знатно поголема 
од досегашниот тип „Прилеп" та со ова ќе се ио-
доорат и приходите на претпријатието. 

Поради слабиот принос на тутунот и намалува-
ње на коефициентот од 1,50 на 1,20 беше слаба и 
реализацијата. Затоа претпријатието покажа нега-
тивен доход од 2,092.26)1 дин., кој во целост е по-
криен од резервниот фонд. 

Билансната положба ЕО споредба со 1957 година 
е зголемена за 20,031.000 дин., обртни средства 
5,007.000 дин. и основни средства 5,623.000 дин. 

Финансовиот план на претпријатието е испол-
нет со 54,3%. Неисполнувањето на планот доаѓа од 
слабиот принос на тутунот поради сушната година 
и промената во коефициентот на девизите. 

Сите обврски спрема заедницата се исполнети 
навреме. (39) 
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А к т и в а 

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

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

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

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

Износ 

В К У П Н О : 

1,153 027 
111470 

3,106.233 

2,274.383 

24,391.606 
12,060.5^7 

ТзТ97.316 

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 на 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 

1,836.183 

409.428 

30,109.384 

1,947.218 

В К У П Н О : 

8,895.103 

43,197.316 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Битола на 23-ХП-1955 година Трговскиот са-
мостоен дуќан „Бор" — Битола прерасна во Тргов-
ско претпријатие за градежен и огревен материјал 
на мало „Бор" — Битола. Претпријатието е реги-
стрирано во Стопанскиот суд во Битола на 26-1У-
1954 год. под бр. 87, свеска прва и тоа со дејност 
трговија со огревен и градежен материјал. 

Во претпријатието во текот на 1958 год. рабо-
теа 19 лица од кои 12 работници и 7 службеници. 

Во почетокот на годината претпријатието имаше 
основни средства во износ о^ 465.325 дин. во текот 
на годината се набавени уште за 936.729 дин. или 
вкупно во претпријатието има основни средства во 
износ од 1,402.054 дин. Набавката во 1958 год. на 
основните средства е извршена од средствата на 
паричниот фонд на основ,ните средства за 450.000 
дин. додека преостанатата набавка на основните 
средства !е извршена по пат на интерно финансира-
ње, бидејќи со такви фондови претпријатието не 
располагаше. 

Залиха на стоките во продавниците на 1-1-1958 
год. имаше во износ од 14,691.659 дин. а на крајот на 
1958 год. имаше залиха по продавници во износ од 
13,526.975 дин. процентуално во однос на 1957 год. 
е 9,20 помалку во 1958 год. од 1957 год. 

При ускладувањето на пописот е установено 
вишок од 2,477.716 дин. Тој произлегува од разли-
ката помеѓу редуцираната и полната мера на гра-
ѓата, по одлука на работничкиот совет вишокот е 
книжен на вонредни приходи на претпријатието. 

Во текот на 1958 година купувачите должеа 
просечно 18,000.000 дин. а на крајот на годината 
должеа 21,203.623 дин. Овие парични средства по-
веќето се ангажирани од неко,лку по,големи гра-
дежни и дрводелски претпријатија. 

Положбата со добавувачите е подобра, бидејќи 
им се навреме преведувале нивните побарувања. 

Обртните 'средства на претпријатието му се до-
волни за работата. 

Претпријатието наполно го исполни предвиде-
ниот план на реализацијата како и обврските кон 
општествената заедница. 

Прометот во 1957 год. изнесуваше 123.000.000 ди-
нари, а во 1958 год. се остварени 150,000.000 динари 
во однос на 1957 год. е остварено повеќе од 27,000.000 
дин. или во' просек 21,10%. 

Набавката на градежни материјали во текот на 
годината беше придружена со големи тешкотии. 

Чистиот приход на претпријатието е на рамно-
мерно ниво: покрај покриениот личен доход од 
5,134.ООО дин. се пренесени и на фондот на заед-
ничка потрошувачка 409.000 динари. (108) 
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Б И Л А Н С 
НА ПЕЧАТНИЦАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Реа Износ Ред. Износ 
0рој Назив на позицијата во ООО дин. Назив на позицијата во ООО дна, 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 224.822 1. Фонд на основните средства . . . 225 284 
2. Парични средства на основ, средства — 2. Други извори на основните средства 939 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 12.258 
4.787 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
225 

едничката потрошувачка 
225 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 38.037 

5. Вкупни обртни средства . . . . - 6. Други извори на обртните средства 55.621 

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

13 378 
7. Резервен фонд и други фондови . . 13.787 

и на другите фондови 13 378 8. Извори на нераспределените средства -

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

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

друга актива 25.108 
8. Купувачи и други побарувања . . . 60.762 10. Добавувачи и други обврски . . . 24.114 
9. Друга актива . 137.600 46.426 

В К У П Н О : 441 574 В К У П Н О : 441.574 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Печатницата, регистрирана во Стопанскиот суд 
во книгата за регистрации на стопанските органи-
зации на страна 147 под ред. бр. 51 ја врши следната 
дејност: печатење на обрасци, к,ниги и брошури и 
др. како и повржување на книги и цинкографија. 

Во текот на 1958 год. печатницата оствари вку-
пен доход од 471,248.033 дин., од кој останува чист 
приход 102,324.265 дин. 

Во почетокот на годината претпријатието имаше 
основни средства во вредност од 547,614.196 дин., до-
дека на крајот на годината со извршена набавка на 

нови основни средства и отпис на дотрај анита ос-
новни средства претпријатието има 562,784.252 дин. 

Висината на обртните средства во почетокот на 
годината изнесува 113,711.712 дин., додека на крајот 
на годината изнесуваше 118,765.794 дин. 

Просечниот број на работниците и службеници-
те во 1958 година беше 408. 

Вкупно исплатените лични доходи во 1958 год. 
изнесуваат 84,448.242 динари. 

Личните доходи над личните доходи по тари-
фен став изнесуваат 8,214.000. Издвоените средства 
за фондови на (претпријатието изнесуваат 12,617.098 
динари. (19) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПРОГРЕС", ШТИП 

ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е регистрирано кај Окружниот 
стопански суд во Штип со дејностите: бравароли-
мари, електроинсталатери, водоинсталагери, пре-
цизна механика и колари. 

Планот за 1958 год. претпријатието го има оства 
рено со 129,88%. Вкупниот приход во 1958 год. изне-
сува 79,539.908 динари од кои чист приход 22,4)17.408 
дин. Во претпријатието просечно работеа 58 работ-
ници и 19 службеници. 

Од чистиот приход на слободно располагање 
17,865.366 дин., 92,15% е распореден за личен доход, 
а 7,85%, за фондовите на претпријатието. 

Во текот на годината е користен кредит од 
„РИФ" за опрема, со што орудијата за работа се 
зголемија за 4,500.000 динари. Исто така има кори-
стено кредит од локалниот станбен фонд, со што е 
изградена станбена зграда со 6 стана, во која се 
сместени работници од претпријатието. 

Голема тешкотија претпри,јатието има поради 
недостиг на работни простории, затоа во планот за 
идната година има планирано градење на работил-
ници. (55) 
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Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОГРЕС", ШТИП 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. И ЈНОС Ред. Износ 
број Назив на позицијата во ООО дин 6 р 0 ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 7.971 1 Фонд на основните средства . . . 7.231 
2. Парични средства на основ, средства 1.749 2. Други извори на основните средства 4.563 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 313 
вачка . 7.151 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка 7.016 
потрошувачка В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 7.949 
5. Вкупни обртни средства 13.284 6. Други извори на обртните средства 9.715 

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

892 
7. Резервен фонд и други фондови . . 1.292 

и на другите фондови 892 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . . 14.985 10. Добавувачи и други обврски . . . 7.667 
9. Друга актива . 11. Друга пасива 285 

В К У П Н О : 46.032 В К У П Н О : 46.032 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТО И ПРЕРАБОТКИ ОД ЖИТО „ЖИТО-МАКЕДОНИЈА" 

- ФИЛИЈАЛА - КОЧАНИ 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

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 резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

109.212 
18.212 

2.927 

181.880 

1.168 

В К У П Н О : 

31671 
3.023 

348.093 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на 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 

121.997 
6.560 

2.796 

20.190 
10.904 

2.627 

В К У П Н О : 

29.056 
152.165 

1.801 

348.093 
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Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА НИСКОГРАДБА „ВАРДАР", СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. тт Иснос ^р0ј Назив на позицијата (во ООО дин. број Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 33 975 1. Фонд на основните средства . . . 46.469 
2. Парични средства на основ, средства 13.296 2. Други извори на основните средства 6.256 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 7.970 
вачка 14.837 4. Други извори на средствата на за-

7.225 4. Парични средства на заедничката 
358 

едничката потрошувачка 7.225 
потрошувачка 358 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . ? 5.496 

5. Вкупни обртни средства 21.921 6. Други извори на обртните средства 7.316 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 2.707 

и на другите фондови 2.555 8. Извори на нераспределените средства 5.844 
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 8.000 

8. Купувачи и други побарувања . . . 36.576 10. Добавувачи и други обврски . . . 20.441 
9. Друга актива 901 6.695 

В К У П Н О : 124.419 В К У П Н О : 124.419 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Градежното претпријатие „Вардар" — Скопје е 
формирано во почетокот на 1953 година. Се зани-
маваше исклучиво со нискоградба, со изградба и по-
правка на патишта, мостови, канализација, додека 
во текот на 1955 год. предметот на работата го про-
шири и денеска тоа изведува работи од високоград-
ба. Тоа е специјализирано и за изведување на сите 
видови изолации по современ начин. Во текот на изг-
минатиот период претпријатието успешно ја вр-

шеше својата работа, што се гледа од позитивниот 
резултат во секоја измината година. 

Исто така благодарејќи на проширената дејност 
на претпријатието и новиот начин на работата и во 
1858 година, тоа оствари бруто-продукт во износ од 
165,097.734, или доход од 80,567.703 дин. Чист приход 
на стопанската организација и останува 68,731.369 
дин. од кој се покриени личните доходи во висина 
од 53,794.147 дин., како и лични доходи на платите 
над тарифен правилник во износ од 8,759.136 дан., 
вонреден придонес за буџетите 334.012 д. и 5,844.074 
дин. за расподелба за фондовите на претпријатието. 

(46) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Гевгелија бр. 195 од 24-1Х-1955 год. е основано 
Трговското претпријатие на мало „Плуг", Гевгелија, 
ово состав на две продавници, а со решение на На-
родниот одбор на општината — Гевгелија број 
04—1710/Ј1 од 26-У1-1958 год. се припоени уште две 
(продавници од Трговското претпријатие „Беласи-
ца", Гевгелија. Со решение на Окружниот стопан-
ски суд во Скопје бр. 1326 од 22-Х1-1955 год. прет-
пријатието е запишано во регистарот на стопан-
ските организации под фирма Трговско претприја-

тие на мало „Плуг" — Гевгелија. Основна дејност 
му е трговија на мало со' колонијални и железа(р-
ски намештај и музички инструменти. 

Организационен состав: четири продавници, од 
кои две со колонијални и мешани, стоки, една же-
лезарија и една продавница со намештај и музички 
инструменти. Постигнат промет-реализации а вкупно 
75,248.826 дин. Остварена разлика во цени 6,978.о00 
дин. при процент од 8,78%. Остварен доход во износ 
од 3,032.138 дин;, личен доход 2,592.262; фондови 
181.590 дин. Задолжителни придонеси од доходот 
258.286 дин. Просечна работна сила 12 работници и 
службеници. Исплатени се лични примања на ра-

гни ците и службениците со 100%. (58) 
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А к т к в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „ПЛУГ% ГЕВГЕЛИЈА 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ Ред. 

број Назив на позицијата Износ 

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 
6. Вкупни обртни средства . . . . . 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

1,076.097 
24.400 

43.992 

12.578.002 

1,068.868 

1,347.899 
58.780 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . V 
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 

1,100.497 

229 503 
11.072.04(ќ 

928 357 

16,198 038 В К У П Н О : 

2,867.635 

16,198.038 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО И ГОЛЕМО „КОРАБ" - ГОСТИВАР 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. „ Износ број Назив на позицијата во ООО дин. 6 р 0 ј Назив на позицијата во ООО дин 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 17.204 1. Фонд на основните средства . . . 10211 
2. Парични средства на основ, средства 2.570 2. Други извори на основните средства 10.241 

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

3. Средства на заедничката потрошу-
6.295 

3. Фонд на заедничкава потрошувачка 417 
вачка . Ѕ. 6.295 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка 6.593 
потрошувачка „ . . . . 4 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1 410 

5. Вкупни обртни средства . . . 117.463 6. Други извори на обртните средства 85.858 

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

4.433 
7. Резервен фонд и други фондови . . 4.560 

и на другите фондови 4.433 8. Извори на нераспределените средства — 

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 
38.448 

средства -
8. Купувачи и други побарувања . . . 38.448 10. Добавувачи и други обврски . . . 67 009 
9. Друга актива . 507 11. Друга пасива 625 

В К У П Н О : 186 924 В К У П Н О : 186.924 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА КИЛИМИ И ЈАМБОЛИИ, БИТОЛА 

на 31 декември 1958 година Н а в 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 резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

8.717 
104 

167 

11.024 

1.389 

9.724 
2.С 65 

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 на заедничката потрошувачка 
4. Други извори на оре,ц саката 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 

9.337 

167 

10 193 
7.775 

1.439 
124 

2.910 
1.245 

33.190 В К У П Н О : 33.190 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА 
НА КИЛИМИ И ЈАМБОЛИИ, БИТОЛА 

ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 10-1Х-1946 год. 
со Решение на Президиумот на Народното собрание 
на НРМ - Скопје бр. 3804. 

Во текот на 1958 год. претпријатието броеше 
просечно 49 работници и службеници, од кои: 4 
висококвалификувани, 15 квалификувани и 30 по-
луквалификувани. 

Обртните средства на претпријатието изнесу-
ваат 17,967.187 дин. Коефициентот на обртот на обрт 
ните средства во однос на вкупниот приход изне-
сува 4. 

Основните средства на претпријатието се дотра-
јаа^ со намалена работоспособност, отпишани се за 
околу 90%. За поправки на основните средства во 
текот на годината се утрошени 893.398 дин. 

Спрема општествениот план претпријатието тре 
баше да оствари вкупен приход од 55,071.000 дин., 
а оствари 69,833.000 дин. или повеќе 27%. Ваквото 

исполнување на планот се должи на добрата орга-
низација на работата и залагањето на целиот ко-
лектив. Во текот на годината претп,ријатието успеа 
да се здобие со нови деловни пријатели и надвор 
од нашата Република, тоа помогна да се зголеми 
реализаци ј ата. 

Залихите на готовите производи и полупроиз^ 
води на крајот на годината се намалени за 50% во 
однос на почетокот на годината. 

Со суровини (волна) претпријатието се снабду-
ваше од Кожарата во Битола, а со еден мал дел 
од други извори. Потешкотии имаше околу набавг-
ката на аналинските бои кои во поголем дел се од 
увоз. Но со преориентацијата на домашни бои и 
оваа пречка е остранета. 

Зградите во кои е сместено претпријатието се 
стари, така што не одговараат за еден среден тех-
нолошки процес. Имајќи го ова предвид Работнич-
киот совет донесе решение да се изгради нова ра-
ботилница со средства на претпријатието, а покрај 
тоа е направен и економски елаборат за набавка на 
нови машини, со што ќе се зголеми вкупниот при-
ход за 86%. (74) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Комуналната банка отпочна со својата редовна 
работа на 1-1-1958 година и во текот на работата 
ѓк стануваше следните работи: краткорочно креди-
тирање, издавање на потрошачки кредити, приби-

рање на слободните парични средства — штедење, 
долгорочно кредитирање, извршување буџетот на 
народните одбори, а согласно со решение бр. 12581 
за основање на Комуналната банка на Општината 
Кочани, издадено од Народниот одбор на општи-
ната Кочани. (1) 
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Б И Л А Н С 
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА 807-73 КОЧАНИ ЗА 1958 ГОДИНА 

А к т и в а П а с и в а 

Т Е К С Т И З Н О С Т Е К С Т И З Н О С 

А — Основни средства 15.986 А — Извори на оси. средства 15.881 
Основни средства 
Основни средства во изгр. 
изработка и набавка 

19.162 

105 

Неотп. дел на вредноста на основ-
ните средства 15.881 

19.267 
Б — Краткорочни обврски 804.938 

Исправка на вредноста оси. средства 3.281 Жиро сметки 123.103 

Б - Финан. средства 109 Остан. кратк. обврски 
Депозити 

1.542 
463 

В — Краткорочни кредити 370.325 Влогови на штедна 43.801 
Кредити за обр. средства 236.249 Средства и фонд. на стои. 87.441 
Потрошачки кредити 134Л76 Општ. фонд и сред. за инвес. 

Посебни други, фондови и резерви 
160.994 
68.547 

Општ. фонд и сред. за инвес. 
Посебни други, фондови и резерви 

160.994 
68.547 

Г — Долгорочни кредити Обврски по работите со Нар. банка 274.936 
Заеми за инвестиции 161.112 161.112 Обврски спрема државата 25.753 

Д — Останата актива 280.368 Сопствени фондови 481 

Добар, по работи со држ. 
Работи со Нар. банка 

12.583 Разна пасива 17.877 Добар, по работи со држ. 
Работи со Нар. банка 260.494 
Разна актива 7.291 ДОБИВКА 7Ј081 

827.900 827.900 

Б И Л А Н С 
НА УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „УНАП" - ДЕМИР ХИСАР - БИТОЛСКО 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. „ Износ Ред. Износ бр0ј Назив на позицијата во ООО дин. 0рОј Назив на позицијата во 0Ј0 дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 1.488 1. Фонд на основните средства . . . 1.733 
2. Парични средства на основ, средства - 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 на заедничката потрошувачка -

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

потрошувачка — 

В. Извори на обртните средства потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 500 

5. Вкупни обртни средства . . . V . 1.676 6. Други извори на обртните средства 116 

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

и на другите фондови 100 8. Извори на нераспределените средства -

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

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

друга актива средства . . . . . . . . . . . 1.750 
8. Купувачи и други побарувања . . . 669 10. Добавувачи и други обврски . . . 311 
9. Друга актива 550 11. Друга пасива 73 

В К У П Н О : 4 483 В К У П Н О : 4.483^" 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КОЧАНИ 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
бр ,ј 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 резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

227.930 
35.103 

10.021 

7.893 

212.436 

13.690 

63.487 
56 403 

В К У П Н О : 031 963 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничкава 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 

В К У П Н О : 

150.142 
55.170 

5.613 

9.416 

43.023 

15.546 
10.946 

243.319 
13.442 
85 346 

631.963" 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА 

ТУТУН, КОЧАНИ ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е ос1 овано во 1923 година. Рас-
полага со основни и издвоени средства во износ од 
280,947.000 динари. 

Со откупот има откупени количини тутун во 
износ од 965 тони, а од откупената количина има 
добиено финален продукт во износ од 896 тони. 

Од остварениот финален продукт претпријатие-
то има реализирано за странските пазари 283 тони, 
а за домашна фабрикација 243 тони тутун. Од ос-
татокот како готов производ се за извоз уште 104 
тони, а 286 тони се за домашна фабрикација. 

Од реализираното производство претпријатието 
през 1958 година има остварен вкупен приход во из-

нос од 365.514.000 динари; од остварениот приход, 
претпријатието има остварен доход од 36,867.900 ди-
нари. Доходот е распределен според постојните за-
конски прописи. 

Управните органи на своите седници најмногу 
ги третираа прашањата од областа за унапредува-
њето на тутуновото производство, квалитетот, кван-
титетот на производот, продуктивноста на трудот 
и стручното издигнување на работниците. Претпри-
јатието организира тримесечен стручен курс за ква-
лификувани работници, од кои 27 работници по-
лагаа стручен испит за квалификувани работници. 
Формирана е и двегодишна школа за оквалифику-
вање на тутуновите работници при претпријатието. 

т 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПЕЧАТНИЦАТА ,да ОКТОМВРИ", ПРИЛЕП 

ВО 1958 ГОДИНА 

Стопанската дрганизација во текот на 1958 го-
дина постигна бруто-продукт од 15,530.051 дин. или 
во споредба со 1957 год. планот е надминат за 83%. 
Во текот на годината се зголеми бројот на работ-
ниците, а се уголемија и основните средства. 

Почетната состојба на основните средства на 
1-1-1958 год. беше 6,447.173 динари; во текот на го-

дината тие се зголемени за 2,280.265 дин. Претпри-
јатието изврши отпис на дотрај ани основни сред-
ства во вредност од 153.920 динари. 

Фондот на обртните средства на ден 1-1-1958 г. 
изнесуваше 931.985 дин., во текот на годината е зго-
лемен за 90.171 дин., која сума е издвоена од сред-
ствата при користење за набавка на основните 'сред-
ства. Зголемени се износите и на другите фондови.. 

Снабдувањето со суровини во текот на годината 
наиде на големи тешкотии (недостиг на хартија). 
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Б И Л А Н С 
НА ПЕЧАТНИЦАТА „11 ОКТОМВРИ", ПРИЛЕП 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Рел број" Назив на позицијата 
И^нос 

во ООО дин. 
Ред, т , ^ ј Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 4.480 1. Фонд на основните средства . . . 4.696 
2. Парични средства на основ, средства — 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 на заедничката потрошувачка 64 
вачка . 24 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 . . . 1 022 
5. Вкупни обртни средства 1.019 6. Други извори на обртните средства 1.000 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 119 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

108 8. Извори на нераспределените средства - -

ните с,редства Д. Извори на средствата во пресметката 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

и друга пасива 
Д. Средства во пресметката и 

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

1.310 
2.491 

9. Краткорочни кредити; за обртни 

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

1.478 
1.053 

В К У П Н О : 9.432 В К У П Н О : 9.432 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БАНАТ" - СКОПЈЕ 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства , 

В К У П Н О : 

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. Парички средства на заедничката 
потрошувачка 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

7.362 
1.201 

33 

1.051 

42.536 

1341 

14.697 
53 

68.272 

Ред. 
број Назив на позицијата 

Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на 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 

5 973 
2 590 

3.821 

2.631 
2.460 

1.194 

10.492 
39.113 

В К У П Н О : 68 272 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БАНАТ", 

ВО 1958 ГОДИНА 
Претпријатието е основано од Народниот одбор 

Скопје — Секретаријат за стопанство, со решение 
бр. 8675 од 11-Х1-1954 год., а е регистрирано при 
Окружниот стопански суд во Скопје под бр. 700/700 
како Трговско претпријатие за промет со жита и 
фураж на мало „Банат" — Скопје. 

Дејноста на претпријатието е продажба на ма-
ло: жита, мелнички преработки и храни, за добиток 
— фураж. 

Во деловната 1958 година претпријатието по-
стигна видни резултати кои се манифестираат пре-
ку натфрлање на планираниот стоковен промет', 
остварениот доход и чист приход што го гаранти-
раат рентабилитетот на претпријатието. 

Планираниот стоковен промет од 300,000.000 ди-
нари е исполнет со 122% што изнесува 366,737.834 

динари. Остварениот вкупен приход во 1958 година 
во износ од 33,452.486 дин., во споредба со остваре-
ниот вкупен приход во 1957 год., покажува зголе-
мување од 20,93%, додека остварениот доход од 
18,444.187 дин. покажува зголемување за 10,43% во 
споредба со остварениот доход во 1957 година. 

По одбивање на придонесот од доходот во из-
нос 4,407.321 дин. кој е пресметан по скалата од 
членот 49 на Законот за придонесот од доходот, 
останува чист приход на претпријатието 14/336.866 
динари. 

Остварениот чист приход е распределен на 
лични доходи на работниците 10,935.833 дин. и на 
фондовите на претпријатието 3,101.033 дин. од кои 
363.764 дин. за резервниот фонд и 2,737.269 за фонд 
на заедничката потрошувачка. 

Постигнатите резултати во 1958 година се дол-
жат на добрата организација на работата во прет-
пријатието и залагањето на работниот колектив. (84) 

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

„АНГРОКОЛОНИЈАЛ" - СКОПЈЕ 
А к т и в а ' на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. „ Из 10с Ред. Износ 
6 р иј Назив на позицијата во ООО дин 6 р о ј Назив на позицијата во ООО дин, 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 19.187 1. Фонд на основните средства . . . 21963 
2. Парични средства на основ, средства 210 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 на заедничката потрошувачка 12.100 
вачка 12 100 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . . 186 
потрошувачка 104 

В. Извори на обртните средства потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 212.795 

5. Вкупни обртни средства 170 842 6. Други извори на обртните средства 50.045 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 15.352 

и на другите фондови 18.800 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

друга актива средства 37.534 
8. Купувачи и други побарувања . . . 216.043 10. Добавувачи и други обврски . . . 166.444 
9. Друга актива и . 80.099 11. Друга пасива 1.566 

В К У П Н О : 517 985 В К У П Н О : 517 985 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ! „АНГРОКОЛОНИ-

ЈАЛ" - СКОПЈЕ 
Претпријатието во 1958 година оствари: промет 

2.295,074.102 дин., доход 34,239.135 дин., а чист при-
ход 27,019.910 динари. 

През 1958 година претпријатието користеше про-
сечно кредит од 254,875.190 дин. 

Претпријатието имаше залихи на стоки од 
143,790.641 дин. а работеше со персонал 91 лице. 

Во своето работење постигна просечна разлика 
во цени 3,41%. 

Претпријатието го натфрли планираниот про-
мет со 25%, ги покри сите трошоци к чистиот при-
ход го раеподели на лични доходи и фондови, како 
и сите обврски кон заедницата ги измири на-
време. Овој успех покажува дека претпријатието 
ја исполни' својата задача и хчз оправда своето по-
стоење. (22) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТОР. ЗА ТУРИСТИЧКИ и СООБРАЌАЈНИ УСЛУГИ ,,ПУТНИК-МАКЕДОНИЈА", СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

број Н а з и в ^ позицијата И^нос 
во ООО дин. 

Ред. „ бр0ј Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 5.256 1. Фонд на основните средства . . . 3.698 
2. Парични средства на основ, средства 63 2. Други извори на основните средства 1.612 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 8.969 
вачка 11.220 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . . 2.640 
потрошувачка - В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 910 
5. Вкупни обртни средства 7.966 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 други фондови . . 1.084 

и на другите фондови 65 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 100 
8. Купувачи и други побарувања . . . 
9. Друга актива 

5.631 
646 

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

4.671 
7л 53 

В К У П Н О : 30.637 В К У П Н О : 30.837 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието „Путник-Македонија" — Скопје 
е основано со Решение на Владата на НРМ бр. 1640 
од ЗО-УШ-1951 год. под АОР на Главната управа 
на туризмот и угостителството на НРМ, а е заве-
дено во регистарот на државните стопански лрет-
пријати ј а-организации под реден бр. 353. 

Дејноста на претпријатието е давање на турис-
тички и сообраќајни услуги на патници и туристи. 

Спрема тарифниот правилник колективот брои 
34 души. През време на годината овој број не беше 
постојан (болувања, климатски лекувања и сл,). 

Во текот на годината претпријатието оствари 
вкупно: промет во износ од 424,859.111 дин., вкупен 
приход 25,178.199 дин., расходи 4,801.973 дин., доход 
20,976.226 дин., придонес за доход 9,109.543 дин., ли-
чен доход 11,866.683 дин., фондови 377.456 дин. и во 
придонес за буџетите 261.850 дин. 

Во оваа година стопанската организација ра-
ботеше со основни средства од 10,369.282 (набавна 
вредност). Обртни средства не користи, т. е. не 
ужива никакви кредити за обртни средства. Свои 
обртни средства има во износ од 910.044 дин. (93) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БОР", КИЧЕВО 

ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1955 год. со ре-
шение на Околискиот одбор Кичево под бр. 9085, 
со цел да го снабдува градот и околијата со граде^ 
жен и огревен материјал. 

Основна гранка на претпријатието е трговија 
на големо со градежен, горивен и огревен мате-
ријал. 

Во 1958 година ова претпријатие имаше плани-
рано промет од 200/)00.000 дин., а оствари 372.472.827 
динари. Надминат е планот со околу 86%. Врз база 
на остварениот промет од 1957 година прометот во 
1958 год. е надминат со околу 70%. 

Претпријатието во 1958 година има остварено 
доход, по одбивање на трошковите на работењето, 
7,874.195 динари. 

Платите на работниците им се исплакани 100%. 
Спорни и сомнителни побарувања на крајот на го-
дината нема. Просечните залихи на стоки се дви-
жеа околу 9,895.107 динари. 

Просечно користен кредит во извештај ната го-
дина 44,298.057 динари. 

Кредитот врз база на прометот е завртен околу 
8,5 пати. 

Просечните залихи на стоки врз база на про-
метот се завртени околу 37 пати. 

Сметководството беше во секое време ажурно. 
Вака постигнатиот успех на претпријатието е 

резултат на залагањето на целиот колектив, а осо-
бено на комерцијално^ одделение. (27) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ, ТЕХНИЧКА СТОКА, НАФТА, 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ОГРЕВ НА ГОЛЕМО „БОР" - КИЧЕВО 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Изчос 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. 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 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

1.902 
2.341 

1.100 

13.857 

1.739 

42 729 
362 

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 на заедничката потрошувачка 
4. Други извори на средел ата 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 л други обврски . . . 
11. Друга пасива 

4.534 

и с о 

130 

1.739 
238 

44.170 
12.119 

64.030 В К У П Н О : 64 030 

Б И Л А Н С 
НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРУМЕШНИЦА" - СТРУМИЦА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. „ 
6р ^ Назив на позицијата Износ 

во ООО д 1 и 6
РроДј наз , е на п о з и р а Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 29.267 1. Фонд на основните средства . . . 1.780 
2. Парични средства на основ, средства 305 2. Други извори на основните средства 28.086 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на 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 . . . 1.873 

5. Вкупни обртни средства 1.363 А 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 други фондови . . 194 

и на другите фондови 194 8. Извори на нераспределените средства — 

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

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 

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

друга актива средства — 

8. Купувачи и други побарувања . . . 4 499 10. Добавувачи и други обврски . . . 6.195 
9. Друга актива . 2.500 11. Друга пасива -

В К У П Н О : 58.128 В К У П Н О : 38.128 
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Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ „ТРАНСПОРТ", БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. тт Износ 
6р 0 ј Назив на позицијата во ООО дин. Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 49.932 1. Фонд на основните средства . . . 48 767 
2. Парични средства на основ, средства 3.729 2. Други извори на основните средства 4 894 

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

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

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

43 
едничката потрошувачка — 

потрошувачка 43 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 5.651 
5. Вкупни обртни средства . . . . . 12.230 6. Други извори на обртните средства 3.450 

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

15 
7. Резервен фонд и други фондови . . 514 

и на другите фондови 15 8. Извори на нераспределените средства 841 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 87 т. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 1 5.300 

8. Купувачи и други побарувања . . . 10.650 10. Добавувачи и други обврски . . .1 к 9.С81 
9. Друга актива . 4.534 11. Друга пасива ' 8 2.682 

В К У П Н О : 81.220 В К У П Н О : 81 220 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТРАНСПОРТ", БИТОЛА 

ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 1-1-1948 год. со 
спојување на бившото Поверенство за транспортен 
труд и Отсекот за транспорт при „Гранап" — Би-
тола. Регистрацијата е извршена на 30-1-1948 го-
дина со назив „Градс-ки Транспорт", Битола, а во 
текот на 1955 год. називот1 е променет во Претпри-
јатие за превоз на стоки „Транспорт" — Битола. 

Во текот на 1958 год. во претпријатието беа за-
послени 130 работници и 13 службеници. 

Со претпријатието раководи работнички совет 
од 30 члена и управен одбор од 7 члена. Во 1958 год. 
работничкиот совет одржал 11 состаноци на кој 
тренираше разни проблеми во претпријатието и тоа: 
планот за производство, тарифниот правилник, уп-
равувањето со основните средства и др. 

Во текот на годината планот на производството 
е остварен со 116% или во натурални показатели 
со 118%. Ваквото остваруваше на планот е резултат 
на залагањето на целиот работен колектив. 

Вкупното производство може да се види од овие 
податоци (во илјади) 

1. Вкупно приходи 
2. Матер. трошоци 
3. Амортизација 
4. Лични доходи 

по тар. правилник 23.970 
5. Придонеси 1Л00 
6. Чист приход 5.910 

Планирано Остварено Индекс 

66.479 111% 
26.919 131% 
7.293 86% 

60.000 
20.620 
8.500 

28.716 120% 
778 78% 

2.773 47% 

Ова е резултат на изменетата структура на кал-
кулативните трошоци. 

Спрема одлуката на работничкиот совет од чис-
тиот приход дадено му е на колективот 1,900.000 дин. 
а 800.000 дин. се внесени, во фондовите на цретпри-
јатието. 

Во 1958 год. се набавени како основни средства 
една стабилна бор машина и два коњи, а е расходу-
ван еден стар камион. 

Снабдувањето со суровини и материјали во 
главно се одвива нормално. (77) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕШОВИТИ СТОКИ НА ГОЛЕМО 

„РАЗНОПРОМЕТ" - СКОПЈЕ 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

^рјЈј Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред 
бр0 ј Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 10.411 1. Фонд на основните средства . . . 13.906 
2. Парични средства на основ, средства 3 495 2. Други извори на основните средства - " 

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

3. Средства на заедничката потрошу-
120 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 8.306 
вачка . . . . . 120 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
7.994 

едничката потрошувачка 
потрошувачка 7.994 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 9.376 

5. Вкупни обртни средства 10.210 6. Други извори на обртните средства 159.596 

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

14.409 
7. Резервен фонд и други фондови . . 15.155 

и на другите фондови 14.409 8. Извори на нераспределените средства 
7. Парични средства на нераспределе-

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

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити! за обртни 
друга актива средства 15.862 

8. Купувачи и други побарувања . . . 94 5Ѕ4 10. Добавувачи и други обврски . . . 129.093 
9. Друга актива 275.765 65.694 

В К У П Н О : 416 988 В К У П Н О : 416 988 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „РАЗНОПРОМЕТ", 

СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1949 година, а е 
реорганизирано во 1951 год. Оттогаш наваму, од го-
дина на година, се постигнати значајни резултати. 
Така секоја година планот е со осетен скок во однос 
на цретхсдата, плановите секогаш се реализирани 
и натфрлани. Особени успеси претпријатието имаше 
во 1957 год., а во 1958 год. планот е реализиран со 
153%, или во однос на 1957 год. со 135%. 

Постојаното зголемување и реализирање на за-
дачите се должи на зацврстената внатрешна орга-
низација, подобрените технички услови за работа, 

обезбедувањето на магазински и канцелариски про-
стории и зајакнати деловни врски со добавувачите 
и купувачите. 

Добрите финансиски резултати претпријатието 
ги оствари придржувајќзи се кон својата задача 
како гросист: секогаш да има полн асортиман на 
стоки и да вр-ши навремен дотур на стоките од сво-
ите купувачи. 

Планот е остварен со зголемување на персона-
лот од 10% во однос на минатата година. Продук-
тивноста на трудот е зголемена со 25%, или со 190% 
наспрема 1956 год. благодарејќи на големата заин-
тересираност на органите на самоуправувањето. 

Истовремено претпријатието водеше сметка и 
за постојните фондови. (129) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ „БЕЛА ВОДА", ТИТОВ ВЕЛЕС 
ВО 1958 ГОДИНА 

Ова претпријатие е формирано на 1-Ш-1954 год. 
со задача да (произведува, преработува и продава 
тутун за извоз и домашна фабрикација. 

Производствената задача за 1958 год. претпри-
јатието ја изврши со 60%. Од планираната коли-
чина 120 тони произведе само 71 тон тутун што е 
последица на големата суша во текот на летото. 

Но и покрај тоа претпријатието успеј а да ја 
одржи постојаната работна рака од 280 работника 
и службеника со тоа што се цреорентира на врше-

ње услуги на Тутуновиот комбинат од Црилеп. Нему 
му изманштулира, односно изврши индустриска пре 
рабошка на 780 тони тутун, реализирајќи 43 милиони 
динари. 

Од своите залихи тутун претпријатието реали-
зира 71 милион дин. Од таа сума 76% се извозни ту-
туни, а 24% за домашна фабрикација. Со тоа годи-
ната ја заврши со бруто-продукт од 114,5 милиони 
динари. Од тоа оствари чист приход 67,358 илјади, 
личен доход 61.284 илјади и во фондовите на прет-
пријатието распореди 6.074 илјади динари. 

Претпријатието во текот на годината користеше 
кредит од Народната банка во вкупен износ од 
82.510 илјади динари. (ј58) 
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Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДНО ПРЕТ ПРИЈАТИЕ „БЕЛА ВОДА", ТИТОВ ВЕЛЕС 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
Ѕ. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

15.253 
5 178 

89.929 

1.814 

В К У П Н О : 

11.922 
45.214 

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 на 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 

17.374 
3.578 

6.073 

13.681 

2.696 

82.510 
2.351 

41.044 

169.310 В К У П Н О : 169.310 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЖИТО" ВАРДАР", ТИТОВ ВЕЛЕС 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. тт Износ Ред. Износ 0рОј Назив на позицијата во ООО дин. 0рОј Назив на позицијата во ООО лин 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 218.348 1. Фонд на основните средства . . . 218.208 
2. Парични средства на основ, средства 1.466 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 на заедничката потрошувачка 1.451 
вачка . ^ . . . . — 4. Други извори на енедст вата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка -

потрошувачка 1 451 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 9.190 
5. Вкупни обртни средства . . . . . 172 896 6. Други извори на обртните средства 22 870 

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

12.587 
7. Резервен фонд и други фондови . . 12 709 

и на другите фондови 12.587 8. Извори на нераспределените средства 3.000 
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 50 749 

8. Купувачи и други побарувања . . . 131.̂ 81 10. Добавувачи и други обврски . . . 148.623 
9. Друга актива . 6 285 11. Друга пасива 77.814 

В К У П Н О : 544 614 В К У П Н О : 544.614 
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Б И Л А Н С 
НА СЛАТКАРСКОТО МЛЕКАРСКО ПРЕТ ПРИЈАТИЕ „ЈАГОДА" - БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. тт Износ 
б р о ј Назив на позицијата во ООО дин Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 3.309 1. Фонд на основните средства . . . 3.206 
2. Паоични средства на основ, средства 728 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 на заедничката потрошувачка 80 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . . 
потрошувачка 80 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1.781 
5. Вкупни обртни средства — 6. Други извори на обртните средства 849 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 247 

и на другите фондови 149 8. Извори на нераспределените средства 685 
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 1.390 

8. Купувачи и други побарувања . . . 382 10. Добавувачи и други обврски . . . 578 
9. Друга актива 5.497 И. Друга пасива 1.329 

В К У П Н О : П 145 В К У П Н О : 10.145 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Слаткарското млекарско претпријатие „Јагода" 
— Битола е основано на 1-ХП-1956 година со ре-
шение на Народниот одбор на општината Битола 
бр. 37676. 

Запослени работници и службеници во ова прет 
пријатие на 31-ХП-1958 година имаше 53 члена од 
кои работници 47, а службеници 6. 

Претпријатието има во својот состав 9 (девет) 
слаткарници-млекарници и 5 (пет) работилници за 
производство на разни видови на слатки и млекар-
ски производи. 

Вкупно остварен приход за целата година 
50/)80.008 дин. По одбиток на материјалните тро-
шоци е остварен доход 11.752.803 дин. 

Остварениот доход се распореди според постој-
ните прописи. 

Ова претпријатие иако младо, за разлика од 
1947 год. постигна видни резултати и направи за 
10,0'СО.ООО дин. реализација повеќе. 

Личните доходи на работниците по тарифниот 
правилник се исплатени до крајот на годината и 
останаа уште по завршната сметка за исплаќање 
по една неполна месечна плата. Оваа реализација 
е резултат и од самото залагање на колективот. 

Основните средства на ова претпријатие се ста-
ри. Тие се затекнати од бившите самостојни слат-
карски дуќани. Сегашната вредност на основните 
средства е 10%? од набавната вредност. 

Во 1957 и 1958 година претпријатието делум из-
врши набавка на нови основни средства. Набавен 
е еден апарат за сладолед за 900.000 дин., столови, 
маси, излози, разни основни средства во угостител-
ството како и други средства како постојан ин-
вентар. (107) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „ИЗВОР", 

с. ВОЈШАНЦИ ВО 1958 ГОДИНА 
Задругата е формирана на 1-Х1-1953 година. 

Нејзината дејност е: земјоделство, гранки: полјо-
делство, градинарство, лозарство, сточарство и от-
куп на земјоделски производи. 

Задругата има 63 постојани работници и по по-
треба зема сезонски работници за извршување на 
производствениот план. 

Задругата од година на година го зголемува 
својот бруто продукт. Во 1956 год. вкупно бруто 
приход 12.500 во илјади, а во 1957 бруто приход на 
21.056 во илјади динари а во 1958 година на 31.319 
во илјади. Значи, знатно расте производството од 
година на година. 

Задругата располага со сите видови земјодел-
ски машини и употребува современа агротехника. 
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Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „ИЗВОР", с. ВОЈШАНЦИ - ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. ТТ . Износ 
број Н а з и в н а п о з и ц и з а т а во ООО дин. 

Ред. т т Износ број Н а з и в н а позицијата в о 0 0 0 д и н 

А. Основни средства 
1. Основни средства 16.662 
2. Парични средства на основ, средства 2.218 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-

4. Парични средства на заедничката 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 14.473 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 165 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 206 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . . 4.513 

В К У П Н О : 41.518 

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства . . . 4.944 
2. Други извори на основните средства 13 936 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка — 
4. Други извори на средел гата на за-

едничката потрошувачка -

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 3.070 
6. Други извори на обртните средства 8.207 

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 847 
8. Извори на нераспределените средства 102 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 2.300 

10. Добавувачи и други обврски . . . 5.592 
11. Друга пасива 2.520 

В К У П Н О : 41.518 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРИКА ЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ, ПРИЛЕП 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. , , . Износ број Н а з и в н а позицијата в о 0 0 0 д и н 
Ред Износ број Н а з и в позицијата в 0 ш д и н 

А. Основни средства 
1. Основни средства 8.160 
2. Парични средства на основ, средства 1.928 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка -

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 1 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 2.507 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фовд 

и на другите фондови 36 
7 Парични средства на нераспределе-

ните средства — 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . . 40 
9. Друга актива . 2.188 

А. Извори на основните средства 
1 Фонд на основните средства . . . 12.278 
2. Други извори на основните средства 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на 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 . . ^4 
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 . . . 1534 
11. Друга пасива 205 

В К У П Н О : 14 860 В К У П Н О : 14.860 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието за прикажување на филмови, 
Прилеп го заврши своето работење во 1958 година 
со позитивен резултат. 

Претпријатието направи промет 21,795.052 дин. 
или повеќе остварено од 1957 год. односно во 1958 
год. 5,733.252 дин., што е последица на залагањето 
на колективот и подобрената организациона работа 
во претпријатието, бидејќи цените на влезните би-
лети се останати исти како и во 1957 година. 

През 1958 год. пр-етпријатието има спрожекти-
рано 138 филмови на 1959 претстави, со вкупно по-
сетители 472.646. 

Покрај исплатите извршени во текот на 1958 
година за набавени основни средства, во 1957 и 1958 
година во износ од 2,038.737 динари, фондот на ос-
новните средства со почетна состојба од 9,047.844 
динари нарасна на 31-ХП-1958 година на 10,586.449 
динари. 

Фондот на обртните средства со почетна со-
стојба од 661.342 динари е наголемен на 772.489 дин. 

т 

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

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 23.080 1. Фонд на основните средства . . . 28.131 
2. Парични средства на основ, средства 4.182 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 на заедничката потрошувачка -

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

16 
едничката потрошувачка 252 

16 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
10.627 

5. Фонд на обртните средства . . . 8.962 
5. Вкупни обртни средства 10.627 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 други фондови . . 375 

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

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

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

друга актива средства 2 000 
8. Купувачи и други побарувања . . . 1 971 10. Добавувачи и други обврски . . . 2.549 
9. Друга актива 3 269 11. Друга пасива 876 

В К У П Н О : 43.145 В К У П Н О : 43.154 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Инвалидското занаетчиско производително прет 
пријатие „Билјана", Скопје, е основано во 1947 го-
дина од страна на Главниот одбор на воените 'инва-
лиди на НРМ, а е регистрирано на 13-Х-1954 год,, 
при Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Ј. И. 626/54 со дејност: производи слатки, сода-
вода и Др. 

За извршување на планот претпријатието рас-
полагаше со основни средства 26,285.078 динари, а 
покрај тоа користеше кредит кај Народната банка 
во висина од 8,285.000 динари. 

Во текот на економската 1958 година претпри-
јатието направи промет од 83,533.182 дин., а плани-
раниот изнесува 72,000.000 дин. Значи планот за 
промет е натфрлен за 11,533.182 динари. 

Остварениот вкупен приход е распределен спо-
ред постојните прописи. (31) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ШЕЌЕРНИ ПРО ИЗВОДИ „ПРОГРЕС" - БИТОЛА 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

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 резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

58.132 
24.535 

153 

1.646 

20 523 
34.040 

139.029 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на 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 

20.341 
36.691 

152 

10.114 
23.961 

1.680 
2.220 

19.074 
18.457 
6.339 

В К У П Н О ; 139.029 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Фабриката за шеќерни производи во Битола е 
основана како Градско народно претпријатие во 
1951 год., а од 25-1-1957 год. е регистрирано како 
Фабрика за шеќерни производи „Прогрес" — Би-
тола. 

Во фабриката се запослени 126 лица од кои 
112 работници и 14 службеници. 

Работничкиот совет се состои од 21 член од кои 
две жени и 19 мажи. Одржа 13 состаноци, на кои 
се решавани разни проблеми на фабриката: адап-
тација на опожарената зграда, набавка на машини, 
примање на нови работници, штетата од пожарот 
и друго. 

Во 1958 год., во однос со 1957 год. планот е ис-
полнет со 127,48%. Зголемувањето на производство-

то е резултат на располагањето со поудобни про-
стории и со зголемена работна рака, 

Снабдувањето на материјалите и суровините 
беше малку отежнато поради немање доволно обрт-
ни средства, но производството не претрпе застој. „ 

Фабриката има составена инвестициона програ-
ма за инсталација на парен котел и за изградба на 
опожарената зграда. ^ 

Зголемување на капацитетот по пат на рекон-
струкција на фабриката се очекува во 1959 година, 
бидејќи машините не се поставени а зградата е не-
до градена. 

Работничкиот совет, поради настанатата штета 
од пожарот, донесе решение нераспоредените сред,-
ства во износ од 2,200.000 дин. да ги пренесе во фон-
дот на основните средства. (75) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Трговското претпријатие на големо „Задругар", 
Битола, е основано на 1-1У-1954 година со решение 
на Градската општина Битола бр. 5856 од 1-1У-1954 
год. и е регистрирано во Окружниот стопански суд 
во Битола на 15-У-1954 год. под бр. 160/1. 

Основна дејност на претпријатието е трговска: 
купопродажба на мешани индустриски стоки во 
внатрешен промет. 

Својата дејност претпријатието ја врши преку 
своите три специјализирани складови, кои по својот 

органски состав претставуваат и три самостојни по-
гони. Тие преку сметководните показатели^ со 
своето работење се во рамките на претпријатието. 

Планираниот промет од 800.000.000 дин. е оства-
.рен со 105%. 

Во текот на 1958 година претпријатието оствари 
вкупен приход од 32,102.000 динари. 

Остварен е доход од 19,458.000 дин. и е извр-
шена расподелба спрема постојните законски про-
писи. 

Просечниот број на работниците во текот на 
1958 година беше 32. (30) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „ЗАДРУГАР", БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. Износ Назив на позицијата во ООО дин. број Назив на позицијата во 100 дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 4.542 1. Фонд на основните средства . . 5.390 
2. Парични средства на основ, средства 848 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 на заедничката потрошувачка -

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

потрошувачка — 

В. Извори на обртните средства А В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 98.727 

5. Вкупни обртни средства 134.925 6. Други извори на обртните средства -

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 10.327 
и на другите фондови 8.125 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 кредит%1 за обртни 

друга актива средства . . . -
8. Купувачи и други побарувања . . . 70.351 10. Добавувачи и други обврски . . . 104 444 

1.816 1.719 

В К У П Н О : 220.607 В К У П Н О : 220.607 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТОЧИЈА а н е „МАВРОВО", ГОСТИВАР 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во Оџи 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 резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства  

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

17,110.017 
1џ3.о68 

50.373 

53.202 

186.148 

374 

302 

110.875 
36.296 

17,651.155 

Ред 
Орој Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 
4. Парични средства на заедничката 

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 

2,336.525 
14,898.110 

144 632 

30 132 

15.400 

685 
306 

В К У П Н О : 

78.724 
146.641 

17,651.155 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА УГОСТИТЕЛСКИОТ ДУЌАН „ШАР", СКОПЈЕ 

на 31 декември 1958 година 

Ред. 
бр ој Назив на позицијата Изно I' 

В ) ООО д и н . 

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 резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

3.894 
9 1 8 

3.777 

93 

143 

8.825 

Ред. 
број Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

4.8.2 

226 
1.348 

96 
1.409 

В К У П Н О : 

934 

8 825 

Б И Л А Н С 
НА ПРОИЗВОДНОТО УСЛУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТАПЕТАР" ТИТОВ ВЕЛЕС 

А к т и в а 

Ред. 
број 

на 31 декември 1958 година П а с и в ; 

Назив на позицијата ИЗНОС 
вп ООО лин, 

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 резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

19Ј66 
2.1 9 

300 

26.897 

1 088 

15.441 
1.554 

66 005 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО лин. 

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 на заедничката потрошувачка 
4. Други извори на средената на за-

едничката потрошувачка 

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . с 
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 кредити1 за обртни 
средства 

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

20.156 
2.170 

388 

8.367 
6У46 

1.2 8 
3.146 

3 000 
21.215 

В К У П Н О : 66.605 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Производното услужно претпријатие „Тапетар" 
— Титов Велес е основано во 1954 година со реше-
нието на Народниот одбор на Градската општина 
Титов Велес бр, 4952 од 4-У-1954 година. Предмет 
на работењето на претпријатието е: производство 
на јоргани, душеци и сите видови тапацирани про-
изводи. 

Претпријатието во 1958 год. имаше планирано 
бруто продукт 105,000.000, а оствари 108,137.000 дин. 
или во процент 102,9%. 

Бруто продуктот е остварен со просечно вло-
жени обртни средства од 16,325.000 дин. или е по-
стигнат коефициент од 6,61. 

Во текот на 1958 година во претпријатието беа 
запослени просечно 77 работници' и службеници од 
кои 12 службеника и 65 работника. 

Според горните податоци претпријатието оства-
рило бруто продукт по едно задоволено лице 1,376.700 
дин., а во однос на 1957 год. бруто продуктот по 
едно запослено лице е зголемен за 27.600 динари. 

Остварен е чист приход од 17,810.768 динари, 
кој е распределен на: лични доходи! 16,370.000 дин. 
кој е распределен на: лични доходи 16,370.000 дин., 
од кои лични доходи по тарифниот правилник 
13,641.000 дин. и за лични доходи над личните до-
ходи по тарифниот правилник 2,729.000 динари. 

(54) 

Б И Л А Н С 
НА КИНО „КУЛТУРА" - ГЕВГЕЛИЈА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 
Износ Ред. Износ бр0ј Назив на позицијата во ООО дин. б р ој Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни Средства . . . . . . . . 7 852 1. Фонд на основните средства . . . 9.383 
2. Парични средства на основ средства 1.531 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 на заедничката потрошувачка -

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

потрошувачка — 

В. Извори на обртните средства 
с В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 158 

5. Вкупни обртни средства 668 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 други фондови . . 20 

и на другите фондови 20 8. Извори на нераспределените средства 125 
' 7. Парични средства на нераспределе-

Д. Извори на средствата во пресметката лените средства Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити' за обртни 
Друга актива средства 300 

8. Купувачи и други побарувања . . . 671 10. Добавувачи и други обврски . . . 756 
9. Друга актива - 11. Друга пасива -

В К У П Н О : 10.742 В К У П Н О : 10.742 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Претпријатието за прожектирање на филмови 
Кино „Култура" — Гевгелија е основано со реше-
нието на НО на општината Гевгелија под број 3536 
од 14-УШ-1953 година. Предмет на работењето му 
е прожектирање на филмови (филмски новости низ 
целиот свет). 

Претпријатието има остварено вкупни приходи 
во износ од 5,624.719 дин., а трошоци на работе-
њето 3,800.912 динари. Од ова произлегува дека 

претпријатието има остварено доход во износ од 
1,823.807 динари. 

Претпријатието во кино салата располага со 416 
седишта, а во летната бавча со 350 седишта. Прет-
пријатието има прикажано-прожектирано домашни 
филмови 28, странски филмови 331. Посетата на 
домашните филмови беше 9.523 по-сетители а на 
странските филмови 110.626 посетители, или во 1958 
година вкупно се прожектирани 359 филмови со 
120.149 посетители. (57) 
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Б И Л А Н С 
НА УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИ ЈАТИЕ „ТЕНКИОТ" - СКОПЈЕ 

на 31 декември 1958 година 
А к т и в а П а с и в а 

^р ј̂ Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред. 
број 

Износ 'Назив на позицијата в о 0 0 0 д и н 

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

1. Основни средства 2236 
2. Инвестиции во тек - - 1. Фонд на основните средства 1.151 
3. Издвоени средства и други инвести- 2. Инвестиционен кредит за основните 

циони средства — средства — 

3. Разни фондови 2.475 
Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансирање на 

Вкупно обртни средства 
инвестиции — 

4. Вкупно обртни средства 2340 5. Извори за финансирање на инвестиции -

В. Средства во пресметка и друга актива Б. Извори на обртните средства 
5. Купувачи и други побарувања 5065 6. Банка кредит за обртни средства 1.900 
6. Друга актива 610 7. Фонд на обртните средства 440 

/ 8. Инвестиционен кредит за обртни 
/ средства — 

/ 9. Пасивни временски разграничувања — 

/ В. Извори! на средствата во пресметка 
/ и друга пасива 

/ 10. Добавувачи и други обврски 366 / 11. Друга пасива Сдоход) 3.919 

Вкупно 10.251 Вкупно 10.251 

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

ВО 1958 ГОДИНА 
Претпријатието беше од 1949 година до април 

1953 год. во состав на Воено-угостителското прет-
пријатие за општествена исхрана. Со решение на 
Сојузниот извршен совет бр. 139 од 20-У-1953 год, 
е посебно претпријатие со сегашното име. Регистри-
рано е при Окружниот стопански суд во Скопје 
во регистарот на стопанските организации. 

Освен свотата главна дејност претпријатието! 
има своја економија, како те 4 кантини. Има 18 
работници и службеници — сите се членови на 
Работничкиот совет. 

Во изминатата година претпријатието работеше 
исклучиво за воени лица, со планираната загуба 
во кујната к добивка во другите погони. 

Пјреттхриј ати его оствари вишок над фондот 
на платите за 1958 год. в оизнос од 226.623 дин., од 
кои издвои за фондовите на претпријатието 88.368 
дин., остатокот за платите на работниците. 

Претпријатието набави и фрижидер од поголем 
формат, 2 ормана, 1 радиоапарат, 1 шпорет и 1 
велосипед. 

Сите обврски спрема заедницата се измирен^ 
во паушален износ. (34) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Машинотракторскиот погон е формиран од На-
родниот одбор на Битолска околија, како Погон на 
Машинотракторската работилница на 10-УШ-1953 
год. од тракторите на ликвидираните селски работ-
ни задруги. Започна да работи од 1957 година. 

Во текот на 1958 год. се занимаваше со услуги 
на земјоделството: орање, браносување, вршење, 
сеење, жнеење и др. 

Во текот на 1958 год. погонот имаше 14 работ-
ници и 2 службеници. 

Составен е од едно одделение на Деловниот за-
дружен сојуз во кое постојат магацин за гориво, 
механичка работилница за поправка на трактори и 

приклучните машини. Не располага со своја земја, 
но врши услуги на земјоделските задруги, држав-
ните стопанства и на индивидуалните лица, коопе-
рариња со задругите и индивидуалните производи-
тели. 

Погонот располага со дотрај ани машини така да 
осетува голема тешкотија во исполнувањето на 
планот. 

Овој погон има расходувано во текот на 1958 
година основни средства со набавна вредност од 
8,268.788 дин. или со сегашна вредност од 5,480.104 
динари. 

Вкупен приход 10,101.490 дин., вкупно трошоци 
6,846.963 дин. и чист приход 3,254.527. 

Приходот е расподелен спо-ред постојните про-
писи. (НО)' 
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Б И Л А Н С 
НА МАШИНО-ТРАКТОРСКИОТ ПОГОН ПРИ ДЕЛОВНИОТ ЗАДРУЖЕН СОЈУЗ ЗА МЕХАНИ-

ЗАЦИЈА, БИТОЛА 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. тт Износ Ред. „ 4 . Износ 
бр0 ј Назив на позицијата во 003 дин. број Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 11.791 1. Фонд на основните средства . . . 8 000 
2. Парични средства на основ, средства 1.097 2. Други извори на основните средства 5.571 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на 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 . . . 482 

5. Вкупни обртни средства 852 6. Други извори на обртните средства 1.000 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 100 

и на другите фондови 48 8. Извори на нераспределените средства1 — 

7. Парични средства на нераспределе-
лените средства т Д. Извори на средствата во пресметката 

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

друга актива средства 1.267 
8. Купувачи и други побарувања . . . 3.341 10. Добавувачи и други обврски . . . 805 
9. Друга актива . 96 — 

В К У П Н О : 17 225 В К У П Н О : 17.225 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВАРДАР", НЕГОТИНО 

на 31 декември 1958 година 

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 
4 5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

8.472 

5.516 

1.751 

3.625 
385 

19 750 

Рет. 
број Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на 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 

В К У П Н О : 

8.532 
504 

453 
318 

1965 

6.271 
1.707 

19.750 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Градежното претпријатие „Вардар", Неготино, е 
формирано од Општинскиот народен одбор Неготи-
но на 1-1-1954 година со решение бр. 2688 од 31-ХП-
1953 година. 

Претпријатието од година во година зајакнува; 
во 1954 год. покажува вкупна реализација од 
12,498.320 дан., во 1955 год. 27,527.584 дан,, во 1956 
год. 29,194.622 дин., во 1957 год. 49,428.049 дин. до-
дека во 1958 год. реализацијата изнесува 94,227.225 
динари. Исто така бројот на работниците од година 
на година се наголемува, така што на 31-ХП-1958 г. 
има по платен список 166 работници. 

Претпријатието од формирањето па навамо се 
механизира. Во наредните години има перспектива 
наполно да се механизира, за да ги задоволи локал-
ните потреби во изградбата на општествени објекти. 

Предвидениот план во 1959 год. изнесува 
110.000.000 дин/ за кој се смета да ќе биде испол-
нет, дури и натфрлен. 

Во однос на побарувањата и долговите не се 
наидува на поголеми потешкотии. 

Спрема (извештајот за работата во 1958 год. Ра-
ботничкиот совет предвидува перспектива за по-
стојано јакнење на претпријатието во наредните 
години. (87) 

Б И Л А Н С 
НА УГОСТИТЕЛСКИОТ ДУЌАН „ПРОЛЕТ", НЕГОТИНО 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а -

Ред. тт Износ Ред, тт Износ број Назив на позицијата 
гг , ^ 

во ООО дин. 0рОј Назив на позицијата во ООО дин. 

г А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 2.411 1. Фонд на основните средства . . . 2.374 
2. Парични средства на основ, средства 569 2. Други извори на основните средства 893 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничкава 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 . . . -

5. Вкупни обртни средства . . . . - 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 други фондови . . — 

и на другите фондови — 8. Извори на нераспределените средства — 

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 -

8. Купувачи и други побарувања . . . 495 10. Добавувачи и други обврски . . . 1.771 
9. Друга актива 1.665 11. Друга пасива 102 , 

В К У П Н О : 5.140 В К У П Н О : 5.140 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Угостителскиот дуќан „Пролет", Неготино, во 
1958 година беше даден од страна на Народниот од-
бор на општината Неготино на паушална пресметка 
и како таков имаше потпишано договор со одборот 
во кој се наведува да се платат следните придоне-
си: 1. камата на основните средства, 2. камата за 
обртните средства, 3. данок на промет, 4. придонес 
за социјално осигурување од таблицата за паушал-
ни дуќани и 5. придонес за станбен фонд и фонд за 
буџет по таблица (1„Сл. лист" бр. 12/58). 

Дуќанот во оваа година имаше во својот состав 
и една кафеана број 2. Реализирани се во 1958 го-

дина 13,571.314 дин. додека во 1957 год. беа реа-
лизирани 5,180.313 дин. 

Прометот е, значи, зголемен за 200%. 
Разликата остварена од лани до оваа година са-

мо со 569.000 дин.; трошоците се знатно зголемени 
во фондовите на основните средства. Исто се наба-
вени нови средства, фрижидер и опрема за ресто-
ран, а е набавен и ситен инвентар. Во 1957 година 
беа набавени средства за 304.000 дин., а во 1958 год. 
за 502.000 динари. 

Во 1957 год. трошоците изнесуваа 1,605.209 дин., 
а во 1958 год. 2,424.397 дин. т. е. поголеми се за 200%. 
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Б И Л А Н С 

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАРОДНА ТРГОВИЈА", БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. т т Износ Назив на позицијата во ООО дин. ^рфј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1.655 1. Фонд на основните средства . . . 1.723 
2. Парични средства на основ, средства 68 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 на заедничката потрошувачка 1.295 
вачка . — 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
1.014 

едничката потрошувачка . . . . . — 

потрошувачка 1.014 
В. Извори на обртните средства потрошувачка В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 389 
5. Вкупни обртни средства . . . . . 27.760 6. Други извори на обртните средства 18.556 

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

1.177 
7. Резервен фонд и други фондови . . 1.162 

и на другите фондови 1.177 8. Извори на нераспределените средства 90 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 1 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 . . . 834 10. Добавувачи и други обврски . . . 9.143 
9. Друга актива 1Л31 11. Друга пасива 1.382 

В К У П Н О : 33740 В К У П Н О : 33.740 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Трговското претпријатие „Народна трговија" — 
Битола е основано со цел да врши промет на мало 
на индустриски стоки во внатрешен промет, а по 
решение на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 5856 од 1-1У-1954 година со свои девет (про-
давници. 

Во 1958 година во претпријатието беа запослени 
високостручни службеници 5,27%, средностручни 
службеници 10,40% и квалификувани работници 
84,33%. 

Во работната 1958 година бројот на членовите 
на работничкиот совет изнесуваше 15 членови од 
кои 13 работници и 2 "службеници. Во текот на го-
дината ое одржани повеќе состаноци на кои главно 
се третирани прашања од областа на работните од-
носи, организацијата на претпријатието', финанси-
рањето на претпријатието', асортиманот, услугите, 
движењето на фондовите и слично. 

Во 1958 година фондот на основните средства е 
зголемен за 45% во однос на 1957 година кои сред-
ства главно се финансирани од сопствени извори. 

Во текот на 1958 год. претпријатието работеше 
со 19,000.000 дин. парични средства. Меѓутоа вкуп-
ните обртни средата изнесуваа 32,532.287 дин., од 
кои отпаѓа 75% само на залихи на трговски стоки 
во продавниците. 

Со своите продавници претпријатието настоју-
ваше планираниот промет за 1958 год. да го оствари 
со 103% а вкупниот приход 98%, амортизацијата 
102% како и другите придонеси со 90%, а пак оства-
ри приход од 11,940.000 динари и,ли во однос на го-
дишниот елан со 7%, а придонесите од доходот се 
остварени во однос на годишниот план со 141% а 
личните доходи со 108% и фондовите на претпри-
јатието со 50%. 

Планираниот промет во 1958 год. и неговото 
остварување со 108% се плод и резултат на сестра^ 
ното заложување на работниот колектив во текот 
на работната година. 

Во текот на годината претпријатието успеало 
да оствари и ги покрие исплатените лични доходи, 
како и да исплати на име лични доходи над та-
рифниот став до висина ,на едномесечна заработу-
вачка. Исто така еден поголем дел од чистиот при-
ход претпријатието го внесе во своите фондови. (109) 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 108/59. (920) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува де-
ка во регистарот на задругите на 4-11-1959 год. под 
рег. бр. 1/57, свеска II е запишано следното: Сообраз-
но со прописите на пречистениот текст на Уредбата 
за земјоделските задруги, Земјоделската задруга 
„Рамно Поле", с. Пешталево, Прилеп, ги промени 
своите правила по кои во иднина ќе ја врши следна-
та дејност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. трговија со мешана индустриска стока и ука-

жување услуги со машински парк. 
Престанува овластувањето за потпишување на 

досегашниот потписник Изетовски Авмед. Отсега 
Земјоделската задруга „Рамно Поле" во с. Пештале-
во ќе ја потпишуваат лицата: Балиоски Ваит и Ме-
медоски Мурат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 41/59. (925) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува де-
ка во регистарот на задругите на 13-111-1959 год. под 
рег. бр. 54/55, свеска III е запишано следното: Соо-
бразно со прописите од пречистениот текст на Уред-
бата за земјоделските задруги, Земјоделската задру-
га „Црвена ѕвезда", с. Глабочица, Охридска околија, 
ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја 
врши следната дејност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
влаешш; 
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5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. трговија со индустриски стоки од широка по-

трошувачка на мало; 
10. сточарство и преработка на млеко во млечни 

производи; 
11. пчеларство и домашна ракотворба (килимар-

ство). 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 122/59. (926) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува де-
ка во регистарот на задругите на 9-П-1959 год. под 
рег. бр. 44/55, свеска III е запишано следното: Соо-
бразно со прописите на пречистениот текст на Уред-
бата за земјоделските задруги, Земјоделската задру-
га „Ѕвезда", с. Октиси, Охридска околија, ги проме-
ни своите правила по кои во иднина ќе ја врши 
следната дејност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност ка задругата; 
9. трговија на мало со индустриски стоки од 

широка потрошувачка. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 75/59. (931) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 31 на 
страна 121 е запишано следното: Согласно со пот-
врдените правила од Советот за стопанство на На-
родниот одбор на општината Гостивар, со решение-
то бр. 68 од 3-1-1959 година, дејноста на Земјодел-
ската задруга „Ѕвезда" во с. Лакавица — Гостивар 
во иднина е: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 
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2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. откуп на земјоделски производи; 

10. унапредување на земјоделството; 
11. трговија со индустриски стоки; 
12. меринизација. 
Досегашниот управен одбор на задругата е раз-

решен од должност. За членови на новиот управен 
одбор се избрани следните лица: Зулбеар Алити, 
Јаја Исмаили, Ремзи Милаим, Тоза Селами и Енвер 
Рахмани. 

Досегашните потписници на задругата, и тоа: 
Амет Арслан, Асан Асани и Гази Селами се разре-
шени од должност и им престанува правото за пот-
пишување. 

За нови потписници на задругата се избрани 
Алили Алита Зулбеар, управник на задругата, и Иб-
браими Исмаили Јаја. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 98/59. (942) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71 на 
страна 279 е запишано следното: Народниот одбор на 
општината Табановце, Кумановска околија, со ре-
шението бр. 04-4149 од 6-1-1959 година, ги потврди 
правилата на Земјоделската задруга „Милан Лиси-
ца", с. Табановце, Кумановска околија, така што деј-
носта на задругата во иднина е: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 
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7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. набавка на расов приплоден добиток и ^ о п е -

рирање со индивидуалните производители. 
Досегашниот управен одбор на задругата е раз-

решен од должност. За членови на новиот управен 
одбор се избрани следните лица: Стојановиќ Трајан, 
претседател на управниот одбор, Велковиќ Каран-
фил, Златановиќ Драгољуб, Стефановиќ Јорде, Тра-
јановиќ Саво, Петрушевиќ Драгиша, Радиќ Илија, 
Лимани Лиман и Анастасиевиќ Стојко. 

Досегашниот потписник на задругата Степа Ви-
дановиќ е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. Задругата и понатака ќе 
ја потпишуваат старите потписници Иван Георгиев, 
управник, Благоевиќ Маќеа, книговодител, и Сто-
јановиќ Трајан, претседател на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 48/59. (956) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 241 на 
страна 669 е запишано следното: Киро В. Пеновски, 
досегашен шеф на сметководството на Фабриката 
со ладилник за конзервирање на овошје и зеленчук 
— Гевгелија, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството на Фабриката е на-
значен Владо Кајтазов, кој ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето, 
сметано од 1-1-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 158/59. (938) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 5 на 
страна 9 е запишано следното: Со решението на 
Одделението за стопанство и комунални работи на 
Народниот одбор на општината Чашка бр. 03-10143/1 
од 19-Х1-1958 година се потврдени правилата на 
Земјоделската задруга „Коле Неделковски", с. Вој-
ница, Титоввелешка околија, по кои задругата ќе ја 
врши следната дејност: земјоделство, лозарство, сто-
чарство, пчеларство, трговија на мало и откуп на 
земјоделски производи. 

Досегашниот управен одбор на задругата е раз-
решен од должност на 2-Ш-1958 година. За членови 
на новиот управен одбор се избрани следните лица: 
Малезановски Милан, Мицевски Петре, Гиовски 
Владо, Манчевски Владо, Михајловски ѓорѓи, Трај-
ко Андов, Павле Кузев, Сарагинов Јован, Гогов Ни-
ко, Петковски Ѓоре и Ројдовски Тасе. Претседател 
на управниот одбор е Петковски Ѓоре. 

Досегашниот потписник на задругата Милан Ма-
лезановеки, управник, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени' 
следните лица: Неделковски Д. Ангел, управник на 
задругата, и Крстевски Д. Борис, земјоделски тех-
ничар. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува^ 
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њето со стариот потписник Таневски П. Ангел, кни-
говодител во задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1034/59. (1009) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругата под рег. бр 93 на 
страна 337 е запишано следното: Народниот одбор на 
општината Титов Велес — Одделение за стопанство, 
со решението бр. 5730/1 од 18-1Х-1958 година, ги пот-
врди правилата на Земјоделската задруга „Един-
ство" — Титов Велес, според кој дејноста на за-
другата во иднина е: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
/о производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. откуп на кожи и волна; 

10. откуп на жива стока за клање; и 
11. откуп на сите видови земјоделски производи. 
Досегашниот управен одбор на задругата е раз-

решен од должност. За нов управен одбор се из-
брани следните лица: Благој Лутков, Таско Миров, 
Димче Диманов, Киро Гигов, ѓорѓи Бабункли, Бла-
гој Дајев, Страшо Ѓошев и Јосе Стевков. 

Досегашниот потписник на задругата Димче Ге-
оргиев Варналиев е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Бла-
гој Лутков, службеник. Тој задругата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со старите потписници Васил Кула-
ков, управник на задругата, и Борис Бошков, служ-
беник . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1015/58. (1011) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 154 на страна 405 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово бр. 04-318 од 5-11-1958 година се 
менува фирмата на Кондураџиската задруга „Миш-
ка" — Тетово и во иднина ќе гласи: Услужно-про-
изводителна кондураџиска задруга „Мишка" — Те-
тово. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 184/59. (1015) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 86 на 
страна 345 е запишано следното: Согласно со за-
писникот од годишното собрание на Земјоделската 
задруга „Пирибег", с. Беловиште — Тетовско, одр-
жано на 12-Х-1958 год., стариот управен одбор на 
задругата е разрешен од должност. За нов се из-
брани следните лица: Благоја Т. Гаврилоски, Нофо 
А. Маринкоски, Атанас Н. Јовановски, Мирко С. 
Коруноски, Благоја С. Тодороски, Димо С. Несто-
рови, Душан Ј. Ристоски, членови. За претседател 
на управниот одбор е избран Душан Ј. Ристовски. 

Досегашните потписници на Задругата, и тоа: 
Божин Јовановски, касиер, и Душан Ристовски се 
се разрешени од должност и им престанува правото 
за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени: 
Благојка Т. Гавриловски, управник на задругата, и 
Диме С. Нестороски, член на управниот одбор. Тие 
задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето со ста-
риот потписник Анѓелко П. Атанасовски, книгово-
дител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 376/59. (1014) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 198 на страна 543 е запишано следното: 
Пејчиновски Веселин, досегашен раководител на 
Работничко-службеничкиот ресторан на фабриката 
за волнени ткаенини „Тодор Јосифовски — Мерџан" 
— Тетово, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нов раководител на ресторанот, од страна на 
на работничкиот совет на Фабриката, е назначен 
Анастас Георгиевски, кој ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 377/59. (1016) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 81 на 
страна 325 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Нов 
задругар", с. Жилче — Тетовско, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Теарце бр. 
03-14383/58 е припоена кон Земјоделската за,друга 
„Нова слога", с. Лешок, сметано од 1-1-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 132/59. (1017) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 91 на 
стана 365 е запишано следното: Согласно со запис-
никот од годишното собрание на Земјоделската за-
друга „Горна Бањица", Тетовско, одржано на 14-
И-1958 година, стариот управен одбор на задругата 
е разрешен од должност. За членови на новиот упра-
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вен одбор се избрани следните лица: Даути Абдул 
Неим, претседател на УО, Даил Дабески, Самет Ша-
бани, Ќемал Суло, Енвер Зулбеар, Руфат Сали, Бла-
гоја Јовановски, Куле Смилковски и Бастри Фетаи. 

Досегашните потписници на задругата се раз-
решени од должност и им престанува правото за-
другата да ја потпишуваат. За нови потписници се 
назначени следните лица: Абдул Неим Даути, прет-
седател, Самет Шабани и Петре Мирчески. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 273/58. (1018) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 91 на 
стрмана 365 е запишано следното: Согласно со по-
тврдените правила од Секретаријатот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Гостивар, деј-
носта на Земјоделската задруга „Горна Баница", с. 
Горна Баница, Тетовско, во иднина е: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. купопродажба на алкохолни и безалкохолни 

пијалоци. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1082/58. ( 1 0 1 9 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот На задругите под рег. бр. 74 на 
страна 297 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Жеровјане 
бр. 04-5066/1 од 7-11-1959 година се потврдени пра-
вилата на Земјоделската задруга „Единство", с. Че-
лопек — Тетовско, така што дејноста на задругата 
во иднина е: земјоделство, сточарство, лозарство, 
машински парк и откуп на земјоделски производи. 

На собранието на задругата, одржано на 12-Х-
1958 год., стариот управен одбор на задругата е раз-
решен од должност. За членови на новиот управен 
одбор се избрани следните лица: Живко Настевски, 
претседател, Суљо Мемиши, Ѓуро Веселковски? Бош-
ко Мановски, Ремзи Рамадани, Абдураман Јакупи, 
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Лаза Ангеловски, Благоја Мартиновски и Младен 
Јаковчевски. 

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат ста-
рите потписници Стојан Ристовски, управник, и Ан-
геловски Лазе, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 365/59. (1020) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6ЧЛ-1958 год. под рег. бр. 0/57, свеска V е запи-
шано конституирањето на Инсталатерското метал-
ен о прегоријатие „Изградба" од Кичево, а согласно 
со решението на Народниот одбор на општината 
Кичево бр. 04—14755 од 26-П-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 77/58. (300) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
П-Ш-1958 год, под рег. бр. 3/56, свеска П е за-
пишано конституирањето на Фабриката за термо-
изолациони материјали „Партизан" од Прилеп, со 
следната дејност: производство на термоизолациони 
материјали (гранка 116 — неметали). 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр 95/58. (-301) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 12 на страна 25 е запишано следното: 
Блажо Бандев, досегашен шеф на сметководството 
на Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш" -
Кавадарци, е разрешен од должност и му престану-
ва правото за потпишување. 

За шеф на сметководството е назначен Ванчо 
Томев, кој претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со старите потписници: директорот Јован Стојанов 
и шефот на комерцијалното одделение Стефан Вел-
ков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 383/59. (1034) 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
% 

Во брошурата се поместени: Законот за организацијата на упра-
вата на народните одбори, Законот за органите на управата во 
Народна Република Македонија — пречистен текст, Уредбата 
за организацијата и работењето на Извршниот совет — пречистен 
текст и наместо предговор Експозето на др. Трајче Грујоски, 
секретар на ИС, поднесено на седницата на Републичкиот собор 
на Народното собрание на НРМ на 28 септември о. г. 

Се известуваат државните органи, установите, стопанските и 
општествените организации и другите интересенти благовремено 
да извршат порачки, бидејќи брошурата е отпечатена во ограни-
чен број примероци. 
ЦЕНА 180 ДИНАРИ. 
Порачки прима „Службен весник на НРМ", Скопје, Пошт. ф а х 
51. Жиро сметка 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје. 

П О К А Н А З А П Р Е Т П Л А Т А Н А 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

З А 1960 Г О Д И Н А 
ПРЕТПЛАТАТА НА „ С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К НА НРМ" ЗА 1960 
ГОДИНА И З Н Е С У В А 1.500 Д И Н А Р И З А Е Д Е Н П Р И М Е Р О К 

ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА 
ЦЕЛА ГОДИНА СО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА 
УПЛАТНИЦА ВО ,,СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

^ БРОЈ 36/59 ГОДИНА ИЛИ НА НАШАТА ЖИРО 
С-КА бр. 802-11/1-698 ПРИ НАРОДНАТА БАНКА -
СКОПЈЕ. 

ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА 
НА ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТ-
НИЦА ДА СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГР-
БОТ НА УПЛАТНИЦАТА ДА СЕ НАПИШЕ ЧИТ-

^ ЛИВА И ТОЧНА АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА 
Ј Д А СЕ ИСПРАЌА В Е С Н И К О Т ; З А К О Л К У 

ПРИМЕРОЦИ СЕ ВРШИ ПРЕТПЛАТАТА; СТАРИ-
ТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ ОВА ДА ГО НА-
ВЕДАТ И ПРЕТПЛАТЕНИОТ БРОЈ ПОД КОЈ Е 
ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1959 ГОДИНА. 

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1960 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ 
^ ОБНОВИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО ОВОЈ СРОК 
Ј ^ НА СИТЕ ШТО НЕ ЌЕ ЈА ОБНОВАТ ПРЕТПЛА-

ТАТА ЌЕ ИМ СЕ ЗАПРЕ ИСПРАЌАЊЕТО НА 
ВЕСНИКОТ. 

БИДЕЈЌИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1959 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИ-
РИЛЕ ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА 
ЕДНОВРЕМЕНО ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1959 ГОДИНА. 

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 бр. 802-11/1-698 

црн Народната банка — Скопје, Графички завод „Гоце Делчев" П (5316) - Скопје 


