
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Понеделник, 16 септември 1957 
Број 24 Година ХЦ1 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 50 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

124. 
На основа член 20 став 2 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет го до-
несе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

1. Извршниот совет се согласува: 
а) со Одлуката број 7569 од 12-Х1-1956 година 

што се однесува за расподелбата на средствата од 
фондот за превентивна здравствена заштита, доне-
сена на редовната седница на Собранието на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување, одржана 
на де'н 12-Х1-1956 година во Скопје; и 

б) со Одлуката бр. 2175 од 1-1У-1957 година што 
се однесува за расподелба на средствата од фондот 
за превентивна здравствена заштита, донесена на 
редовната седница на Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување, одржана на ден 
1-1У-1957 година во Скопје, 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 149 
13-У1-1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р 

125. 
На основа член 3 став 2 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување (Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет го до-
несе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката 
број 2178 од 1-1У-1957 година за расподелба на оп-
штата норма на придонесот за социјално осигуру-
вање, донесена на редовната седница на Собрание-
то на Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање, одржана на ден 1-1У-1957 година во Скопје, 

2, Ова решение влегува во сила веднаш. 
ИС бр. 150 

13-У1-1957 година 
Скопје Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

126. 

На основа член 56 став 2 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување ^„Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет го до-
несе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката 
број 2181 од 1-1У-1957 година за применување на 
додатниот придонес за социјално осигурување за 
1957 година, донесена на редовната седница на Со-
бранието на Републичкиот завод за социјално оси-
гуруваше, одржана на ден 1-1У-1957 година во 
Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 151 
ЈЗ-У1-1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

127. 

На основа член 70 став 3 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" број 12/55 год.), Извршниот совет 
го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката 
број 2174 од 1-1У-1957 година за примање на за-
вршната сметка за 1956 година на Републичкиот 
завод за социјално осигурување, донесена на ре-
довната седница на Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување, одржана на ден 
1-1У-1857 година во Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 152 
33-У1-1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 
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128. 

Врз основа на чл. 16 од Уредбата за органи-
зација на заводите за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/55) и чл. 13 ст. 2 
точка 4 од Статутот на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување („Сл. весник на НРМ" бр. 
6/56 год.), а во врска со чл. 70 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување (Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55 год.), Собранието на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување - Скопје, 
на својата седница одржана на ден 1 април 1956 го-
дина ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

ЗА 1956 ГОДИНА 

1. Се прима завршната сметка на приходите и 
расходите за 1956 година на Републичкиот завод 
за социјално осигурување — Скопје во која се 
искажани: 
— вкупно приходи дин. 4.743.814.376 
— издвојување за резерва 

1% од придонесот дин. 47.438.144 
— издвојување за здрав-

ствера заштита на пен-
зионери 73.579.236 121.017.380 

Чист приход дин. 4.622.796 996 
Расходи дин. 4.993.745.748 
Вишок; расходи ,над при-

ходите динари 370.948.752 
2. Оваа Одлука влегува во сила откако ќе ја 

одобри Извршниот совет на НР Македонија и се 
објави во „Службен весник на НРМ". 

Број 2174 Претседател 
1 април 1957 година на Извршниот одбор, 

Скопје М. Димитриевски, с. р. 

129. 
Врз основа на чл. 16 од Уредбата за организа-

ција на заводите за социјално осигурување, чл. 13 
ст. 2 точ. 15 од Статутот на Републичкиот завод за 
социјално осигурување („Службен весник на НРМ" 
бр. 6/56 г.) и чл. 3 и 55 од Уредбата за финанси-
рање на социјално осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 12/55 г.), Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување Скопје, на својата 
редовна седница одржана на 1 април 1957 год. а во 
согласност со Извршниот сзвет на НРМ, ја донесува 
следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАОПЛОДЕЛА НА ОПШТАТА НОРМА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во смисла на точ. 1 ст. 1 глава XX од Со-
јузниот општествен план за 1957 г. („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/56 г.) одредената општа стопа на 
придонесот од 38% од износите исплатени на име 
плати и други лични издатоци (јоснов за пресмет-
нува ње на придонесот), а по издвојувањето на опре-

делениот дел за потребите на Сојузниот завод за 
с. о. од 0,10% (чл. 3 ст. 1 тон. 3 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување) се распо-
делува на: 

а) норма на придонесот за здравствено 
осигурување 13% 

б) норма на придонесот за инвалидско-
пензионо осигурување и додатоци на деца 24% 

в) норма на придонесот за материјално 
обезбедување и, патни разноски на времено 
безработѓните лица 0,90%? 

2. Дел на придонесот според одделните норми 
на придонесот, пониски од општата стопа на при-
донесот за социјално осигурување, се определува 
за здравственото осигурување од 13%, а остатокот 
како дел на нормата на придонесот за инвалидско-
то пензионо осигурување и додатоци на деца. 

3. Оваа Одлука влегува во аила од денот на 
-објавувањето во „Службени весник на НРМ", а 
задолжително ќе се применува од 1 јануари 1957 
година. 

4. Со влегувањето во сила на оваа Одлука, 
престанува да важи Одлуката за расподелба на оп-
штата норма на придонесот за социјално осигуру-
вање, бр. 3726 од 31-У-1956 год. („Службен весник 
на НРМ" бр. 26/56). 

Број 2178 Претседател 
1 април 1957 година на Извршниот одбор, 

Скопје М. Димитриевски, с. р. 

130. 
Врз основа на член 20 став 2 од Уредбата за 

организација на заводите за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" број 12/55 година), и чл. 
20 од Уредбата за финансирање на заводите за со-
цијално осигурување, Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување, на својата четврта 
редовна седница одржана на 1 април 1957 година, 
ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ 
ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

I. 
Од нерасподелените средства од фондот за 

превентивна здравствена заштита кој изнесува 
23.126.014 дин. да се изврши расподелба како следува: 

1. На Заводот за заштита на народното здравје 
на НРМ — Скопје за набавка на ДДТ-емулзија 
за борба против маларија динари 9.000.000. 

, 2. На Советот за народно здравје на НРМ за 
борба против Полиомиелитис динари 2.500.000. 

3. На Институтот за физиолошка пата логика 
при Медицинскиот факултет Скопје за примена на 
изотопи во лекување на осигуреници дин. 1.000 ООО. 

4. На Институтот за туберкулоза на НРМ за 
борба против туберкулоза динари 2.500.000. 

5. На Главниот одбор на Црвен крст на НРМ 
за спроведување изолација на здрави деца од ту-
беркулозни родители динари 500.000. 

6. За исплата на добиените делови на Флуоро-
графскиот апарат динари 2.400.000. 
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И. 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето. 

Број 2175 Претседател 
1 април 1957 година на Извршниот одбор, 

Скопје М. Димитриевски, с. р. 

131. 
Врз основа на член 16 од Уредбата за органи-

зација на заводите за социјално осигурување и чл. 
33 и 75 од Уредбата за финансирање на социјал-
ното осигурување ^,Службен лист на ФНРЈ" број 
12/55 'год.), Собранието на Републичкиот завод за 
социјално осигурување Скопје, на својата седница 
одржана на ден 1 април 1957 година, ја донесе 
следната 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ 

НА ПЕНЗИИ - ИНВАЛИДНИНИ 

1. На околиските заводи за социјално осигуру-
вање на територија на Народна Република Маке-
донија, за покривање на трошоците за здравствена 
заштита на уживателите на пензии-инвалиднини, 
се обезбедува од средствата на фондот за долго-
рочно осигурување надомест во висина од 14% од 
исплатените пензии-инвалиднини. 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на НРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Број 2183 Претседател 
1 април 1957 година на Извршниот одбор, 

Скопје М. Димитриевски, с. р. 

132. 
Врз основа на чл. 13 став 2 точка 14 од Стату-

тот на Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање („Службен весник на НРМ" бр. 6/56 г.) и чл. 
19 од Уредбата за финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/55 г.) 
Собранието на Републичкиот завод за социјално 
осигурување — Скопје на своето заседание одржа-
но на ден 1 април 1957 година ја донесува следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА КОЈ ВЛЕГУВА ВО ФОНДОТ ЗА 
ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КАЈ 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

Дел од сумата на придонесот издвоен во фон-
дот за превентивна здравствена заштита на око-
лиските заводи за социјално осигурување кој вле-
гува како приход во фондот за превентивна здрав-
ствена заштита кај Републичкиот завод ќе изне-
сува 20%. 

Пресметувањето на делот на придонесот од 
претходниот став ќе се врши од страна на околис-
ките заводи за социјално осигурување до 10-ти во 

месецот за изминатиот месец и ќе се уплатува ка 
определената сметка на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување Скопје. 

Со стапувањето во сила на оваа Одлука, пре-
станува да важи одлуката за определување на де-
лот на придонесот по фондот за превентивна здрав-
ствена заштита во приходите на фондот за превен-
тивна здравствена заштита кај Републичкиот завод 
за социјално осигурување — Скопје за 1957 година. 

Оваа Одлука влегува во сила веднаш и ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Број 2184 ,Претседател 
1 април 1957 година на Извршниот одбор, 

Скопје М. Димитриевски, с. р. 

133. 
Врз основа на чл. 16 од Уредбата за организа-

ција на заводите за социјално осигурување, чл. 13 
став 2 точ. 19 од Статутот на Републичкиот завод 
за социјално осигурување („Службен весник на 
НРМ" бр. 6/56 год.) и член 56 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување ^,Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55 год.), Собранието на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување — Скопје 
на својата седница одржана на ден 31 мај 1956 го-
дина, во согласност со Извршниот совет на НР Ма-' 
кедонија ја донесува следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДО-

НЕС З А СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ З А 
1957 ГОДИНА 

1. Околискиот завод за социјално осигурување 
ќе го задолжи на плаќање додатниот придонес се-
кој поединец обврзник на придонесот за социјално 
осигурување при кого ќе утврди дека е бројот на за-
болувања на осигурениците, запослени при тој об-
Ерзник нараснал поради тоа, што не се или се" не-
доволно спроведени пропишаните здравствени и 
технички мерки со цел за заштита на запослените 
лица. 

2. Оценка да не се, односно да се недоволно 
спроведени здравствените или техничките мерки 
при поединечниот обврзник на придонесот, дава 
надлежната инспекција на трудот на народниот од-
бор на околијата, без која оценка околискиот завод 
за социјално осигурување не може да донесе ре-
шение во смисла на одредбите по член 57 од Уред-
бата за финансирање на социјалното 'осигурување. 

3.. Околискиот завод за социјално осигурување 
ќе го задолжи поединечниот обврзник на придонес 
за плаќање на дополнителен придонес во износ: 

0,50% од основата за пресметување на придо-
несот за социјално осигурување, кога просекот на 
заболувањата (односно траењето на заболувањата) 
при поединечниот обврзник на придонесот е пого-
лем за 0,20% од општиот просек утврден за око-
лијата. ' 

Применување на дополнителниот придонес ќе 
се врши по следната таблица: 
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— за секое прехранување на просекот за за-
болувањата за 0,20 се наголемува стопата на при-
донесот за 0,50%. 

— за секое прехранување на просекот на за-
болувањата за 0,40 се наголемува стопата на при-
донесот за 1%, 

— за секое прекорачување на просекот за за-
болувањата за 0,60 се наголемува стопата на при-
донесот за 1,5%, 

— за секое прехранување на просекот на за-
болувањата за 0,80 се Зголемува стопата на при-
донесот за 2%, 

4. Оваа Одлука влегува во сила откако ќе ја 
одобри Извршниот совет на НРМ и се објави во 
„Службен весник на НРМ". 

5. Со' влегувањето во сила на оваа Одлука пре-
станува да важи Решението за условите за вове-
дување и висината на дополнителниот придонес за 
социјалното осигурување, број 3729 од 31 мај 1956 
година („Службен весник на НРМ", бр. 26 од 1-1Х-
1956 година. 

Број 2181 Претседател 
1 април 1957 година на Извршниот одбор, 

Скопје М. Димитриевски, с. р. 

134. 
Врз основа на член 16 од Уредбата за органи-

зација на заводите за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/55) и чл. 13 ст. 2 
точка 13 од Статутот на Републичкиот завод, во 
врска со чл. 16 од Уредбата за финансирање на за-
водите за социјално осигурување ^,Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55 г.), Собранието на Заводот на 
својата седница одржана на 1-1У-1957 година, ја 
донесе следната 

О Д Л У К А 
За расподелба на средствата од резервата на ре-
публичкиот фонд за здравствено реосигурување за 
делимично покривање на вишокот на расходите над 
приходите по завршната сметка за 1955 година на 

поодделни заводи 

1. Расположивите средства по резервниот фонд 
на задолжителното здравствено реосигурување за 
1955 година во износ од; 28.349.843 д,ин. се доделу-
ваат и тоа: 

на Околискиот завод за соц. осиг. Скопје 12.449.843 
на Околискиот завод за соц. осиг. Куманово 4.1С0 ООО 
на Околискиот завод за соц. осиг. Штип 11.800.000 

Вкупно динари: 28.349.843 

2, Оваа Одлука влегува во сила веднаш по одо-
брувањето од Собранието. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
Одлука, престанува да важи Одлуката под број 
3722/31-У-1956 година за одобрување на кредити. 

Број 2182 Претседател 
1 април 1957 година на Извршниот одбор, 

Скопје М. Димитриевски, с. р. 

135. 
Врз основа на чл. 13 став 2 точка 15 од Стату-

тот на Републичкиот: завод за социјално осигуру-
вање („Службен весник на НРМ" бр. 6/56 г.) и чл. 
26 од Уредбата за финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/55 г.), 
Собранието на Републичкиот завод за социјално 
осигурување Скопје, на својата седница одржана 
на ден 1 април 1957 година ја донесува следната 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ 

I. 
1. Околиските заводи за социјално осигурување 

за 1957 год. ќе уплатуваат премија во фондот. за 
задолжително здравствено реосигурување во виси-
на од 4% од вкупниот износ на собраниот придо-
нес за здравствено осигурување. 

2. За резервен фонд за задолжително здравст-
вено реосигурување се издвојува 5% од вкупниот 
износ на наплатената премија. 

П. 
Во смисла на чл. 25 од Уредбата за финанси-

рање на социјалното осигурување, утврдени се 
следните републички; пресеци како и најмалите 
проценти на отстапувањето на тија просеци по кој 
ќе се врши надоместувањето од фондот за задол-
жително здравствено реосигурување: 

1. Просечен придонес за здравствено осигуру-
вање по осигуреник (активни и лица времено вон 
работен однос) на дин. 15.665 — со отапување од 
минус 2% т.е. динари: 15.340 — годишно (основица 
за надоместување). 

2. Како случаеви на поголемо користевме на 
здравствени услуги поради неповолните санитарни 
услови се утврдуваат и тоа: 

а) просечен број на амбулантни услуги по еден 
осигуреник на 17,6 услуги со отстапување од плус 
3% т.е. 18 услуги годишно (како основица за прес-
метување), 

б) просечен број на болно обскрбни денови, по 
еден осигуреник на 6 без отстапување годишно, ка-
ко основица за пресметување, 

в) просечен расход по еден осигураник за па-
тување до лекар специјалист од 444 дин. со отста-
пување од плус 5% годишно 465 дин. како основица 
за пресметнување. 

3. Просечен број на активни осигуреници жени 
20% без отстапување, како основица за пресмету-
вање. 

4. Просечен број на членови на фамилии на 
190 со отстапување од плус 3% т.е. 195 на 100 оси-
гураници како основица за пресметување. 

Ш. 
Во смисла на член 26 од истата Уредба вистина-

та на надоместувањето по фондот за задолжително 
здравствено реосигурување за пооделни случаеви 
на реосигурувањето се определува: 

1. Доколку просечниот годишен придонес за 
здравствено осигурување по еден осигураник е по-
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мал од републичкиот просек од 15.350 дин, надо-
местувањето ќе се врши во 60%-тен износ на раз-
ликата помеѓу републичкиот просек и просекот на 
околискиот завод за социјално осигурување. 

2. Доколку користењето на здравствените ус-
луги е поголемо од републичкиот просек, надоме-
стувањето ќе се врши: / 

а) за прекорачување на амбулантите услуги 
над републичкиот просек од 18 прегледи — услуги 
(амбулантно-забни) по еден осигураник, надоместу-
вање ќе се врши во 70%-тен износ од 142 динари 
те. динари 100, 

б) за прехранување на бројот на болно обскрб-
ни денови над републичкиот просек од 6 по осигу-
реник, надоместувањето ќе се врши во 60%-тен из-
нос од 910 динари т.е. динари 550, 

в) за поголеми трошоци на патните разноски до 
дехар специјалист над републичкиот просек од ди-
нари465 — по еден осигуреник, надоместувањето ќе 
се врши во 60%-тен из'нос. 

3. Доколку просекот на активни осигуреници 
жени е поголем од републичкиот просек од 20 на-
доместувањето ќе се врши во износ од динари 2000 
— по еден активен осигуреник жена нзд просекот. 

4. — Доколку просечниот број на членови на 
семејства на осигуреници е поголем од републич-
киот просек од 195, надоместувањето ќе се врши 
во износ од динари 1.000.— за секој член на фа-
милијата над просекот. 

IV. 
Пресметувањето на премии и надомести, доку-

ментирање на барањата за надомест како и постап-
ката за остварување на правото за надоместување 
од фондот за здравствено реосигурување ќе се 
врши на следниот, начин: 

1. — На крајот на секој календарски месец, 
околиските заводи за социјална осигурување ќе 
вршат пресметување на премиите, и по пат на кни-
жење ќе ја одобрат меѓусебната сметка на Репу-
бличкиот завод. 

2. — Републичкиот завод за социјално осигу-
рување ќе врши редовно издвојување на средства-
та во резервниот фонд во одредениот процент. 

3. — Утврдувањето на износот за надомест за 
поедини случаеви на задолжително здравствено 
реосигурување се врши врз основа на статистич-
ките и финансиските сведени ја споменати во оваа 
одлука. 

За таа цел околиските заводи за социјално оси-
гурување должни се по истекот на секое кален-
дарско тримесечје да испратат до Републичкиот 
завод за социјално осигурување за изминатиот пе-
риод од почетокот на годината сведени ја со соот-
ветните документи, врз основа на кои Републич-
киот завод ќе утврди дали настанале причини за 
задолжително здравствено реосигурување за кое 
се врши надоместувањето. 

Сведени јата треба да бидат групирани по ме-
сеци. 

4. — Републичкиот завод за социјално осигу-
рување врз основа на поднесената документација 
ќе врши цресметнување со' заводите каде настанале 
случаеви за реосигурување и ќе поднесе решение 

за признавање на правата за надоместувањето и 
за висина на надоместувањето по поодделни слу-
чаеви. 

5. — Во период помеѓу поодделни пресметки 
Републичкиот завод ќе одобрува аконтации спрема 
висината на надоместувањето за изминатиот пре-
сметковен период. 

6. — Сите пресметки по секој основ ќе се вр-
шат за сето поминато време од почетокот на годи-
ната до крајот на пресметковниот период, а за на-
доместување доваѓа во обзир само разликата по-
меѓу извршената исплата на аконтацијата и ко-
нечната пресметка на надоместувањето шго при-
паѓа за соодветна година. 

7. Доколку Републичкиот завод за социјал-
но осигурување констатира дека поднесените све-
дени ја и документација не се потполни или: пре-
сметките се погрешни ќе бара од заводот да го 
истото надополни, а може и да врши проверка по 
документацијата на поднесените барања. 

8. — Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја 
потврди Собранието на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување и се објави во „Службен весник 
на НРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1957 год, 

9. — Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за висината 
на премијата и надокнадеа за поодделни случаи 
на обавезно реосигурување и процентот за оства-
рување на надомест, број 3727 од 31 мај 1956 година. 

Број 2179 Претседател 
Ј-1У-1957 година на Извршниот одбор, 

Скопје М. Димитриевски, с. р. 

Огласен дел 
МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Свидетелство' за положен полуматурски испит, 
издадено од Гимназијата во Брод на Милош Сто-
јановски, с. Русјаци — Брод. (737) 

Здравствена легитимација бр. 5523, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Кр. Паланка 
на Славко Д. Атанасовски, с. Ранковце — Кр. Па-
ланка. (738) 

Возачка книшка за мотоцикал МСУ рег. бр. 
569, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје 
на Миодраг Јовиќ1, Скопје. (739) 

Работна книшка бр. 26361, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Рефик Ш. 
Бислимов, Скопје. (740) 

Свидетелство за положен калфински испит бр. 
3907, издадено од Дирекцијата на железниците во 
Скопје на Богатин 3. Стојанов, е. Кучково — 
Скопско. (741) 

Индекс бр. 655, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на Александар Д. Караџов — 
Скопје. (742) 
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Индекс бр. 2110, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на Милица Глигориевиќ, Скопје. 

(743) 
Свидетелство За завршена I год. учителс(ки курс 

бр. 6Г- издадела од Албанската учителска школа — 
Скопје на Осман И. Асанов. (744) 

Работна книшка серија бр. 126718, рег. бр. 
2685, издадена од Бирото за посредување на тру-
дот — Скопје на Светослав М. Пеновиќ, Скопје. 

(745) 
Здравствена легитимација бр. 40317, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Стефанка Живкова, Скопје. (746) 

Здравствена легитимација бр. 14689, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Димче С. Цветковски, ул. „Чингел Каракол" бр. 26 
- Битола. (747) 

Здравствена легитимација бр. 4489 на Науме 
Гогоски, Струга. (748) 

Здравствена легитимација бр. 89662, на Вита 
Глигоровска, Скопје. (75Д) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Миха-
рем Ф. Џеладинов, Скопје. (751) 

Здравствена легитимација издадена од Заво-
дот за социјално осигурување - Скопје на Султа-
на Ристова, Скопје. (752) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Дора М. 
Трампеска, Скопје. (753) 

Свидетелство за положена поламатура, главна 
книга бр. 2 през 1953/54 година на Зуди Мелика 
Агоји, ул. „Белградска" бр. 29 — Гостивар. (754) 

Здравствена легитимација бр. 19701 на Ица 
Митрева, с. Новчани — Титоввелешко. (755) 

Свидетелство за IV клас гимназија, издадено 
од Женската гимназија — Скопје на Благојка Ми-
лованови^ Скопје. (756) 

Здравствена легитимација ' бр. 30846, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Мира Пешковска, Скопје. (757) 

Воена книшка бр. 155, издадена од Воениот от-
сек — Скопје на Шабедин Расим Кадри, Скопје. 

(758) 
Калфинско свидетелство бр. 520, издадено од 

Занаетчиската комора — Скопје на Коце Тасевски, 
Скопје. (759) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од Женската гимназија — Скопје на Ру-
мена Пижева, Скопје. (760) 

Здравствена легитимација на Петар Ангеловски, 
Битола. (761) 

Здравствена легитимација бр. 12756 на Веца 
Ланчева, ул. „Д. Населба" бр. 22 — Титов Велес. 

Здравствена легитимација бр. 5410, издадена од 
Заводот за социјално осигурување Кавадарци на 
Фазли Алушов Сејфулов, ул. „Страшо Пинџур" бр. 
58 — Кавадарци. (763) 

Здравствена легитимација бр, 2195, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на Бог-
дан Гошев, ул. „Т. Чучков" бр. 4 — Штип. (764) 

Работна книшка бр. 3472, издадена од Бирото 
за посредување на трудот —" Куманово на Раде 
Доцев Митевски, Р. МЛ. Нагоричане — Куманов-
ско. (765) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Васил Фи-
липовски, Скопје. (767) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Ра-
хилка Стојанова, Скопје. (768) 

Работна книшка бр. 5194/114796, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Тетово на 
Љутвиу Екрем Авни, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 107 
- Тетово. (769) 

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 622, 
издадена од СВР - Тетово на Трпе Ристов Јан-
ковски, с. Беловиште — Тетовско. (770) 

Здравствена легитимација на Ружа Нашкова, 
ул. „Пирин" бр. 1 — Титов Велес. (771) 

Работна книшка рег. бр. 5242, серија бр. 
069639, издадена од Бирото за посредување на тру-
дот — Струмица на Борислав Христов Мицков, ул. 
„Благој Мучето" нови згради — Струмица. (772) 

Работна книшка бр. 6651, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Екрем Та-
маз Јашаров, Скопје. (773) 

Диплома за положен поламатурски испит под 
бр. 175, издадена од Гимназијата „Кочо Рацин" — 
Титов Велес на Лилјана Ј. Костова, Титов Велес. 

(774) 
Здравствена легитимација издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на Јован Ј. 
Трајковски, Скопје. (775) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија 
бр. на главната книга 16 на Душко Димитров, Гев-
гелија. (776) 

Работна книшка бр. 5974),' серија бр. 145866, 
издадена од Бирото за посредување на трудот -
Гостивар на Сребре Негрев Савески, с. Печково — 
Гостивар. (777) 

Здравствена легитимација бр. 21776 на Крста 
Петре Шуменкова, ул. „Јане Сандански" бр. 52 — 
Битола. (778) 

Здравствена легитимација бр. 3782 на Драган 
Методиев Талевски, ул. „Борис Кидрич" бр. 93 — 
Прилеп. (779) 

Здравствена легитимација бр. 9600 на Риза Ма-
џари, ул. „ЈНА" - Струга. (780) 

Здравствена легитимација бр. 6494, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Мирче К. Атанасовски, Скопје. (781) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Ресим 
Реџеповски, с. Цветово — Скопско. 782) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Васил 
Диков, Скопје. (783) 

Здравствена легитимација бр. 2154, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Пробиштип на Аритон Стојанов Крстев, с. Добрево 
- Кочани. (784) 

Здравствена легитимација бр. 2816, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
Крстана Арсенова Димитриоска, ул. „Тризла" бр. 
21 - Прилеп. (785) 

Здравствена легитимација бр. 6036, издадена од 
Заводот за социјално осигурување Скопје на Вера 
Костова, Скопје. (786) 
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Свидетелство за завршена I година мајсторска 
школа, издадено од Мајсторската школа во Скопје 
на Пане Петрушевски, Скопје (Ј787) 

Здравствена легитимација бр. 50844, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Паурин Симонион, Скопје. (788) 

Работна книшка бр. 3744, издадена од Бирото 
за посредување на трудот Титов Велес на Дафи-
на Ѓ. Стојанова, ул. „Белградска" бр. 55 — Титов 
Велес. (789) 

Здравствена легитимација бр. 16064, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
Тасо Ристовски, с. Ежово Брдо — Штипско. (790) 

Свидетелство за завршен УП клас гимназија, 
издадено од Женската гимназија во Скопје на Гор-
дана Варадинова, Скопје. (719) 

Здравствена легитимација бр. 2172, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Трстеник на 
Душан С. Ѓорѓевиќ, Скопје. (720) 

Здравствена легитимација бр. 14068, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кичево на 
Норка Велиноска, ул. „29 ноември" бр. 115 — Ки-
чево. (721) 

Здравствена легитимација бр. 5524, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Куманово на 
Душан М. Миленковиќ1, ул. „Живко Чала" бр. 9 — 
Куманово. (722) 

Здравствена легитимација бр. 13926, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Мабер Абдула Османи, ул. „Карл Маркс" — 
Куманово. (723) 

Здравствена легитимација бр. 26389, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Тодор Наумов Змејков, ул. „4 ноември" бр. 68 — 
Битола. (791) 

Здравствена легитимација бр. 31398, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп 
на Драган Петровски, ул. „11 октомври" бр. 176 — 
Прилеп. (792) 

Сообраќајна дозвола од трактор под бр. 6020 
„Перкинс" на Машинско' Услужното претпријатие 
„Руен" — Кочани. (793) 

Здравствена легитимација бр. 11440, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Струми-
ца на Солунка Паришова Шопова, с. Хамзали — 
Струмица. (794) 

Дозвола бр. 9873, издадена од Заводот за со-
цијално осигурување — Скопје на Столе Стоја-
новски, Скопје. (795) 

Здравствена легитимација бр. 730"3, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Ниш на 
Бошко Станко Стефановиќ, Скопје. (796) 

Здравствена легитимација бр. 7347, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Куманово на 
Вера Матие Бојковска, осмолетка „Вук Караџиќ" 
- - Куманово. (797) 

Зрдавствена легитимација бр. 4711 на Тодос, Р. 
пистовски, С. Градец — Крива Паланка, (798) 

Оружен лист бр. 1093, издадена од СВР — 
Штип на Милчо Николов Атанасов с. Сушево, 
Струмица. (799) 

Здравствена легитимација бр. 596010, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Исак Н. Османовски, Скопје. (800) 

Мајсторско право бр. 1860, издадена од Занает-
чиската комора — Скопје на Бајрам Халил Шеф-
кет, Скопје. (801) 

Работна книшка бр. 4081, серија бр. 11150Ф, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на Ислам М. Демиров, Скопје. (802) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Славе 
Капетанов, с. Ноово — Скопје. (803) 

Здравствена легитимација бр. 86457, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Мира Г. Атанасова, Скопје. (804) 

Дозвола за држење на ловна пушка бр. 2, ка-
либар 16 двоцевна, издадена од СВР — Скопје на 
Благоја Јовчески, с. Усје — Скопје. (805) 

Здравствена легитимација бр. 155045, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Маријана Милчевс"ка, Скопје. (806) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Левка Ни-
колова. Скопје. (808) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на К,емал 
Селимов, Скопје. (809) 

Здравствени легитимации издадени од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје под бр. 
49902, 49901 и 95751 на Александар, Љиљана и Ма-
рика Скалови, Скопје. (810) 

Сообраќајна книшка за трактор „Ланцбулдуг" 
бр. 663, издадена од СВР — Скопје на Земјодел-
ското стопанство при КП Д с. Идризово — Скопје. 

(811) 
Сообраќајна книшка бр. 664 за 3-тонска трак-

торска приколица, издадена од СВР — Скопје н) 
Земјоделското стопанство при КП Д, с. Идризово — 
Скопје. (812) 

Оружен лист бр. 131, издаден од СВР — Тетово 
на Лазар Трипуна Јанкоски, с. Беловиште — Гос-
тивар. (813) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Шефкет К. 
Рустеми, Скопје. (814) 

Здравствена легитимација бр. 24132, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Илија Бламачански, Скопје. (815) 

Инвалидска легитимација за повластено па-
тување бр. 22650, издадена од Секретаријатот за 
социјално осигурување — Скопје на Добривоје М. 
ШиЈваќ, Скопје. (816) 

Шоферска исправа бр. 81 и возачка дозвола 
бр. 1499, издадена од СВР - Скопје на, Мите Апо-
столовски, Скопј е. (817) 

Здравствена легитимација бр. 27761, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Фикрет Ш. Рушид, Скопје. (818) 

Индекс бр. 463, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на Воислав Ѓорчески, Скопје. 

(819) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Се огласува за неважен загубениов округли 
печат на Производителите стопанство „Павлешен-
ци", с. Павлешенци — Кумановско под назив: Др-
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жавно земјоделско1 про(изводително стопанство 
„Павлешенци" с. Павлешенци — Кумановско. 

(681) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 364132, серија бр. 342023, 
издадена од СВР — Белград на Лепосава Ж, Сти-
панчиќ, Скопје. (2311) 

Лична карта рег. бр. 47465, серија бр. 0629316, 
издадена од СВР — Скопје на Павле Јане Колев-
ски, Скопје. (2312) 

Лична карта рег. бр. 1301, серија бр. 0613830, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Ќамил Реџеп 
Шабан, Скопје. (2313) 

Лична карта рег. бр. 3902, серија бр. 0616175, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Веби Шабан 
Фета, Скопје. (2314) 

Лична карта рег. бр. 1653, серија бр. 0782982, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Бајрам Аб-
дула Зилбер, Скопје. (2315) 

Лична карта рег. бр. 545, серија бр. 0003857, 
издадена од СВР — Скопје на Борис Славе Сте-
фановски, Скопје. ( 2 3 1 6 ) 

Лична карта рег. бр. 6138, серија бр. 0617338, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Асан Реџеп 
Јусуф, Скопје. (2317) 

Лична карта рег. бр. 19241, серија бр. 0595361, 
издадена од СВР — Скопје на Бекир Ариф Мусли, 
Скопје. (2318) 

Лична карта рег. бр. 5917, серија бр. 2599038, 
издадена од СВР — Туин на Хасима Махит Кли-
мента, Скопје. (2319) 

Лична карта рег. бр. 7800, серија бр. 0584310, 
издадена од СВР — Скопје на Марко Крсто Ле-
војковски, Скопје. (12320) 

Лична карта рег. бр. 24394, серија бр. 0071876, 
издадена од СВР — Скопје на Петра Благоја Те-
лева, Скопје. (2321) 

Лична карта рег. бр. 10707, серија бр. 0012061, 
издадена од СВР — Скопје на Душанка П. Рољева 
Скопје. (2322) 

Лична карта рег. бр. 88625, серија бр. 0630391, 
издадена од СВР — Скопје на Методија Јаначко 
Петковски, Скопје. (2323) 

Лична карта рег. бр. 42804, серија бр. 0620178, 
издадена од СВР — Скопје на Атанас Јован ѓор-
ѓиевски, Скопје. (Ј2324) 

Лична карта рег. бр. 17468, серија бр. 0659590, 
издадена од СВР — Скопје на Миља Коце Иванова 
Станкова, Скопје. (2325) 

Лична карта рег. бр. 7201, серија бр, С003432, 
издадена од СВР — Скопје на Марика Атанас Ни-
колова, Скопје. (2326) 

Лична карта рег. бр. 76907, серија бр. 0054208, 
издадена од СВР — Скопје на Милка Лазар (Ку-
сева) Трпкова, Скопје. (Ј2327) 

Лична карта рег. бр. 14379, серија бр. 0017030, 
издадена од СВР — Скопје на Митко Јаким Додев, 
Скопје. (2328) 

Лична карта рег. бр. 8166, серија бр. 0583676, 
издадена од ОВР — Скопје на Трајан Ристо Стеф-
ковски, Скопје. (2329) 

Лична карта рег. бр. 32695, серија бр. 0022536, 
издадена од СВР — Скопје на Русанда Лазар (Трај 
чева) Арсова, Скопје. (Ј2330) 

Лична карта рег. бр. 4189, серија бр. 2597299, 
издадена од СВР — Тутин на Љутво Рехо Аговиќ, 
Скопје. (2331) 

Лична карта рег. бр. 21946, серија бр. 0065860, 
издадена од СВР — Скопје на Зоран Киро В анге-
лов, Скопје. (2332) 

Лична карта рег. бр. 62000, серија бр. 0066730, 
издадена од СВР — Скопје на Џемаил Акиф Се-
лим, Скопје. (2333) 

Лична кѕфта рег. бр. 81427, серија бр. 0059829, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан Стојан Ко-
стовски, Скопје. 02334) 

Лична карта рег. бр. 4367, серија бр. 0007802, 
издадена од СВР — Скопје на Алексо Атанас Пет-
ровски, Скопје. (2335) 

Лична карта рег. бр. 1911, серија бр. 0781965, 
издадена од СВР — Тетово на Љубомир Т. Канди-
р а н , ул. „Т. Циповски" бр. 63 - Тетово. (2215) 

Лична карта рег. бр. 322, серија бр. 0145326, 
издадена од СВР - Прилеп на Христо Богев Вел-
коски, ул. ,,Р. Ристоски" бр. 3 - Прилеп. (1996) 

Лична карта рег. бр. 321, серија бр. 0145325, 
издадена од СВР — Прилеп на Стефка (Стојкоска) 
Белкоска, ул. Р. Ристески" бр. 3 - Прилеп. (1997) 

Лична карта рег. бр. 5248, серија бр. 0030944, 
издадена од СВР — Ресен на Карапашовски К. 
Ѓорѓи, Лубој но - Охридско. (1532) 

Лична карта рег. бр. 26856, серија бр. 3232396, 
издадена од СВР - Краљево на Станица Светислав 
Богаќевиќ, ул. „Т. Ц. Мерџан" бр. 21 - Тетово. 

(1521) 
Лична карта рег. бр. 11536, серија бр. 0552064, 

издадена од СВР — Куманово на Стојан В. Стоја-
новски, с. Пчиња — Кумановско. (1998) 

Лична карта рег. бр. 2744, серија бр. 0727370, 
издадена од СВР - Кичево на Киро Миленко 
Наумовски, с. Вир — Кичево. (1999) 

Лична карта рег. бр. 7081, серија бр. 0499739, 
издадена од СВР — Кавадарци на Јован Петров 
Миндев, с. Марена — Кавадарци. ѕ (2000) 

Лична карта рег. бр, 3167, серија бр. 0415677, 
издадена од СВР — Радовиш на Јован Ристов Пе-
цов, с. Воиславци — Радовиш. (2001) 

Лична карта рег. бр. 65, серија ,бр. 0549534, 
издадена од СВР — Куманово ни Гуга Станко Јо-
вановиќ, с. Табановце — Кумановско1. (2002) 

Лична карта рег. бр. 1072, серија бр. 0066442, 
издадена од СВР — Гевгелија на Трајко Јованов 
Боев, Валандово — Титоввелешко. (2003) 

Лична карта рег. бр. 14089, серија бр. 0590689, 
издадена од СВР — Скопје на Заим Етем Амет, 
Скопје. (1850) 

Лична карта рег. бр. 34422, серија бр. 1381556, 
издадена од СВР — Осјек на Нада Петра Поповиќ, 
IV градилиште „Маврово" — Гостивар. (2005) 

Лична карта рег. бр. 1883, серија бр. 0698393, 
издадена од СВР — Гостивар на Џафер Алила 
Сулејмани, с. Падалиште — Гостивар. (2006) 

Лична карта рег. бр. 3983, серија бр. 416529, 
издадена од СВР — Радовиш на Али Усеинов Ли-
манов, с. Ораовица — Радовиш. (2007) 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ТУТУН „ОТЉА", КУМАНОВО 

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

^ о 
Оц о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

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

ВКУПНО: 

197 

333 

722 

377 
10.072 

11.701 

1=С о О) о, Си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

527 

10.000 

565 

609 

11.701 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕ-
ТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА 
ТУТУН „ОТЉА", КУМАНОВО ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е формирано на 4-1У-1956 год. 
со решение на Народниот одбор на општината — 
Куманово бр. 8807 од 4-1У-1956 год. а е регистри-
рано при Окружниот стопански суд во Скопје под 
бр. 1712 од 5-1У-1956 год, 

Работничкиот совет е избран на 27-УН-1956 г. 
Тој брои 15 члена од кои 1 службеник и 14 работ-
ника. Има одржано 6 состаноци на кои се трети-
рани разни прашања и се донесувани разни од-
луки за работата и проширувањето на претпри-
јатието. 

Во почетокот претпријатието почна да работи 
со неколку работника и со нив отпочна сеидба на 

расадот. До крајот на бербата работеа повеќе од 
120 работници и службеници. 

Претпријатието располагаше со 22 ха обработ-
лива површина, на која (меѓу првите во Македо-
нија) на 21 мај отпочна расадувањето на тутунов 
расад. 

Макар што земјиштето не беше доволно при-
готвено (само еднаш беше орано' и тоа во пролет) 
и претпријатието беше оскудно како во простории 
така и во основни средства и ситен инвентар, се-
пак постигна задоволителни1 резултати: 1.100 кгр. 
финален продукт на 1 ха, а продажната цена 1.800 
дин. по 1 килограм. 

Претпријатието имаше одобрени обртни сред-
ства од Народната банка на сума од 11,000 000 дин. 
Сумата не беше доволна за-да ги подмири нашите 
потреби. Затоа бевме принудени да земеме аванс 
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од Извозното претпријатие за тутун „Македонија" 
— Скопје. 

Претпријатието во текот на 1956 год. немаше 
направена реализација. Реализацијата е направе-
на во март 1957 год. По направената пресметка на 
вкупниот приход на производството од бербата на 
1956 год. се предвидува следното: 

Реализацијата 41,936.351 
Вонредни непредвидени приходи1 320.797 

Вкупно: 42,257.148 
Материјални трошоци 2,461.339 
Амортизација 266.837 
Камата на обртни средства 131.015 
Данок на промет 23.903.720 

Земјарина 110.452 
Придонеси и чланарини 139.789 
Болувања до 7 дена „ 112.005 
Резервен фонд на претпријатието 232.864 
Плати по тар. правилник 7.085.503 
Придонес за соц. осигурување 2.804.016 
Придонес за ста,нбена изградба 141.640 
Остаток — фонд за самост. располагање 4,867.968 

Вкупно: 42.257.148 

Од ова се гледа дека претпријатието во текот 
на 1956 год. и покрај тешкотиите, постигана задово-
лителни резултати. Со неговото проширување во 
иднина резултатите ќе бидат уште подобри. (27) 

Б И Л А Н С 

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РАЗНОПРОМЕТ", СКОПЈЕ 
А к т и в а на ден 31-ХИ-1956 година П а с и в а 

5 о, Назив на позицијата си \о 
Износ 

во ООО дин. 5 о, Назив на позицијата Си \о 
Износ 

во ООО дин. 

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

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

тициони; средства 

1.485 

18.191 

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

3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

1.485 

19.301 

е 
Б. Обртни средства 

ње н,а инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 11.416 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 

актива 
' 6. Банка — кредит за обртни средства 

7. Фонд обртни средства 
181.168 

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

54.351 
145.853 

8. Пасивни временски разграничувања 
В. Извори на средствата во пре-

сметка и друга пасива 

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

10. Друга пасива 
28.509 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

833 

В К У П Н О : 231.295 В К У П Н О : 231.295 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Претпријатието „Разнопромет" — Скопје поста-
вениот план за СТОЈКОВ промет во 1956 год. во висина 
од 600,000.000 дик. го исполни со 630,868.931 дин. или 
со 105%. 

Планот за набавка на стоки; исто така е испол-
нет со 110,5%. Набавката на стоките е вршена од 
директни изјвори-индустријата, користејќи се со сите 
бонификации. По тој начин им се пружени сите 

услови на муштериите да набават во претпри-
јатието такеви артикли чија набавка е сложена и 
скапа. 

Претпријатието постојано води борба за зголе-
мување коефициентот на вртењето. Така спрема 
просечно користениот кредит пости,гнат е коефи-
циент 4,5 спрема 4,21 во 1955 година. 

На своите обврски, како спрема добавувачите 
така и спрема општествената заедница одговараше 

е секој пат точно и навреме, (30) 
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Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОВР А БОТКА НА ТУТУН ВО РЕСЕН 

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

Ѕ а Назив на позицијата 0-1 \о 
Износ 5 о. Назив на позицијата ех \о 

Износ 

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

97.938 
средства 

1. Основни средства 97.938 
1. 

средства 
1. Основни средства 

10.151 1. Фонд на основните средства . . 97.938 10.151 2. Долгорочен кредит за довршените 
97.938 

3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции — 

тициони средства 18.964 3. Разни фондови^ 29.318 
4. Долгорочен кредит за финансира-

В. Обртни средства 
ње на инвестициите 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 198.072 инвестициите 10.151 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 162.041 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . -

5. Купувачи и други побарувања . . 
8. Пасивни временски разграничувања 457 

5. Купувачи и други побарувања . . 116.770 
Пасивни временски разграничувања 

6. Друга актива 898 
В. Извори на средствата во пре-

6. Друга актива 898 
В. Извори на средствата во пре-

6. Друга актива 898 сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 142.888 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка 208 050 Г. Финансиски резултат 
,и,. 11. Добивка 208,050 

12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 650.843 В К У П Н О : 650.843 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА 

НА ТУТУН, РЕСЕН ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ, бр. 586 од 1950 год. 

Производната задача е натфрлена со доста 
голем процент поради тоа што бербата на тутун 
1955 година по доста дождови даде количина со 
преку 200 тони повеќе, а бербата 1956 година го 
даде, и покрај јака суша, планираното количество 
на добро квалитетни тутуни од 440 тони кои 75% 
се погодни за извоз. 

Остварената добивка во износ од 208,049.911 
дин. говори не само за исполнување на планските 

задачи, ами и за нивното надминување. Посебни 
тешкотии за претпријатието претставуваа недо-
волните обртни средства, како и недоволниот ма-
гацински простор. Затоа претпријатието од свои 
средства изгради помошни згради и набави основ-
ни средства за подобрување на работата, изгради 
објекти за заштита на хигиената и презеде тех-
нички мерки за подбрување на работата. Просеч-
ното движење на фондовите на претпријатието 
изнесуваше преку 30,000.000 динари. 

За овој успех на претпријатието придонесе 
многу правилната работа на органите на работ-
ничкото самоуправување. (75) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ЗАДРУЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЕРВИС", 

КУМАНОВО ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е формирано на 1-УИ-1956 год. 
со издвојување од Механичарското лимарско прет-
пријатие „11 ноември" во Куманово. 

По формирањето, на претпријатието му се до-
делени како основни средства земјоделски и др. 
приклучни машини собрани од земјоделските за-
други во Кумановска околија. Овие машини во 

задругите слабо работеле, бидејќи биле во неис-
правна состојба, но претпријатието со големи ма-
теријални трошоци успеа да ги доведе во исправна 
состојба. Дел од овие трошоци, од 1,000.000 дин. ги 
покри Околискиот народен одбор од фондот за 
унапредување на земјоделството, а износот од 
800.000 дин. Околискиот задружен сојуз во Кума-
ново. Останатиот износ од 2,198.315 дин. ги покри 
'претпријатието како сопствени услуги. Но и покрај 
овие материјални трошоци, претпријатието го за-
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врши своето работење со добивка од 1,407.999 дин. 
Претпријатието имаше тешкотии за одвивање 

нормална работа. Располагаше со недоволни обрт-
ни средства од Народната банка. Затоа претприја-
тието не можеше да се снабди со нужни резервни 

делови за сите видови земјоделски машини, Теш-
котии им^ше и околу набавката на резервни де-
лови (машините се повеќе увозни). Некои делови 
претпријатието изработуваше во сопствените ра-
ботилници. (33) 

Б И Л А Н С 
НА ЗАДРУЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УСЛУГИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО „СЕРВИС" - КУМАНОВО 

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

5 а, Назив на позицијата Си \о 
Износ 

во ООО дин. 5 си Назив на позицијата 
Си о 

Износ 
во ООО дни. 

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

1. Основни средства . . . . . . . 17.676 средства 
.17.676 2. Инвестиции во тек — 1. Фонд на основните средства . . .17.676 

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

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

Издвоени -средства и други инвес-
885 

инвестиции — 

тициони средства 885 3. Разни фондови 1.053 
4. Долгорочен кредит за финансира-

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите — 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 
4. Вкупни обртни средства . . . . 4.082 инвестициите — 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 3.000 

актива 7. Фонд на обртните средства , . . , -

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

5. Купувачи и други побарувања . . 3.056 
Пасивни временски разграничувања 

Друга актива 105 
В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 105 
В. Извори на средствата во пре-Друга актива 105 сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 4.057 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка 1.408 Г. Финансиски резултат 
8. Загуба — 11. Добивка . , 1.408 

12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 27.212 В К У П Н О : 27.212 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА 1 ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „РОКО-

МИЈА", СКОПЈЕ ВО 1956' ГОДИНА 

Ова стопанство е формирано 1951 год. со фу-
зионирањето на економиите на бивши Ш и IV ре-
онски одбор — Скопје. 

Стопанството е формирано од страна на На-
родниот одбор на Скопска околија и е регистри-
рано во Околискиот стопански суд во Скопје. Ова 
стопанство се занимава претежно со градинарство 
и еден дел со сточарство. Стопанството располага 
со 221 ха површина, од која 197 ха обработива, под 
згради 3 ха и останатото под пасишта и др. За 
обработка на оваа површина стопанството распо-
лага со 90 работници и 12 службеници (кадарот 
било работници или службеници не е на нивото 
како е тоа предвидено по тарифниот правилник, 
со исклучок на мал број службеници и работници). 
Овој број на работниците е во мртва сезона, додека 
во периодот на работата се качува на250 работ-
ника, но и тој кадар не е квалификуван, што се 

одразува негативно на квалитетот на производ-
ството. 

Работничкиот совет се состои од, 19 члена: 
1 службеник, 18 работни цичвисококвалификувани 
2, квалификувани 3, полуквалификуван,и 8 и оста-
натите неквалификувани. 

Стопанството оствари добивка во износ од 
2,172,960' дин. Добивката можеше да биде поголема 
ако се наоѓаа навремено купувачи за производите 
на стопанството. 

Што се однесува за издвоените средства сто-
панството во склад со законските прописи навреме 
ги издвојуваше и се со' Банката се слага целосно 
Средствата се користени за своја намена. 

Стопанството користи за обртни средства кре-
дит, како дополнителен така и постојан, во износ 
од 35,868.000 дин. Со овие средства нормално ра-
ботеше досега. Залихите на стопанството во мо-
ментот се нормални. Имаше период кога залихите 
беа прекумерни, но затоа се преземаа мерки и се 
намалуваа, освен и да се водеше сметка да останат 
како семиња и за уште една година. (39) 
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Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАН СТВО „РОКОМИЈА, СКОПЈЕ 

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

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

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

38.075 
средства 

1. Основни средства 38.075 
1. Фонд на основните средства , . 20.340 1. Основни средства 1. Фонд на основните средства , . 20.340 

2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес- 17.735 

тициони средства 1.607 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 

3.908 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

30.437 инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

— 

4. Вкупни обртни средства . . . . 30.437 инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга в. Банка — кредит за обртни средства 35.868 
актива 1.623 7. Фонд на обртните средства . . . . -1.623 

8. Пасивни временски разграничувања -

5. Купувачи и други побарувања . . 3.882 В. Извори на средствата во пре-
5. Купувачи и други побарувања . . 

В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива . 5.805 сметка и друга пасива 
4 9. Добавувачи и други обврски . . . 3.578 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка 1.915; Г. Финансиски резултат 
8. Загуба — 11. Добивка 

12. Покритие на загубата 
1.915 

В К У П Н О : 83 344 В К У П Н О : 83.344 

А к т и в а 

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

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

ч о ОД о. Си о 
Назив на позицијата Износ 

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

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства , 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

14.574 

2.019 

17.779 

7.077 
224 

12,136 

53.809 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

инвестиции 
3. Разни фондори 
4. Долгорочен кредит зец финансира-

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

11.803 

2.772 
2.361 

13.900 

2.517 
8.250 

12.136 

53.809 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТАПЕТАР", ТИТОВ ВЕЛЕС 

ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во почетокот на ме-
сец јуни 1954 год, Кон крајот на 1955 год. е извр-
шена анализа на рентабилноста на претпријатието 
по погони, Се установи дека некои погони не се 
ректабилни и затоа се укинати. Претпријатието 
1956 год. работеше само со три потона: тапетар-
ски, столарски и јорганџиско-душекчиски. 

Вкупен број на запослените луѓе беше 71 
човек. 

Во 1956 год. претпријатието оствари видни ре-
зултати како во однос на планот така и во однос 
на изминатите години. Планирано е производство 
во 1956 год. 64,993.000 динари, а се остварени 
88,388.000 дин. или повеќе 23,455.000 дин. Планот е 
исполнет со 136%. Сето производство е продадено, 
па дури е и намалена залихата на готовите произ-
води пренесена од 1955 год. Во однос на 1955 год. 
повеќе се остварени 24,888.000 дин. или 139%. Овој 
успех се должи на залагањето на работниот ко-
лектив. (40) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОКЛЕТ СО ЖИТАРИЦИ И ФУРАЖ НА МАЛО „БАНАТ", 

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

3 о, дазив на позицијата а. о 
Износ ЕЃ о Тт . Износ 3 о, дазив на позицијата а. о во ООО дин. о о, Назив на позицијата Рн хо во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 
1. Основни средства 4 603 средства 

2. Инвестиции во тек - 1. Фонд на основните средства . . 1.373 

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

3.490 
инвестиции - . . . . 3.229 

тициони средства 3.490 
4. Долгорочен кредит за! финансира-

3.719 

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

4. Вкупни обртни средства . . . . 24.537 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 10.000 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . -

5. Купувачи и други побарувања . . 7.496 8. Пасивни временски разграничувања 43 

О. Друга актива 63 В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

Г. Финансиски резултат 9. Добавувачи и други обврски . . . 20.898 
927 Г. Финансиски резултат 

10' Друга пасива 
20.898 

927 
7. Распоредена добивка Г. Финансиски резултат 

-
11. Добивка 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 40.189 В К У П Н О : 40.189 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БАНАТ", 

СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА 

Во текот на 1956 год. претпријатието преброди 
низа тешкотии, кои како последица На негатив-
ниот биланс од 1955 год. беа одразени уште во1 

почетокот на оваа година. Имено требаше да се 
надополни пробиениот платен фонд во износ од 
857.622 дин., а за таа цел требаше да се остварат 
поголеми приходи. 

Наспроти тоа што работниците полни пет месе-
ци примаа 80% од своите принадлежности и што 

претпријатието работеше 3 месеци без кредит за 
обртни средства, кој поради покажаниот негати-
вен биланс во 19551 год. беше укинат од страна на 
Комуналната банка во Скопје, сепак се постигнати 
завидни резултати. Остварен е промет од 196 ми-
лиони динари или за 25 милиони динари повеќе 
од 1955 год. Остварените приходи овозможија" по-
крај редовните расходи, да се надополни и про-
биениот платен фонд од 1955 год. на работниците 
им беа исплатени раз,ликите од 100% од принад-
лежностите и од остатокот на остварениот платен 
фонд им се поделени уште по две плати над пла-
тите по тарифниот правилник. 
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Завршната сметка на претпријатието во 1956 
год. покажа дека благодарејќи на добрата орга-
низација на работата, сесрдното залагање на ко-
лективот и високиот морал на работниците и служ-
бениците, се совладани тешкотиите и се отклонети 

сите недостатоци во работата, а со тоа наполно е 
нормализира^ состојбата во претпријатието, кое 
е сега наполно рентабилна стопанска организација. 

(50) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН „ПРИЛЕПСКИ МАГАЗИН", ПРИЛЕП 

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

5 а, Назив на позицијата Си о Износ 5 а Назив на позицијата 
С1. ХО 

Износ 

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

1. Основни средства 491 средства 
491 2. Инвестиции во тек — 1. Фонд на основните средства . . 491 

3. Одзвоени средства и други инвес- 2. Долгорочен кредит за довршените 3. Одзвоени средства и други инвес-
1.133 

инвестиции -

тициони 'Средства . 1.133 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

1.175 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите -

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 
4. Вкупни обртни средства . . . . 14.635 инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 13.692 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . -

5. Купувачи и други побарувања . . 53 8. Пасивни временски разграничувања 63 5. Купувачи и други побарувања . . 53 
В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 362 В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 555 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 698 

7.' Распоредена добивка 377 Г. Финансиски резултат 
8. Загуба -

11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

377 

В К У П Н О : 17.051 В К У П Н О : 17.051 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА мет во износ од 73.538 дин. и добивка 377 дин. Од 
ВО 1956 ГОДИНА своите фондови ги позголеми основните средства 

за дин. 207 а самите фондови за дин. 149. Прометот 
Трговскиот дуќан „Прилепски магазин" е осно- и добивката се оствари со истиот персонал, 

ван во 1954 год. Во текот на 1956 год. постигна про- (82) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Градежното претпријатие „Руен" од Крива Па-
ланка е формирано во 1947 год. со решение бр. 5248 
на Околискиот народен одбор Крива Паланка. 

Основната дејност на претпријатието е изведу-
,вање на сите видови градба: високоградба, ниско-
градба и хидроградба. За нормалното одвивање на 
работата претпријатието располага со потребната 
механизација, како и основни средства, кои го за-
доволуваат капацитетот на претпријатието. 

Планираниот задаток во годината не беше ис-
полнет. До неисполнувањето на задатокот дојде по-
ради тоа што некои инвеститори навреме не ја обез-

бедија потребната техничка документација, како и 
потребните финансиски средства. 

Една од основните тешкотии со кои се сретнува-
ше претпријатието во својата работа беше недово-
лен кредит од Банката. На обезбеден плански „зада-
ток над 100 милиони динари користеше просечно во 
годината околу 7,400.000 дин, 

Работата на самоуправните органи се одвиваше 
нормално. Тие се афирмирани како способни во 
управувањето на претнриј атието. 

Претпријатието на крајот на годината оствари 
(вкупна добивка во износ од 1,123.000 динари, која 
е распределена согласно постојните прописи. (81) 
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Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РУЕН", КРИВА ПАЛАНКА 

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

5 о, Назив на позицијата (X о 
Износ 

во ООО дин. 5 а Назив на позицијата си О 
Износ 

во ООО дин. 

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

6.274 средства 
1. Основни средства 6.274 средства 

6.274 
1. Основни средства 1. Фонд на основните средства . . 6.274 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции — 

тициони средства 1.074 3. Разни фондови 1.141 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите ' -

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

9.985 
инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства . . . . 9.985 
Б. Извори на обртните средства 

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

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 8.909 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . -

8. Пасивни временски разграничувања 280 
5. Купувачи и други побарувања . . 17.424 

В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . . 
1.179 В. Извори на средствата во пре-1.179 В. Извори на средствата во пре-

сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 18.326 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.006 
1.123 Г. Финансиски резултат 

... 11. Добивка 1.123 
-

ВКУПНО? 37.059 В К У П Н О : 37.059 

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

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

Ѕ о. Назив на позицијата ех о 
Износ 

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

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 
1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 

75.382 
35.787 

76.314 

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

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

75.382 

77.101 

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

— 

4. Вкупни обртни средства . . . . 293.022 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 
35.787 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 165.797 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . — 

5. Купувачи и други побарувања . . 71.030 
8. Пасивни временски разграничувања 

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

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

10- Друга пасива 
197.468 

7. Распоредена добивка 12.598 Г. Финансиски резултат 
Ѕ. Загуба -

11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

12.598 

ВКУПНО: 564.133 В К У П Н О : 564.133 
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Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ОВОШТАРО ЛОЗАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЛОЗА", С. ГИНОВЦИ, КУМАНОВ-

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

^ о 
Оч о Назив на позицијата Износ 

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

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

ВКУПНО: 

18.480 
2.036 

653 

18.347 

1.750 

41.266 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

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

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 
Друга пасива 

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

В К У П Н О : 

18.480 

15.898 

859 

3.500 

1.955 
574 

41.266 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 
ГОДИНА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЛОЗА" С. 

ГИНОВЦИ 

Претпријатието е формирано на 1 април 1954 
год. и при тоа) му е доделена 30 ха под лозје и 24 
ха под авоштен насад. Лозјата и овошниците се 
примени во втората година од нивното насадување. 

Целокупната површина од 54 ха е разделена 
на 15 парцели кои се раздалечени на околу 15 кило-
метра една од друга (големиот дел од нив се нао-
ѓаат под планинскиот масив на планините Козјак 
и Лисец). 

Овие комплекси се насадени на задружна осно-
ва од бие. СРЗ во 1952/53 год. За таа површина нема 
одобрени инвестициони средства за одржување се 
до стапувале на род. При отпочнување со работата 
претпријатието мораше да троши обртни средства за 
сметка на инвестиции. Во 1955 година има потроше-
но обртни средства во ',инвестиции сума од 2,309.844 
дин,, а (во 1956 год. сума од 1,750.000 дин., кои во 
завршната сметка се покажани како загуба која се 
уште не е покриена од никого, до дека сумата од 
2,309.844 дин. се уште не е рефундирана. 

Поради ваква положба претпријатието дојде во 
(Тешка 'ситуација. Беше извршено блокирање на 
жиро-сметката од страна на Народната банка, така 
што работниците и службениците не' беа платени: 

за три месеци од 1956 год., а за 1957 год. уште и 
сега не се платени. 

За ваквите потрошени а нерефундирани сред-
ства претпријатието мораше да бара по пат на про-
грами од општествениот и околискиот инвестицио-
нен фонд заем, но отсекаде се добиваа негативни 
одговори и никој не можеше на ова претпријатие 
да му укаже помош. 

Претпријатието ја заврши 1956 година со загуба 
од 1.750.000 дин. Загубата произлегува од следното: 
планираниот принос од лозја потфрли за 50%, а ис-
то така потфрли и насадената царевка „Хетерозис" 
во површина од 11 хектара. Поради лош квалитет 
на семето никна само 10 до 20%, а целата површина 
мораше да биде преорана и одново засадена дури 
во јуни кога требаше веќе да се копа и загрлува. 

Поради немаше на средства како што се бачви 
и буриња за преработка на грозјето во вино и ра-
кија, претпријатието беше принудено грозјето да им 
го продаде на трговските претпријатија и задруги. 

Во перспектива ова претпријатие може да се 
развие и економски да се зајакне со проредувањето 
на 17 хектар овошник (тој треба да пророди во 1960 
год. Насаден е и кепеви оѕоштник во пролетта 
1957 година (околу 2.880 дрвчиња) а ќе дрородји во 
втората и третата година), и со формирање погон за 
обработка на тутун во површина од околу 10 до 
12 ха од кој знатно ќе се наголемат приходите. Така 
претпријатието ќе може да ги врати навреме доде-
лените инвестициони средства. (89) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ХИД РОЕЛЕКТРОПРОЕКТ" 

на ден 31"ХП-1956 година 
СКОПЈЕ 

П а с и в а 

5 о. Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актив? 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

2.391 

6.452 

2.658 

6.049 
846 

12.328 

В К У П Н О : 30.724 

^ о V СХ Си \о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 2.391 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции ^ 
3. Разни фондови 10.407 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите -
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите в -
Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 4.710 
7. Фонд на обртните средства . . . . -
8. Пасивни временски разграничувања -

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 225 
10. Друга пасива 663 

Г. Финансиски резултат 
И. Добивка 12.328 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 30.724 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА АЛКАЛО ИДИ „АЛКАЛОИД", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 
о 
^ Назив на позицијата 

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

Износ 
во ООО дин. 

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

40 002 средства 
1. 40 002 

1. Фонд на основните средства . . 1. 
42.075 1. Фонд на основните средства . . 37.072 2. 42.075 2. Долгорочен кредит за довршените 

37.072 

3. Издвоени средства и Други инвес- инвестиции 2.931 
43.405 3. 

4. 
Разни фондови 
Долгорочен кредит за, финансира-
ње на инвестициите 

43.855 

42.075 
Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

95.045 инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства . . . . 95.045 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 53.961 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 61.139 актива 

17.176 
8.819 

8. Пасивни временски разграничувања - . 

5. Купувачи и други побарувања . 17.176 
8.819 

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

17.176 
8.819 

9. 
сметка и друга пасива 

Добавувачи и други обврска . . . 4.120 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.369 

Распоредена добивка 95.198 Г. Финансиски резултат 
7. Распоредена добивка 95.198 

11. Добивка 96.198 
8. 12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 342.720 В К У П Н О : 342.720 . 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ФАБРИКАТА ЗА АЛКАЛОИДИ „АЛКАЛОИД", 

СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА 

Фабриката во 'Своето редовно работење се зани-
мава со производство на опаиумови алкалоиди. 

Фабриката през годината имаше запослено про-
сечно 63 лица. 

Во своето редовно работење фабрик,ата оствари 
вкупен приход од дин. 382,591.705, а реализира до-
бивка од дин. 96,198.30в која е распределена согласно 
одредбите на Сојузниот општествен план: за 1956 
година и другите -достоеќи прописи. 

Сите обврски на претпријатието спрема општес-
твената заедница се измерени во целост и навреме. 

(95) 

Б И Л А Н С 
^ Н А ДРВНОТО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БЕЛА ВОДА", КРИВА ПАЛАНКА 

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

5 Ц Назив на позицијата 
Оо \о 

Износ Ѕ а. Назив на позицијата си \о ^ Износ 

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

3. Издвоени средства и други инвес-

15.013.000 
331.000 1. 

средства 
Фонд на основните средства . . . 5.013.000 

3. Издвоени средства и други инвес-

15.013.000 
331.000 2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 10.000.000 
тициони средства 2.828.000 3. 

4. 
Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите 

2.936.000 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 5.156.000 
инвестициите 

В. Извори на обртните средства. 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

6. 
7. 

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

8.142 ООО 

5. Купувачи и други побарувања . . 4.934.000 
2.908.000 

8. Пасивни временски разграничувања 
В. Извори на средствата во пре-

сметка и друга пасива 

183.000 

9. Добавувачи и други обврски . . . 984.000 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 3,912.000 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба . . . 1 ѕ е V к . . . 

Г4.258.000 
11. 
12. 

Г. Финансиски резултат 
4.258.000 

В К У П Н О : 35.428.000 В К У П Н О : 35.428.000 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Дрвно-индусириското претпријатие „Бела Вода" 
во Крива Гбаланка за 1956 год. ја заврши работната 
година со актива, односно оствари добивка 'во износ 
од 4,258.000 динари од; вкупниот приход 35,428.000 
динари. 

Претпријатието „Вела Вода" во почетокот на 
1956 год. располагаше со основни средства и тоа: ос-
новица за амортизација 9,493.109 дин., сегашна вред-
ност 3,063.820 дин. во текот на годината се отпиша-
ни основни средства за сума 670.000 дин., продадени 
како непотребни на претпријатието за сума од 80.000 
дин., набавени основни средства во текот на година-
та од средства на претпријатието за сума од 2.989 249 
дин. и од инвестиционен заем за 10,000 ООО дин. На 

31-ХП-1956 год. претпријатието располагаше со ос-
новен средства: основица за амортизација 21,869.846 
дин. сегашна вредност 15,018.000 динари. 

Основните средства се рационално користени во 
текот на 1956 год,, освен по пиланата Таму не се 
користени во полн капацитет поради недостаток па 
суровина (пилански трупци). 

Извршувањето на производствениот план во 
1956 год. е како што следува: пилански трупци 54%, 
јамско дрво 124%, делкана граѓа 123%, дрва за огрев 
71%?, и бич-ева граѓа со 22%. Просекот на заложе-
ната работна сила во 1956 год. изнесува 78, од кои 
67 работници и 11 службеници. Продуктивноста на 
трудот во 1956 год, спрема 1955 год. е зголемена со 
10%). Има поголеми заштеди во материјални трошо-
ци. Планот во натурални показатели е потфрлен но 
(во парични показатели е исполнет со 102%. (79) 
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НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

А к т и в а на 

Б И Л А Н С 

ВИСОКО ГРАДБА И НИСКОГРАДБА „КОЗЈАК",КУМАНОВО 

ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

ч о и ех си о Назив на позицијата во 
Износ 
ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

16.713 

6.351 

6.619 

7.851 

3.323 

40.857 

е=С О V О. си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

7.280 

9.433 
6.519 

8.539 

5.763 

3.323 

40.857 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Градежното претпријатие „Козјак", во т,екот на 
1956 год, има остварено реализација 67.880.872 ди-
нари или во од,нос на 1955 год. помалку за 44,46%?. 

Основните средства се наголемени за 55,77%. 
Остварената реализација е распределена 100%? 

и тоа: материјални трошоци 70 92%, амортизација 
2,10%, камата на основните средства 0,69%с, плати 
14,28%, социјален придонес и придонес за станбе-
ната (изградба 7,13%), и добивка 4,88%?. 

Сите обврски на претпријатието спрема општес-
твената заедница што произлегуваат од доби,вката 
се измерени во определениот законски срок. 

(61) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1956 ГОДИНА 

Трговското претпријатие „Сервис", Куманово, е 
оставано на 9-УП-1954 год. со решение на Градска-
та општина Куманово бр. 3624 од 9-УИ-1954 год. и 
регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје 
Ф. бр. 1157/54, после е пренесено но Окружниот сто-
пански суд, Скопје, Фи бр. 1957/56 год. во П книга, 
регистарски! -таст бр. 107 на стр. 299. 

Ова претпријатие има систематизиран^ 39 ра-
ботни места, од кои 27 работнички и 12 службе-
нички. Сите се пополнети. 

Во работничкиот совет беа избрани 15 члена и 
тоа: 11 работника од продавниците и 4 службеника 
од дирекцијата. 

Советот ги решаваше најважните прашања, а 
другите прашања ги решаваше управниот одбор. 
Цретпријатието има во својот состав 11 продавни-
ци, кои остварија промет од 125,000.000 дин. а оства-
ри доход од 13,765.139 динари. Од нив отпаѓаат на 
материјални и други трошоци, п,лати и средства 
што се признаваат како плати 12,768.798 дин., а чи-
ста добивка останува за расподелба 996.341' дин. Оваа 
сума е распределена по постојните законски про-
писи. 

Гфетпри јатието уживаше 'кредит за постојани и 
дополнителни обртни средства ка ј Народната банка 
(во текот на 1956 год, во износ од 16,793.000 дин. Кре-
дитот беше сосем мал. Се чувствуваше голема ос-
кудица за обртни средства. 

Претпријатието навреме ли пресметуваше и ги 
уплатуваат достасаните фондови. (65) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЕРВИС", КУМАНОВО 

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

5 о, Назив на позицијата а, о 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 
средства 

1. Основни средства 1.499 
средства 

1. Основни средства 
1. Фонд на основните средства . . 1.499 2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 1.499 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени' средства и други инвес- инвестиции — 

тициони средства 2.181 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 

2.199 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 
инвестициите -

4. Вкупни обртни средства . . . . 2.485 
Б. Извори на обртните средства 

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

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 16.793 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 

8. Пасивни временски разграничувања 147 
5. Купувачи ^ други побарувања . . 1.781 В. Извори на средствата во пре-
в. Друга актива 23.274 сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 9,891 
Г. Финансиски резултат 10. Друга ћасива 691 

7. Распоредена добивка 996 Г. Финансиски резултат 7. Распоредена добивка 996 Г. Финансиски резултат 
996 

8. Загуба 11. Добивка 996 
8. Загуба 12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 32.216 В К У П Н О : 32.216 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ И СТОВАРИШТЕТО НА Ф-КАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ „ЕВРОПА" 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 
^ 1 
о о. Нази,з на позицијата 
Онхо̂  

Износ еЈ а т-г . Износ ^ 1 
о о. Нази,з на позицијата 
Онхо̂  во ООО дин. о о, Назив на позицијата 

СХ \о во ООО дин. 

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

54.676 
средства 

1. Основни средства 54.676 
средства 

47.496 1. Основни средства 
226 

1. Фонд на основните средства . . 47.496 
226 2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции . 7.180 
тициони средства 13.394 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
л е на инвестициите 

12.337 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

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

226 
4. Вкупни обртни средства . . . . инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 16.580 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 59.320 

5. Купувачи и други побарувања . . 34.440 
8. Пасивни временски разграничувања 2.062 

5. Купувачи и други побарувања . . 34.440 
6. Друга актива 669 В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 669 В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива сметка и друга пасира 

9. Добавувачи и други обврски . . . 22.193 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 9.965 

7. Распоредена добивка 21.869 Г. Финансиски резултат 
21.869 8. Загуба 11. Добивка 

12. Покритие на загубата 
21.869 

ВКУПНО: 199.228 В К У П Н О : 199.228 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРОДАВНИЦИТЕ И СТОВАРИШТЕТО ПРИ 
ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ 

„ЕВРОПА", СКОШЕ ВО 1956 ГОДИНА 

За подобро и поефтино снабдување на потро-
шните со доброквалитетни производи фабриката 
има 2 продавници и едно стовариште во Скопје. 

Вкупниот промет на продавниците и стовариш-
тето е како следува: 

Продавница бр. 1 оствари промет дин. 5,565.621 
Продавница бр. 2'оствари промет дин. 15,782.223 
Стовариштето оствари промет дин. 27,926.461 

Остварен вкупно промет през 1956 год. 49,274.310 
Продавниците и стовариштето се раководат од 

фабриката која им одредува продажни цени, со што 
е обезбедена (контрола на цените. 

Продавниците и стовариштето своите трошоци 
ги покриваат од договорениот рабат што фабриката 
им го дава. ' ' (37) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БРАШНАР", ПРИЛЕП 

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

5 о, Назив на позицијата 
Си о 

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

Износ 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 242 ^ средства 
242 2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 242 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 

8. Издвоени средства и други инвес-
696 

инвестиции - . 

тициони средства 696 3. Разни фондови 810 
4. Долгорочен кредит за финансира-

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 10.578 инвестициите - -

Б. Извори на обртните средства 
, В. Средства во пресметка и друга б. Банка — кредит за обртни средства 2.000 

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

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

5. Купувачи и други побарувања . . — 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 5.884 
Г. Финансиски резултат 10. Друга гѓасива 2.594 

7. Распоредена добивка . . . . . 1.534 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 1.534 
12. Покритие на загубата — 

ВКУПНО: 13.064 В К У П Н О : 13.064 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БРАШНАР" 

ПРИЛЕП, ВО 1956 ГОДИНА 

Со Законот за трудбеничкото самоуправување, 
како и сите стопански организации, ова претприја-
тие имаше одговорна задача спрема заедницата и 
тоа како снајбдугвач на прехранбени артикли и сточ-
на храна (мелнички производи) на градот и око-
,лијата. 

При обавувањето на оваа задача колективот на-
јдуваше на тешкотии: за продавници, пренос, обртни 

средства и др. Но со заедничка соработка меѓу 
Работничкиот и Управниот одбор во оквирот на соп-
ствените сили таквите тешкотии беа отстранувани. 

- Како резултат на таа работа колективот планот 
(за 1956 год, го натфрли со 14%. 

Работничкиот совет на својата седница ја одо-
бри завршната сметка со билансовата актива и па-
сива во износ од 11,529.908 дин. Во овој износ не е 
пресметан фешансовиот резултат во износ од 
1,534.000 динари. (45) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦАТА „ЛОЗАР", БИТОЛА 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

2 р. Назив на позицијата Си \сГ 
Износ 2 Е, Назив на позицијата 

Си \о 
Износ 

A. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства — 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 612.849 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 6805 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите - . 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 19.844 
В. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства -
7. Фонд обртни средства — 
8. Пасивни временски разграничувања 55.099 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . - . 
10. Друга пасива 544.711 

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

ВКУПНО: 619.654 В К У П Н О : 619.654 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ГРАДСКО ПОЛЕ", БИТОЛА 

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

2 ^ Назив на позицијата 
си \о 

Износ 2 Назив на позицијата 
ЃХ \о 

Износ 

A. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 73.339 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 570.767 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . -
С. Друга актива 138 213 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка -
8. Загуба -

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 77.468 
В. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства ^ 
7. Фонд на обртните средства . . . ^ 
8. Пасивни временски разграничувања 15.035 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 689.816 
10. Друга пасива 

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

ВКУПНО: 782.319 В К У П Н О : 782.319 



Стр. 16 - Бр. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 16г1Х-1957 

Б И Л А Н С 
ЈНА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИТОЛА", БИТОЛА 

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

5 о. Назив на позицијата Износ Ѕ о, Назив на позицијата Износ 
Си \о си о 

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

1.239.959 
средства 

1. Основни средства 1.239.959 
средства 

1.207.834 
1. Основни средства 

17.407 1. Фонд на основните средства . . 1.207.834 
2. Инвестиции во тек 17.407 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес-

94.386 
инвестиции . . 32.135 

тициони средства 94.386 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 

98.723 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 17.358 инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

17.407 

В. Средства во пресметка и друга б. Банка - кредит за обртни средства 10.800 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . -

5.229 
8. Пасивни временски разграничувања 23 

5. Купувачи и други побарувања . 5.229 
В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . В. Извори на средствата во пре-

б. Друга актива сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 7.427 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка 8 923 Г. Финансиски резултат 

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

8.923 

В К У П Н О : 1.383.272 В К У П Н О : 1.383.272 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ОКОЛИСКОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ, ПРИЛЕП 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

2 1 Он о 
. -Л 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

^ о и си Си \о 
Назив на позицијата Износ 

I ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

3.934 

2.041 

21.635 

3.340 

372 

31.322 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

3.934 

1.689 

15.752 
226 
272 

9.077 

372 

31.322 
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Лична карта рег. бр. 743, серија бр. 413253, 
издадена од СВР — Радовиш на Петре Герасимов 
Стојаков, с. Конче — Радовиш. (2008) 

Лична карта рег. бр. 10756, серија бр. 0551363, 
издадена од СВР — Куманово на Шефкет Р. Име-
ри, с. Ваксинце — Кумановско. (2009) 

Лична карта рег. бр. 13383, серија бр. 0118093, 
издадена од СВР — Дебар на Рамика Акифова Аб-
дул овена, с. Горенци — Дебар. (2010) 

Лична карта рег. бр. 6355, серија бр. 0111665, 
издадена од СВР — Дебар на Сефедин Реџепов 
Абдуловени, с. Горенци — Дебар. (2011) 

Лична карта рег. бр. 4437, серија бр. 0381047, 
издадена од СВР — Кочани на Борис Станоев 
ѓорѓиев, с. Г. Подлог — Кочани. (2012) 

Лична карта рег. бр. 13927, серија бр. 0353940, 
издадена од СВР — Титов Велес на Даница (Ра-
довиќ) Венинска, ул. „Гоце Делчев" бр. 17 — Стру-
мица. (2013) 

Лична карта рег. бр. 3975, серија бр. 0344485, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Никола Коста-
динов Камчев, е. Новачани — Титоввелешко. (2014) 

Лична карта рег. бр. 5561, серија бр. 0668606, 
издадена од СВР — Тетово на Мусли Асан Јаја, 
с. Копачиндол — Тетовско. (2015) 

Лична карта рег. бр. 2021, серија бр. 0110959, 
издадена од СВР — Битола па Коста Мијајле Вел-
јановски, с. Стрежево — Битола. (2016) 

Лична карта рег. бр. 1006, издадена од СВР — 
Прилеп на Ленка (Јанеска) Младеноска, с. Долгаец 
- Прилеп. (2017) 

Лична карта рег. бр. 8848, серија бр. 0405353, 
издадена од СВР — Св. Николе на Љубе Митру-
шев Крстев, с. Сопот — Св. Николе. (2018) 

Лична карта рег. бр. 6828, серија бр 0403238, 
издадена од СВР — Св. Николе на Владе Саздов 
Арсов, с. Црнилиште.— Св. Николе. (12019) 

Лична карта рег. бр. 12654, серија бр. 0461236, 
издадена од СВР — Струмица на Тимо Колев Ара-
баџиев, с. Куклиш — Струмица. (2020) 

Лична карта рег. бр. 16942, серија бр. 0049653, 
издадена од СВР — Охрид на Оран Пашо Ислами, 
с. Делагожде — Струга. (2021) 

Лична карта рег. бр. 7032, серија бр. 0039743, 
издадена од СВР — Струга на Фаис Куртиш Речи, 
с. Ливаде - Струга. (2022) 

Лична карта рег. бр. 6447, серија бр. 0039158, 
издадена од СВР — Струга на Мавмуде Ајдиноска 
Дервишоска, е. Подгорци — Струга. (2023) 

Лична карта рег. бр. 6768, серија бр. 0265295, 
издадена од СВР — Демир Хисар на Никола С. 
Наумовски, учител е. Боиште — Битола. (2024) 

Лична карта рег. бр. 6979, серија бр. 0214594, 
издадена од СВР — Охрид на Пенка Групчева, ул. 
,,Страшо Пинџур" бр. 33 - Битола. (2025) 

Лична карга рег. бр. 1674, серија бр. 0790076, 
издадена од СВР — Сански Мо̂ ст на Гордана Ни-
кола Рајски, хотел „Југославија" — Прилеп. (2101) 

Лична карта рег. бр. 19135, издадена од СВР — 
Прилеп на Петар Илиески, с. Беловодица — При-
леп. (2102) 

Лична карта рег. бр. 19968, серија бр. 1039580, 
издадена од СВР — Панчево на Винко Цветиќ, ул. 
„11 ноември" бр. 51 — Куманово. (2103) 

Лична карта рег. бр. 12393, серија бр. 0155374, 
издадена од СВР — Прилеп на Никола Илија Кр-
стески, ул. „Смилево" бр. 55 — Битола. (2104) 

Лична карта рег. бр. 18309, издадена од СВР — 
Битола на Рада Ристова Димитрова, ул. „Тргов-
ска" бр. 132 - Битола. (2105) 

Лична карта рег. бр. 1795, серија бр. 0066655, 
издадена од СВР — Гевгелија на Михо Смилков 
Николов, ул. „Југославија" бр. 15 — Гевгелија. 

(2106) 
Лична карта рег. бр. 16914, серија бр. 0713524, 

издадена од СВР — Гостивар на. Трпана Петрова 
Јовчевска, ул. „Борис Кидрич" бр. 113 — Гостивар. 

(2107) 
Лична карта рег. бр. 1796, серија бр. 0398306, 

Издадена од СВР — Св. Николе на Санде Пешов" 
Милев, е. Немањица — Св. Николе. (2108) 

Лична карта рег. бр. 1805, серија бр. 0398315, 
издадена од СВР — Св. Николе на Пешо Минов 
Грозданов, е. Немањица — Св. Николе. (2109) 

Лична карта рег. бр. 9167, серија бр. 0550236, 
издадена од СВР — Куманово на Симон С. Мар-
ковски, е. Конарево — Кумановско. (2110) 

Лична карта рег. бр. 5244, серија бр. 0337754, 
издадена од СВР — Крива Палан,ка на Добросав 
Симов Станој ковени, с. Огут — Кр. Паланка. (2111) 

Лична карта рег. бр. 11745, серија бр. 0011455, 
издадена од СВР — Битола на Рабуш Незир Се-
лимовски, ул. „Паца Чешларо" бр. 11 — Битола. 

(2112) 
Лична карта рег. бр. 23824, серија бр. 0121845, 

издадена од СВР — Битола на Милан Петров Кр-
стевски, с. Слојштица — Битола. (2113) 

Лична карта рег. бр. 9499, серија бр. 0153524, 
издадена од СВР — Прилеп на Миодраг Ј. Ефти-
мов, ул. „Маршал Тито" бр. 2 — Гевгелија. (2114) 

Лична карта рег. бр. 8835, издадена од СВР — 
Прилеп на Исмаил Абдураманоеки, ул. „Крушев-
ска" бр. 17 — Прилеп. (2115) 

Лична карта рег. бр. 17462, серија бр. 0557665, 
издадена од СВР — Куманово на Стојан Д, Трај-
ковски, ул. „Орце Николов" бр. 9 — Куманово. 

(2116) 
Лична карта рег. бр. 4061, серија бр. 1824247, 

издадена од СВР - Бујановце на Елмаз Е. Алии, 
ул. „Тонко Димков" бр. 24 — Куманово. (2117) 

Лична карта рег. бр. 12154, серија бр. 0235155, 
издадена од СВР — Охрид на Цвета Василова Ди-
мовска, ул. „Аџимустафа" бр. 66 — Охрид. (2118) 

Лична карта рег. бр. 4211, серија бр. 0227621, 
издадена од СВР — Охрид на Круме Василов Ди-
мовски, ул. „Аџимуетафа" бр. 66 — Охрид, (2119) 

Лична карта рег. бр. 6384, серија бр. 0213702, 
издадена од СВР — Охрид на Али Курто Алимов-
ски, ул. „Пирин Планина" бр. 50 — Охрид. (2120) 

Лична карта рег. бр, 9624, серија бр. 0670394, 
издадена од СВР — Тетово на Сокол Мишев Па-
вловски, с. Блаце — Тетовско. (2121) 

Лична карта рег. бр. 6614, серија бр. 0078716, 
издадена од СВР — Битола на Селим Зуберов, ул. 
„Девејани" бр. 46 - Битола. (2122) 

Лична карта рег. бр. 11773, серија бр. 0084210, 
издадена од СВР — Битола на Димко Атанас Спа-
севски, ул. „Бистрица" бр. 3 — Битола. (2123) 
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Лична карта рег. бр. 18460, издадена од СВР -
Прилеп на Трајче Николов Трајковски, ул. „Блага 
Ружата" бр. 9 - Прилеп. (2124) 

Лична карта рег, бр. 16633, серија бр. 0249457, 
издадена од ОВР — Прилеп на Живко Апостолов 
Ристески, ул. „Тр. Тарцан" бр. 23 - Прилеп. (2125) 

Лична карта рег. бр. 28933, серија бр. 0094746, 
издадена од ОВР — Прилеп на Видан Трајковски, 
ул. „В. Талески" нови куќи — Прилеп. (2126) 

Лична карта рег. бр. 10966, серија бр. 0005340, 
издадена од ОВР — Скопје на Јосиф Илиевски, 
„Нова населба" — Куманово. (2127) 

Лична карта рег. бр. 12170? серија бр 0552399, 
издадена од ОВР — Куманово па Добросав Стојан 
Митиќ, с. Алгуње — Кумановско. (2128) 

Лична карта рег. бр. 15976, серија бр 0556526, 
издадена од ОВР — Куманово на Бранко С. Деспо-
довски, с. Дренок — Кумановско. (2129) 

-Лична карта рег. бр. 12420, серија бр. 0552330, 
издадена од СВР — Урошевац па Зенел Авди Це-
ка, ул. ,Детинска" бр. 73 — Тетово. (2130) 

Лична карта рег. бр. 2787, серија бр. 0782243, 
издадена од СВР — Тетово на Александар Крсто 
Ефчески, ^л. „Гоце Делчев" бр. 58 — Тетово. (2132) 

Лична карта рег. бр. 15507, серија бр. 0022730, 
издадена од ОВР — Скопје на Михаил Благоев 
Шишков, ул. „Иван Рибар" бр. 41 — Штип. (2133) 

Лична карта рег бр. 27470, серија бр. 1790880, 
издадена од ОВР — Ниш на Јелисавета Цекиќ Ди-
миќ, ул. „Брегалница" бр. 9 — Штип. (2134) 

Лична карта рег. бр. 1094, серија бр. 0840505, 
издадена од СВР — Куманово на Момчил М. Фи-
липовски, с Новосељане — Кумановско. (2135) 

Лична карта рег. бр. 14560, серија бр. 0119270, 
издадена од ОВР — Дебар на Ферит Бајрам Кар-

- пузи, с. Аме — Дебар. (2136) 
Лична карта рег. бр. 21407, серија бр. 0133435, 

издадена од СВР — Дебар на Шукри ја Адоров Ме-
мед овски, с. Могорче — Дебар. . (2137) 

Лична карта рег. бр. 132, серија бр. 0104842, из-
дадена од СВР — Дебар на Либаде Каја Маркс, с. 
Бомово - Дебар (2138) 

Лична карта рег. бр. 2257, серија бр. 0472684, 
издадена , од СВР — Струмица на Коце Петров Ге-
оргиев, с. Доброшинци — Струмица. (2139) 

Лична карта рег. бр. 15757, серија бр. 0120458, 
издадена од СВР — Дебар на Велија Бајрам Му-
рати, с. Ростуша — Дебар. (2140) 

Лична карта рег. бр. 2226, серија бр. 0074459, 
издадена од ОВР — Битола на Димитар В. Стефа-
нов, ул. „Брегалница" бр. 19 — Битола. (2142) 

Лична карта рег. бр. 23224, серија бр. 0121019, 
издадена од СВР — Демир Хисар на Илија Гроз-
данов Талевски, с. Боишта — Битола. (2141) 

Лична карта рег. бр. 6642, серија бр. 0547200, 
издадена од ОВР — Куманово на Сефедин Ќ. Су-
лиман, -с. Матејче — Кумановско. (2143) 

Лична карта рег. бр. 7128, серија бр. 0638638, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Стеван Пет-
ко Цветаноски, с. Герман — Кумановско. (2144) 

Лична карта рег. бр. 302, серија бр. 0051012, 
издадена од ' СВР - - Кочани на Стеван Богатин 
Атанасов, с. Караорман — Штип. (2145) 

Лична карта рег. бр. 16708, серија бр. 0197938, 
издадена од СВР — Битола на Трајан Стојанов 
Марковски, с. Дуње — Битола. (21^6) 

Лична карта рег. бр. 3969, серија бр. 0328479, 
издадена од СВР — Титов Велес на Тодор Лефков 
Лазов, ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 14 — Титов Ве-
лес. (2 47) 

Лична карта рег. бр. 14967, серија бр. 0335Ј85, 
издадена од СВР — Титов Велес на Божидар Ми-
ланов Нацев, ул. „Јовче Чучук" бр. 13 — Титов Ве-
лес. - (2148) 

Лична карта рег. бр. 370164, серија бр. 350089, 
издадена од СВР - Белград на Милица Божин 
Раишиќ, Тетово. (2149) 

Лична карта рег. бр. 9503, серија бр. 0706013, 
издадена од СВР - Гостивар на Рамадан Аруна 
Алија, с. Ѓурѓевиште — Гостивар. (2150) 

Лична карта рег. бр. 3182, серија бр. 0699792, 
издадена од СВР — Гостивар на Мемедрунди Ју-
суфов Абдулаи, с. Врапчиште — Гостивар. (2151) 

Лична карта рег. бр. 7310, серија бр. 0639020, 
издадена од ОВР - Крива Паланка на Радивоја 
Стојанов Стаменков, с. Герман - Крива Паланка 

(2152) 
Лична карта рег. бр. 7071, серија бр. 0099781, 

издадена од ОВР — Крива Паланка на Мите Сто-
јанов Давидовски, с. Дур. Река - Крива Паланка. 

(2153) 
Лична карта рег. бр. 15820, серија бр. 0557004, 

издадена од СВР - Куманово на Санде Борис Ве-
личковски, с. Страцин — Кумановско. (2154) 

Лична карта рег. бр. 18865, серија бр. 0558681, 
издадена од СВР - Куманово на Мирослав В. Ни-
чевски, ул. „Егејска Македонија" бр. 13 - Кума-
ново. ' (2155) 

Лична карта рег. бр, 2429, серија бр. 0182939, 
издадена од ОВР - Прилеп на Лилјана Димко 
Калиноска, ул. „Солунска" бр. 202 - Битола. (2156) 

Лична карта рег. бр. 130, серија бр. 021870, на 
Анастасија Лазар Зумбули, ул. „ѓорѓи Наумов" бр. 
50 — Битола. (2157) 

Лична карта рег. бр. 12782, серија бр. 0085332, 
издадена од СВР - Битола на Марија Симо Спа-
сеска, ул. „М. Т. Живковиќ" бр. 108 - Битола. 

(2158) 
Лична карта рег. бр. 1985, серија бр. 0006601, 

издадена од СВР - Битола на Сребре Ристев Сре-
бреновски, с. Градешница — Битола. (2159) 

Лична карта рег. бр. 2770, серија бр. 0545889, 
издадена од СВР — Куманово на Авдиљ Куртиш 
Зимери, с. Ваксинце — Кумановско. (2160) 

Лична карта рег. бр. 199329, серија бр. 41980, 
издадена од СВР - Белград на Мита Лиза, ул. 
„Змај Јован Јовановиќ" бр. 14 — Призрен. (2161) 

Лична карта рег. бр. 5234, серија бр. 0037949, 
издадена од ПВР - Струга на Борис Јована Ла-
зарески, с. Подгорци — Струга. (2162) 

Лична карта рег. бр. 15848, серија бр. 0086210, 
издадена од СВР — Битола на Васил Косто Пет-
роски ул. „VII бригада" бр. 31 — Битола. (2163) 

Лична карта рег. бр. 5616, на Тодорка (Илома-
носка) Наумоска, ул. „Раде Иваноски" бр. 43 — 
Прилеп. (2164) 
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Лична карта рег. бр. 2558, серија бр. 0562969, 
издадена од ОВР — Куманово на Трипко Ѓ. Мак-
симовски, е. Аљинце — Кумановско. (2165) 

Лична карта рег. бр. 3025, серија бр. 0563436, 
издадена од СВР — Куманово на Теодосиј а С. Ан-
геловски, с. Агино Село — Куманово. (2163) 

Лична карта рег. бр. 22828, серија бр. 0538646, 
издадена од ОВР — Куманово на Стојан Н. Коне-
ски, с. Цвиланце — Кумановско. (2167) 

Лична карта рег. бр. 18703, серија бр. 0732636, 
издадена од СВР — Кичево на Драгица Стојкова 
^Магдеска) Колеска, с. Цер — Кичево. (12168) 

Лична карта рег. бр. 17428, серија бр. 0506080, 
издадена од СВР — Кавадарци на Драгица Нико-
лова Коцева, ул. „Браќа X. Тефови", бр. 6 — Ка-
вадарци. (2169) 

Лична карта рег. бр. 9187, серија бр. 0705697, 
издадена од ОВР — Гостивар на Митра Младенова 
Николовска, с. Балиндол — Гостивар. (2170) 

( Лична карта рег. бр. 15896, серија бр. 0712408, 
издадена од СВР — Гостивар на Махир Зекира Би-
лали, с. Симница — Гостивар. (2171) 

Лична карта рег. бр. 13934, серија бр. 0390644, 
издадена од СВР — Кочани на Тодор Петров На-
умов, ул. „Коле Неделков" бр. 9 — Кочани. (2172) 

Лична карта рег. бр. 2625, серија бр. 0431013, 
издадена од СВР — Гевгелија на Вангел Стани-
шев Ичев, Валандово — Гевгелија. (12174) 

Лична карта рег. бр. 24777, серија бр. 0684466, 
издадена од СВР — Тетово на Зујди Назиф Џа-
фери, ул. „К. Јосифовски — Питу" бр. 28 — Те-
тово. (2175) 

Лична карта рег. бр, 26124, серија бр. 0682864, 
издадена од СВР — Тетово на Ваит Лидија Зибе-
ри, с. Јажинце — Тетовско. (2176) 

Лична карта рег. бр. 12902, серија бр. 2760845, 
издадена од СВР — Клањац на Фрањо Драгутина 
Крижанчиќ, ^-градилиште Маврово — Гостивар. 

(2177) 
Лична карта рег. бр. 20865, серија бр. 0717475, 

издадена од СВР — Гостивар на Салиу Меџита 
Акиф, с. Симница — Гостивар. (2178) 

Лична карта рег. бр. 7428, серија бр. 0347938, 
издадена од СВР — Титов Велес на Цвета Јова-
нова Илиевска, ул. ,,Вл. Јасмов" бр. 23 — Титов 
Велес. (2179) 

Лична карта рег. бр. 15980, серија бр. 0676171, 
издадена од СВР — Тетово на Јумни Каиљ Есати, 
с. Пршовце — Тетовско. (2180) 

Лична карта рег. бр. 1465, серија бр. 0697975, 
издадена од СВР — Гостивар на Зулбеар Емина 
Рецепи, с. Врапчиште — Гостивар. - (2181) 

Лична карта рег. бр. 19893, серија бр. 0050428, 
издадена од СВР — Охрид на Коста Михалов На-
стевски, с. Подмочани — Ресен. (2182) 

Лична карта рег. бр. 2117, серија бр. 1129769, 
издадена од СВР — Обреновац на Фрањо Фрањо 
Штар, ул. „Цар Самоил" бр. 153 — Битола. (12183) 

Лична карта рег. бр. 10130, на Драгољуб Јова-
на Димитровски, с. Жабени — Битола. (2184) 

Лична карта рег. бр. 8491, серија бр. 0233298, 
издадена од СВР — Охрид на Живко Н. Колевски, 
с. Велгошти — Охрид. (2185) 

Лична карта рег. бр. 28850, серија бр. 0022567, 
издадена од СВР — Скопје на Милосава Михаил 
Димитровска, ул. „Борис Кидрич" офицерски нови 
станови — Тетово. (Ј2186) 

Лична карта рег. бр. 33370, серија бр. 0689422, 
издадена од СВР — Тетово на Нафизе Беќир Се-
лими, ул. „Народен фронт" бр. 62а — Тетово. (2187) 

Лична карта рег. бр. 26955, серија бр. 0723785, 
издадена од СВР — Скопје на Амид Бајрама Бај-
рами, с. Чегране — Гостивар. (2188) 

Лична карта рег. бр. 4528, серија бр. 0701038, 
издадена од СВР — Гостивар на Руфат Абеддна 
Ќормусан, ул. „Младен Симоновски" бр. 30 — Го-
стивар. (Ј2189) 

Лична карта рег. бр. 10090, серија бр. 0081027, 
издадена од СВР - Битола на Димче Сотир Ко-
стовски, ул. „Солун" бр. 231 - Битола. (2190) 

Лична карта рег. бр. 20938, серија бр. 0337941, 
издадена од СВР - Титов Велес на Димче Стоја-
нов Лондов, ул. „Вл. Ѓорев" бр. 63—Т. Велес. (2191) 

Лична карта рег. бр. 14383, серија бр. 0334798, 
издадена од СВР - Титов Велес на Јован Ангелов 
Нешов, ул. „Бог. Каракостов" бр. 33 - Титов Велес. 

(32192) 
Лична карта рег. бр. 7365, серија бр. 0493186, 

издадена од СВР — Кавадарци на Божин Глигоров 
Танчев, с. Клисура - Кавадарци. (2193) 

Лична карта рег. бр. 24323, серија бр. 0721133, 
издадена од СВР - Гостивар на Илјаз Али Рама-
дани, ул. „Ново Село" бр. 107 — Тетово. (2194) 

Лична карта рег. бр. 14338, серија бр. 0710848, 
издадена од СВР — Гостивар на Трпе Ристов Јан-
ковски, с. Беловиште — Гостивар. (12195) 

Лична карта рег. бр. 1297, серија бр. 0054008, 
издадена од СВР - Берова на Живка Јован (Клет-
никова) Готевска, с. Негрево — Берово. (2196) 

Лична карта рег. бр. 14582, серија бр. 0711092, 
издадена од СВР — Гостивар на Селман Шабана 
Имери, с. Дебреше — Гостивар. (12197) 

Лична карта рег. бр. 9283, серија бр. 0406307, 
издадена од СВР — Св. Николе на Драгица Сера-
фимова Јованова, ул. „Овче Поле" бр. 26 — Св. 
Николе. (2198) 

Лична карта рег. бр. 18408, серија бр. 0715018, 
издадена од СВР — Гостивар на Здравко Велимир 
Василевски, с. Галате — Гостивар. (2173) 

Лична карта рег. бр. 17870, серија бр. 0088392, 
издадена од СВР — Битола на Максим Темелко 
Стојановски ул. „Маршал Тито" бр. 115 — Битола. 

(2199) 
Лична карта рег. бр. 20900, серија бр. 0717510, 

издадена од СВР — Гостивар на Исмаил С. Јакупи, 
ул. „ЈНА" бр. 32 - Гостивар. (2200) 

Лична карта рег. бр. 12064, серија бр. 0388674, 
издадена од СВР — Кочани на Стојан Лазаров На-
сев, с. Оризари — Кочани. (2201) 

Лична карта рег. бр. 9811, серија бр. 0386421, 
издадена од СВР — Кочани на Љуба Митева 'Спа-
сева, с. Оризари — Кочани. 022О2) 

Лична карта рег. бр. 1631, серија бр. 0034342, 
издадена од СВР — Струга на Томе С. Гогоски, 
с. Вевчани — Струга. ' (2203) 
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Лична карта рег. бр. 17459, серија бр. 0022992, 
издадена од СВР - Охрид на Петре Станислав 
Лабоски, с. Мислешево — Струга. (2204) 

Лична карта рег. бр. 7637, серија бр. 0070348, 
издадена од СВР - Струга на Назми Муса Рах-
мани, с. Заграчани — Струга. (2205) 

Лична карта рег. бр. 520, серија бр. 0111116, 
издадена од СВР — Битола на Илија Петров Ми-
тревски, е. Д. Ореово — Битола. (2206) 

Лична карта рег. бр. 6889, издадена од СВР -
Прилеп на Ордан Јованов Ристески, ул. „Егејска" 
бр. 6 - Прилеп. (2207) 

Лична карта рег. бр. 677, издадена од СВР — 
Прилеп на Александар Т. Ангелески, ул. „Браќа 
Ламески" бр. 16 - Прилеп. (2208) 

Лична карта рег. бр. 678, издадена од СВР — 
Прилеп на Спасија А. Ангелеска ул. „Браќа Ла-
мески" бр. 16 - Прилеп. (2209) 

Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0225313, 
издадена од СВР — Охрид на Трајан Начев Угри-
новски, с. Слатино — Охридско. (2210) 

Лична карта рег. бр. 26293, серија бр. 0723203, 
издадена од СВР — Гостивар на Стребре Негр9в 
Савески, с. Печково — Гостивар. (2211) 

Лична карта рег. бр. 9448, серија бр. 0705958, 
издадена од СВР — Гостивар на Јован Трпев Ма-
каревски, с. Галате — Гостивар. (2212) 

Лична карта рег. бр. 10644, серија бр. 0129255, 
издадена од СВР — Берово на Илија Василов Му-
цунски, Берово. (2213) 

Лична карта рег. бр. 3204, серија бр. 1306914, 
издадена од СВР — Ќуприја на Коцка Милевска 
Ленинова, с. Зрновци — Кочани. (12214) 

Лична карта рег. бр. 3511, серија бр. 0135364, 
издадена од СВР — Титов Велес на Стефан Ѓор-
ѓиев Поцев, с. Богданци — Гевгелија. (2216) 

Лична карта рег. бр. 5336, серија бр. 0787060, 
издадена од СВР — Тетово на Марија Митре Да-
нова, с. Јанчиште — Тетовско. (2217) 

Лична карта рег. бр. 2657, серија бр. 0699167, 
издадена од СВР — Гостивар на Ракипи Руфатов 
Ракип, с. Здуње — Гостивар. , (0218) 

Лична карта рег. бр. 1366, серија бр. 0633876, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Јанко Д. Ата-
насовски, с. Ранковце — Куманово. (2219) 

Лична карта рег. бр. 33886, серија бр. 0029488, 
издадена од СВР - Скопје на Драга Трајко Сто-
јанова, Скопје. (1631) 

Лична карта рег. бр. 9128, серија бр. 0705338, 
издадена од СВР - Гостивар на Гази Ч. Рецепи, 
с. Балиндол — Гостивар. (2222) 

Лична карта рег. бр. 4928, серија бр. 0544428, 
издадена од СВР — Куманово на Џемаил 3. Имери, 
с. Сопот — Куманово. (2223) 

Лична карта рег. бр. 13813, серија бр. 0158054, 
на Блаже Илиев Ристески, ул. „11 октомври" бр. 
61 - Прилеп. (2224) 

Лична карта рег. бр. 5740, издадена од СВР — 
Прилеп на Благоја Орданов Илиевски, с. Секирци 
- Прилеп. (2225) 

Лична карта рег. бр, 9945, издадена од СВР — 
Прилеп на Илија Стојанов Ристевски, ул. „Мице 
Козар" бр. 48 - Прилеп. (2226) 

Лична карта рег. бр. 23709, серија бр. 0283269, 
издадена од СВР — Охрид на Ѓорѓи Змејков Три-
пуновски, ул. „29 ноември" бр. 14 — Кичево. (2227) 

Лична карта рег. бр. 7928, серија бр. 0348438, 
издадена од СВР — Титов Велес на Павлина Јова-
нова Настова, с. Градско — Титоввелешко. (2228) 

Лична карта рег. бр. 19040, серија бр. 0679714, 
издадена од СВР — Тетово на Авди Рустем Меме-
ди, с. Ново Село I — Тетовско. (2229) 

Лична карта рег. бр. 26349, серија бр. 0683244, 
издадена од СВР - Тетово на Рашид Ибраим Ади-
ли, ул. „Полог" бр: 5 — Тетово. (2230) 

Лична карта рег. бр. 24807, серија бр. 0721617, 
издадена од СВР - Гостивар на Сатки Сабри Не-
зири, с. Врановци — Гостивар. (2231) 

Лична карта рег. бр. 3108, серија бр. 0278883, 
издадена од СВР - Ресен на Сефер Џемаилов ИО-
раимовски, ул. „5 ноември" бр. 21 — Ресен. (2232) 

Лична карта рег. бр. 134, серија бр. 0224834, 
издадена од СВР - Охрид на Петар Блажев Ва-
силевски, ул. „Солун" бр. 124 - Битола. (2233) 

Лична, карта рег. бр, 2813, серија бр. 0112455, 
издадена од СВР — Битола на Балуш Емрула Да-
липовски, с. Будаково — Битола. (2234) 

Лична карта' рег. бр. 368, серија бр. 0089427, 
издадена од СВР — Кавадарци на Јован Дончов 
Цветковски, Кавадарци. (2235) 

Лична карта рег. бр. 4881, издадена од СВР -
Титов Велес на Благој Тодор Ефтимов, ул. „Илија 
Веселески" бр 16 — Прилеп. (2236) 

Лична карта рег. бр. 1932, издадена од СВР -
Прилеп на Дуко Лазаров Ѓуршоски, с. Долгаец 
— Прилеп. (2237) 

Лична карта рег. бр. 5780, серија бр. 0615430, 
издадена од, СВР - Скопје на Драган Димков Тр-
пески, ул. „11 октомври" бр. 176 - Кичево. (2238) 

Лична карта рег. бр. 10041, серија бр. 0386651, 
издадена од СВР — Кочани на Јусеин Асанов Са-
лиев, с. Виница — Кочани. (2239) 

Лична карта рег. бр. 4551, серија бр. 0410027, 
издадена од СВР - Штип на Никола Динев Ми-
лев, ул. „Св. Марковиќ" бр. 47 — Струмица. (12240) 

Лична карта рег. бр. 16546, серија бр. 0760473, 
издадена од СВР - Кичево на Левче Микев Или-
евски, с. Речани — Кичево. (2241) 

Лична карта рег. бр. 3740, серија бр. 0664228, 
издадена од СВР — Тетово на Амди Таип Зибери, 
с. Желино — Тетовско. (2242) 

Лична карта рег. бр. 12,172, серија бр. 1566926, 
издадена од СВР - Вараждин на Атанас Ц. Ма-
товски, с. Глоѓи — Тетовско. (2243) 

Лична карта рег. бр. 0018036, серија бр. 14042, 
издадена од СВР — Битола на Милан Н. Јованов-
ски, с. Оптичари — Битола. (2339) 

Лична карта рег. бр. 548, серија бр. 0111276, 
издадена од СВР — Битола на Христо Вељанов 
Илиевски, с. Суводол — Битолско. (2340) 

Лична карта рег. бр. 10768, серија бр. 0191278, 
издадена од СВР — Прилеп на Ордан Ѓорев Се-
кулоски, с. Дабница — Прилеп. (2341) 

Лична карта рег. бр. 5215, серија бр. 0581496, 
издадена од СВР — Скопје на Садик Реџепов, с. 
Крушје — Титоввелешко. (2342) 
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Лична карта рег. бр. 730, серија бр. 0661638, 
издадена од СВР — Тетово на Назиф Исени Ајда-
ри, с. Ново Село I — Тетовско. (2343) 

Лична карта рег. бр. 1504, серија бр, 0787531, 
издадена од СВР — Тетово на Драгољуб Живко 
Дојчиновски, ул. „Б. Кидрич" бр. 34 - Тетово (2344) 

Лична карта рег. бр. 4344, серија бр. 0417282, 
издадена од СВР — Радовиш на Петар Стојанов 
Иванов, ул. „Дојранска" бр. 7 - Радовиш. (2345) 

Лична карта рег. бр 1273, серија бр. 0633782, 
издадена од СВР - Кр. Паланка на Стојна Јосе 
(Николова) ѓорѓиева, Кеј „М. Тито" бр. 50 -
Охрид. (2346) 

Лична карта рег. бр. 0725191, серија бр. 853, 
издадена од СВР - Брод на Живко Сандев Рис-
тевски1, с. Девич, Охрид. (2347) 

Лична карта рег. бр. 17146, серија бр. 0355561, 
издадена од СВР - Титов Велес на Саид Алиов 
Муртезанов, ул. „Солунска" бр.' 4 — Титов Велес. 

(2348) 
Лична карта рег. бр. 32433, серија бр. 0101136, 

издадена од СВР — Битола на Петар Боге Јана-
киевски, ул. „Ленин" бр. 22а - Битола. (2349) 

Лична карта рег. бр. 577, серија бр. 0325087, 
издадена од СВР - Титов Велес на Пано Илиев 
Димовски, ул. „Железничка" бр. 10 — Титов Велес. 

(2350) 
Лична карта рег. бр. 341, серија бр. 0428852, 

издадена од СВР - Гевгелија на Софија Панде 
(Андонова) Грозданова, ул. „Гоце Делчев" бр. 4 -
Гевгелија. (2351) 

Лична карта рег. бр. 1814, серија бр. 0491495, 
издадена од СВР - Кавадарци на Јован Темелков 
Иванов, с. Бистрица - Кавадарци. (2352) 

Лична карта рег. бр. 1813, серија бр. 0491494, 
издадена од СВР - Кавадарци на Горица Цандо 
банушева) Иванова, с. Бистренци — Титоввелешко 

(12353) 
Лична карта рег. бр. 4824, серија бр. 0667353, 

издадена од СВР - Тетово на Мара Јоше Ил,оска, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 191 - Тетово. (2354) 

Лична карта рег. бр. 13635, серија бр. 071145, 
издадена од СВР - Гостивар на Самет Неџми Шаи-
ни, с. Чајле - Гостивар. (2355) 

Лична карта рег. бр. 6913, серија бр. 0311281, 
издадена од СВР - Штип на Коле Стојанов Кир-
митчиски, ул. „Лисец" бр. 16 — Штип. (2356) 

Лична карта рег. бр. 9853, серија бр. 0042564, 
издадена од СВР - Струга на Лита Мустафа Џер-
џие, ул. „Боро. Дуни" бр. 7 - Струга. 02357) 

Лична карта рег. бр. 2370, серија бр. 0784070 
издадена од СВР - Ѓ. Петров на Перса Ангелко 
(Иванова) Митрева, Скопје. (2026) 

Лична карта рег. бр. 15613, серија бр. 0592133, 
издадена од СВР - Скопје на Спасе Стојче Бош-
ковски, Скопје. (2027) 

Лична карта рег. бр. 14123, серија бр. 0590723, 
издадена од СВР — Скопје на Џемаил Ејуп Кадри, 
Скопје. 02028) 

Лична карта рег. бр. 12636, серија бр. 0588645, 
издадена од СВР - Скопје на Абдула Асан Дау-
товски, Скопје. (2029) 

Лична карта рег. бр. 10403, серија бр. 0528148, 
издадена од СВР — Куманово на Сута Трајко Га-
јиќ, Скопје. (2030) 

Лична карта рег. бр. 15122, серија бр. 0012202, 
издадена од СВР — Скопје на Драгица Илија Мла-
деновиќ, Скопје. (2031) 

Лична карта рег. бр. 9765, серија бр. 1781875, 
издадена од СВР — Ниш на Марија Рангел (Пас-
ковска) Стефановиќ, Скопје. (2032) 

Лична карта рег. бр. 23509, серија бр. 2898314, 
издадена од СВР — Младеновац на Миле Томев 
Косев, ул. „518" бр. 10 - Скопје. (2033) 

Лична карта рег. бр. 7450, серија бр. 0533738, 
издадена од СВР — Куманово на Методија А. Ва-
силевски, Скопје. (2034) 

Лична карта рег. бр. 12159, серија бр. 0014837, 
издадена од СВР - Скопје на Петрана Стојче 
(Петрушева) Цветкова, Скопје. (2035) 

Лична карта рег. бр. 84926, серија бр, 0061299, 
издадена од СВР - Скопје на Амди Адем Сејди, 
Скопје. (2036) 

Лична карта рег. бр. 620, серија бр. 0578722, 
издадена од СВР - Скопје на Борис Боце Огне-
носки, Скопје. (2037) 

Лична карта рег. бр. 86499, серија бр. 0062388, 
издадена од СВР - Скопје на Ферит Јусуф Миф-
тар, Скопје. (12038) 

Лична карта рег. бр. 20900, серија бр. 3077088, 
издадена од СВР - Бујановац на Нада Душан Ми-
ленковиќ, Скопје. (2039) 

Лична карта рег. бр. 39293, серија бр. 0034992, 
издадена од СВР - Скопје на Пенка Момчило 
Петковска, Скопје. (2040) 

Лична карта рег. бр. 91006, серија бр. 84828, 
издадена од СВР - Белград на Славе Трипун Јо-
вановски, Скопје. (2041) 

Лична карта рег. бр. 93, серија бр. 0783420, 
издадена од СВР - Ѓ. Петров на Младен Трпко 
Јанковски, Скопје. (2042) 

Лична карта рег. бр. 41311, серија бр. 0658543, 
издадена од СВР — Скопје на Станицава Симон 
Живкова, Скопје. (2043) 

Лична карта рег. бр. 1412, серија бр. 0289728, 
издадена од СВР - Штип на Милка Спиро '^Лиц-
кова) Колева, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 9 - Скопје. 

(2044) 
Лична карта рег. бр. 15949, серија бр. 0553793, 

издадена од СВР - Куманово на Верка Цветан 
Андоновска, Скопје. (2045) 

Лична карта рег. бр, 19829, серија бр. 0064764, 
издадена од СВР - Скопје на Антонета Јанаки 
Куцулоска Аврамовска, Скопје. (,2046) 

Лична карта рег. бр. 34744, серија бр. 002^982, 
издадена од СВР — Скопје на Ваиде Џеле (Али^) 
Ахмед, Скопје. (2047) 

Лична карта рег. бр. 10817, серија бр. 058632"?, 
издадена од ОВР — Скопје на Шабан Даут Есат 
Скопје. (2048) 

Лична карта рег. бр. 3968, серија бр. 0610007, 
издадена од СВР — Ѓ. Петров, на Стојан Коста 
Георгиевски, Скопје. (2049) 

Лична карта рег. бр. 11166, серија бр. 2359238, 
издадена од СВР — Скопје на Шерифа Мурсел 
(Меновиќ) Халиловиќ, Скопје. (2050) 
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Лична карта рег. бр. 68166, серија бр 0321177, 
издадена од СВР — Скопје на Вера Трајко Ди-
чевска, Скопје. (2051) 

Лична карта рег. бр. 13493, серија бр. 0766453, 
издадена од СВР — Цеље на Марија Аугуст 
Предраг, Скопје. (2052) 

Лична карта рег. бр. 24275, серија бр. 0071161, 
издадена од СВР — Скопје на Јован Андон Ав-
рамоски, Скопје. (2053) 

Лична карта рег. бр. 6744, серија бр. 013416, 
из-дадена од СВР - Скопје на Анте Теов Арсовски, 
Скопје. (2054) 

Лична карта рег. бр. 33437, серија бр. 0029466, 
издадена од СВР — Скопје на Никола Лазар Лу-
карев, Скопје. (2055) 

Лична карта рег. бр, 77749, серија бр. 0055512, 
издадена од СВР — Скопје на Стеван Алексо Мар-
цикиќ, Скопје. (2056) 

Лична карта рег. бр. 43659, серија бр. 0603434, 
издадена од СВР — Скопје на Нашиде Назиф Де-
мо Делчар, Скопје. (2057) 

Лична карта рег. бр. 13774, серија бр. 0590334, 
издадена од ОВР — Скопје на Благоја Ицко Сто-
јаноски, Скопје. (2058) 

Лична карта рег. бр 23387, серија бр. 0599507, 
издадена од СВР — Скопје на Сејди Ислам Сејди, 
Скопје. (2059) 

Лична карта рег. бр. 16645, серија бр. 05931 (р, 
издадена од СВР — Скопје на Сулејман Баки 
Ферат, Скопје. (2060) 

Лична карта рег. бр. 2296, серија бр. 0614120, 
издадена од СВР - ѓ. Петров на. Рамадан Јаја 
Мустафа, Скопје. (2061) 

Лична карта рег. бр. 18125, серија бр. 0594245, 
издадена од ОВР — Скопје на Минир Сејфо Ајтов, 
Скопје. (2062) 

Личка карта рег. бр. 2968, серија бр. 0578974, 
издадена од СВР - Скопје на Мефаил Мустафа 
Мухаремовски, Скопје. (2063) 

Лична карта рег. бр. 3601, серија бр. 0581641, 
издадена од ОВР — Скопје на Цветко Димев Сто-
јановски, Скопје. (2064) 

Лична карта рег. бр. 79943, серија бр. 0060656, 
издадена од СВР — Скопје на Тимка Стојан Го-
тевска, Скопје. (2065) 

Лична карта рег. бр. 343450, серија бр. 351054, 
издадена од СВР - Белград на Рушид Тефик Ча-
тсвиќ, Скопје. (2066) 

Лична карта рег. бр. 35295, серија бр. 0028541, 
издадена од СВР — Скопје на Слободанка Илија 
(Чушка,р) Корубииовска, Скопје. (2067Ј 

Лична карта рег. бр. 53552, серија бр. 0039163, 
издадена од СВР Скопје на Еленора Диме (Тем-
кова) Хаџи Даовска, Скопје. (2068) 

Лична карта рег. бр. 85582, серија бр, 061474, 
издадена од СВР - Скопје на Трајко Стојан Сто-
јаноски, Скопје. (12069) 

Лична карта рег. бр. 47361, серија бр. 0324161, 
издадена од СВР — Скопје на Ангелика Петко 
Митевска, Скопје. (2070) 

Лична карта рег. бр. 5873, серија бр. 0009721, 
издадена од СВР - Скопје на Јордан Велко Ни-
коловски, Скопје. (2071) 

Лична карта рег. бр. 21440, серија бр. 0049488, 
издадена од СВР — Скопје на Коста Димитар Ка-
равидов, Скопје. (2072) 

Лична карта рег. бр. 12422, серија бр. 0493850, 
издадена од СВР — Скопје на Зора Алексо Цви-
јиќ, Скопје. (2073) 

Лична карта рег. бр. 808, серија бр. 0577510, 
издадена од СВР — Скопје на Стојанка Орде (Нас-
кова) Ацевска, Скопје. (2074) 

Лична карта рег. бр. 14298, серија бр. 0710803 
издадена од СВР -V Скопје на Севда Мерџан Пет-
ревска, Скопје (2075) 

Лична карта рег. бр. 2554, серија бр. 0580836 
издадена од СВР — Ско-пје на Славко ѓорѓи Пан-
чевска Скопје. (2076) 

Лична карта рег. бр. 38403, серија бр. 0033645 
издадена од СВР — Скопје на Ратка Ангеле Ле-
вајкова, Скопје. (2077) 

Лична карта рег. бр. 17667, серија бр. 0593787, 
издадена од СВР — Скопје на Наип Адил Еш-
треф, Скопје. (2078) 

Лична карта рег. бр, 69692, серија бр. 0622376, 
издадена од СВР — Скопје на Хасан Хасан Ши-
роки, Скопје. (2079) 

Лична карта рег. бр. 52425, серија бр. 0044999, 
издадена од СВР — Скопје на Милица Дојчин (Со-
колова) Наумова, Скопје. (2080) 

Лична карта рег. бр. 68744, серија бр. 0620763, 
издадена од СВР - Скопје на Незир Риза Незир, 
Скопје. (2081) 

Лична карта рег. бр. 87554, серија бр. 0624395, 
издадена од СВР — Скопје на Адем Амир Пла-
киќ, Скопје. 4 (2082) 

Лична карта рег. бр. 19395, серија бр. 0595517, 
издадена од СВР - Скопје на Али Керим рама-
дан, Скопје. (2083) 

Лична карта рег. бр. 2196, серија бр. 0589441, 
издадена од СВР — Скопје на Велко Петко Нико-
ловски Скопје. (2084) 

Лична карта рег. бр. 89878, серија бр. 0604797, 
издадена од ОВР — Скопје на Спасо Борис Димиш-
ковски, Скопје. (2085) 

Лична карта рег. бр. 7966, серија бр. 0752488, 
издадена од СВР — Скопје на Коле Цветан Мит-
ковски, Скопје. (2086) 

Лична карта рег. бр. 81853, серија бр. 0051465, 
издадена од СВР — Скопје на Анка Светозар (Влај 
ковац) Михај лова, Скопје. (2087) 

Лична карта рег. бр. 4135, серија бр, 0577719, 
издадена од СВР — Скопје на Минче Петар Бо-
цевски, Скопје. (2088) 

Лична карта рег. бр. 36011, серија бр. 0028061, 
издадена од СВР — Скопје на Марика Јован 
(Наумова) Тодорова, Скопје. (2089) 

Лична карта рег. бр. 8699, серија бр 0535209, 
издадена од ОВР — Скопје на Сејдија Ејуп Мус-
тафсвски, Скопје. (2090) 

Лична карта рег. бр. 6515, серија бр. 0614979, 
издадена од СВР — Скопје на Трпче Цветков Лан-
чевски, Скопје. (2091) 

Лична карта рег. бр. 12663, серија бр. 0588673, 
издадена од ОВР — Скопје па Риза Ариф Нухи, 
Скопје. (2092) 
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Лична карта рвг. бр. 5931, серија бр. 0009541, 
издадена од СВР — Скопје на Тодорка Тодор Геор-
гиева, Скопје. (2093) 

Лична карта рег. бр. 32759, серија бр. 00232x1, 
издадена од СВР — Скопје на Цетко Димитар 
Цветковски, Скопје. (2094) 

Лична карта рег. бр. 88441, серија бр. 0629030, 
издадена од СВР — Скопје на Благоја Трипун 
Георгиевски, Скопје. (/2095) 

Лична карта рег. бр. 14746, серија бр. 0019356, 
издадена од СВР — Виј едо Поље на Хајруша Емин 
(Идризовиќ) Мујановиќ, Скопје. (2096) 

Лична карта рег. бр. 6008, серија бр. 0001613, 
издадена од СВР — Бијело Поље на Елмаз Амза 
Мујановиќ, Скопје. (2097) 

Лична карта рег. бр. 543, серија бр. 057 7039, 
издадена од СВР — Скопје на Благоја Трајан 
Апостолов, Скопје, (12098) 

Лична карта рег. бр. 16672, серија бр. 0593192, 
издадена од СВР — Скопје на Димче Стојан Бонев, 
Скопје. (2099) 

Лична карта рег. бр. 4734, серија бр. 0400244, 
издадена од СВР — Св. Николе на Цвета Коце 
(Стојанова) Петрова, Скопје. (2100) 

Лична карта рег. бр. 24231, серија бр. 00" 114", 
издадена од СВР — Скопје на Десанка Стефан 
Попова, Скопје. ' (2214) 

Лична карта рег. бр. 26449, серија бр. 0683^96, 
издадена од СВР — Тетово на Зенун Сала Сулеј-
мани, ул. „131" бр. 37а - Скопје. (2245) 

Лична карта рег. бр. 35013, серија бр. 0691076, 
издадена од СВР — Тетово на Атиџе Асип Сулеј-
мани, ул. „131" бр. 37а - Скопје. (2246) 

Лична карта рег. бр. 91065, серија бр. 0601170, 
издадена од СВР - Скопје на Љубе Душан Пи-
жевски, Скопје. (2247) 

Лична карта рег. бр. 4939, серија бр. 1769075, 
издадена од СВР — Ниш на Даринка Александар 
(Шијанова) Мариновска, Скопје. (2248) 

Лична карта рег. бр. 2848, серија бр. 0247365, 
издадена од СВР — Прилеп на Блага Милан 
(Забрчаноека) Иваноска, ул. „Браќа Ламески" бр. 
21 - Скопје. - (2249) 

Лична карта рег. бр. 15356, серија бр. 0477368, 
издадена од СВР - Карловац на Шегота (ЦамбиК) 
Алексо Станка, Скопје. (12250) 

Лична карта рег. бр. 26275, серија бр. 223185, 
издадена од СВР — Гостивар на ѓорѓи Кузман Крц-
коски, Скопје. (2251) 

Лична карта рег. бр. 69521, серија бр. 0619735, 
издадена од СВР — Скопје на Накија Ештреф Са-
ли, Скопје. (2252) 

Лична карта рег. бр. 3263, серија бр. 0579611, 
издадена од СВР — Скопје на Руфат Сали Аде лов, 
Скопје. (2253) 

Лична карта рег. бр. 4372, серија бр. 0227880, 
издадена од СВР — Охрид на Михаило Цветан Бо-
жиновски, Скопје. 02254) 

Лична карта рег. бр. 6805, серија бр, 0547315, 
издадена од СВР — Урошевац на Суљо Черкин 
Ислам, Скопје. (2255) 

Лична карта рег. бр. 5056, серија бр. 0581312, 
издадена од СВР — Скопје на Исмаил Имер Ка-
мил, Скопје. (2256) 

Лична карта рег. бр. 16627, серија бр. 0593147, 
издадена од СВР - - Скопје на Трајанка Пане Ди-
мовска, Скопје. (2257) 

Лична карта рег. бр. 4206, серија бр. 0520190, 
издадена од СВР - Ореховац на Ибрахим Хека 
Уљури Скопје. - 02258) 

Лична карта рег. бр. 2247, серија бр. 0226757, 
издадена од СВР — Охрид на Славка Темелко 
Илиевска, Скопје. (2259) 

Лична карта рег. бр. 13422, серија бр. 0017384, 
издадена од ОВР — Скопје на Герасим Симо Геор-
гиевски, Скопје. (2260) 

Лична карта рег. бр. 30399, серија бр. 0021870, 
издадена од ОВР — Скопје на Јован Симеон Ма-
левски, Скопје. (2261) 

Лична карта рег. бр. 27, серија бр. 1497133, 
издадена од СВР — Тутун на Алија Рехо Атовиќ, 
Скопје. 02262) 

Лична карта рег. бр. 333, серија бр. 0782720, 
издадена од СВР — Ѓ. Петров на Блажо Ангелко 
Станковски, Скопје. (2263) 

Лична карта рег. бр. 8852, серија бр. 405362, 
издадена од ОВР — Св. Николе на Саве Ценов 
Миланов, ул. „34" бр. 3 —' Скопје. (2264) 

Лична карта рег. бр. 27594, серија бр. 0032224, 
издадена од ОВР — Скопје на Ордан Диме Став-
рев, Скопје. (2265) 

Лична карта рег. бр. 40710, серија бр. 0656072, 
издадена од ОВР — Скопје на Велимир Петар 
Атанасовски, Скопје. (2266) 

Лична карта рег. бр. 64514, серија бр. 0070822, 
издадена од СВР — Скопје на Адем Гани Адем, 
Скопје. (2267) 

Лична карта рег. бр. 60303, серија бр, 0047160, 
издадена од ОВР — Скопје на Шаин Рамиз Асан, 
Скопје. ' (2268) 

Лична карта рег. бр. 24576, серија бр. 0072095, 
издадена од СВР — Скопје на Абас Бајрам Демов-
ски, Скопје. (2269) 

Лична карта рег. бр. 86437, серија бр. 0062972, 
издадена од ОВР — Скопје на Вита Петруш ((Гли-
горова) Николова, Скопје. (2270) 

Лична карта рег. бр. 61150, серија бр. 0048779, 
издадена од ОВР — Скопје на Сулејман Алиј!! 
Усеини, Скопје. (2271) 

Лична карта рег. бр. 72, серија бр. 003967, 
издадена од ОВР — Кавадарци на Наќ: Ристовски, 
Скопје. ' (2272) 

Лична карта рег. бр. 45211, серија бр. 0630941, 
издадена од СВР — Скопје на Дана Пандо (Жа-
бакова) Пуленџиовска, Скопје. (2273 

Лична карта рег. бр. 69161, серија бр. 0318985, 
издадена од СВР — Скопје на Здразка Божин Во-
лева, Скопје. (2274) 

Лична карта рег. бр. 4604, серија бр. 00032X4, 
издадена од СВР — Биј едо Поље на Малиќ Хамза 
Муја човиќ, Скопје. (2275) 

Лична карта рег. бр. 16009, серија бр. 0020619, 
издадена од ОВР — Биј ел о Поља на Мехо Маниќ 
Мујановиќ, Скопје. 02276) 

Лична карта рег. бр. 2444, серија бр. 0784090, 
издадена од ОВР - Г. Петров на Антонија Кујо 
(Томевска) Куртиш, Скопје. 02277) 
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СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ 
располага со следните изданија: 

1) Закон за избор и отповикување одборници на народните одбори со 
обрасци — издание 1957 . . . НО дин. 

2) Новиот Устав на Народна Република Македонија — издание 1953 . . . 
45 дин. 

3) Советите и управните органи на народните одбори од д-р Александар 
Христов —- издание 1956 . . . 210 дин. 

4) Комплети на „Службен весник на НРМ": 

- за 1947 год 240 дин. 
- за 1951 год. (30) 350 дин. 
- за 1952 год. (23, 31) . . . 560 дин. 

- за 1953 год. (2) 600 дин. 

Порачките се примаат преку администрацијата на ,/Службен весник на НРМ". 

Текушта сметка 802-Т-698. П о т тански фах 51 — Скопје. 

СОДРЖИНА 
Страна 

124. Решение за давање согласност — — — 421 
125. Решение за давање согласност — — — 421 
126. Решение за давање согласност .— — — 421 
127. Решение за давање согласност — — — 421 
128. Одлука за примале на завршн,ата сметка за 

1956 година - - — — - — - — 422 
129. Одлука за расподела на општата норма на 

придонесот за социјално осигурување — — 422 
130). Одлука) За расподелба на 'средствата од 

Фондот за превентивна здравствена заштита 422 
131. Одлука за надоместување на трошоците за 

здравствена заштита на уживателите на 
пензии -— инвалиднини — — — — — 423 

132. Одлука за определување делот на придо-
несот од Фондот за превентивна здравстве-
на заштита кој влегува во Фондот за пре-
вентивна здравствена заштита кај Репуб-
личкиот завод — — — — — — — — 423 

133. Одлука за применување на додатниот при-
донес за социјално осигурување за 1957 год. 423 

134. Одлука за расподелба на средствата од 
резервата на Републичкиот фонд за здрав-
ствено реосигурување за делимично покри-
вање на вишокот на расходите над прихо-
дите по завршната сметка за 1955 година 
на поодделни заводи — — — — — — 424 

135. Одлука за спроведување н,а задолжително-
здравствено реосигурување — — — — 421 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско"издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел, 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев" II (4052) — Скопје 


