
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

СКОПЈЕ 
Вторник, 23 декември 1958 

Број 36 Година XIV 

Претплатата за 1958 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 30 дин. 
Жиро сметка број 80^—11/1—698. 

293. 
На основа член 3 од Законот за органите на 

управата во Народна Република Македонија во 
врска со член 30 став 3 од Законот за државната 
управа, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник државен секретар во Државниот 
секретаријат за внатрешни работи се назначува 
Раде Гогов. 

Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 233 
18 ноември: 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, < Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

294. 
На основа член 17 став 2 од Законот за орга-

ните на управата во Народна Република Македо-
нија („Службен весник на НРМ" бр. 14/56 г.)} Из-
вршниот совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИКОТ СЕКРЕ-
ТАР НА СОВЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА НА НРМ 

Се разрешува од должноста помошник секретар 
на Советот за социјална политика и комунални 
прашања на НРМ Драган: Христов, поради замину-
вање на нова должност. 

Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 228 
28 ноември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоскц, е. р. Љупчо Арсов, е. р 

295. 
На основа член 8 став 2 од Законот за управните 

училишта („Службен лист на ФНРЈ" бр. 29/56), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ДО-

СЕГАШНИОТ ДИРЕКТОР НА УПРАВНАТА 
ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува од должноста директор на Управ-
ната школа Филип Негриевски и се става на рас-
положение на Извршниот совет. 

Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 227 
28 ноември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

296. 
На основа член 8 ст. 2 од Законот за управните 

училишта 0„Службен лист на ФНРЈ" бр. 29/56 ЃЈ, 
Извршниот совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВНАТА 

ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 

За директор на Управната школа во Скопје, се 
назначува Драган Христов, досегашен помошник 
секретар на Советот за социјална политика и кому-
нални прашања на НРМ. 

Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 229 
28 ноември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, - Претседател, 

Трајче Грујоски, е р. Љупчо Арсов, е. р. 
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Огласен; дел 

КОНКУРСИ 

На основа член 21 и 33 од Закоеот 1за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на општината Кратово, распишува 

К О Н К У Р С 

Бр. 15 
17-ХН-1958 година 

1. За секретар на Народниот одбор на општина 
Кратово 

Услови: Правен факултет или средна .стручна 
спрема, положен стручен испит и најмалку 5 години 
практика на управни односно правни работи. 

Документи по1 чл. 31 од Законот за јавните слу-
жбеници, документи за стаж и последно решение со 
оценка на законито^ 

Молбите заедно со документите да се достават 
до Комисијата за службенички работи на Народниот 
одбор на општина Кратово до 2-1-1959 година. 

Од Комисијата за службенички работи 
на НО на општина Кратово 

Комисијата за распишување конкурси за дирек-
тори на стопанските организации на Народниот од-
бор на општината Св. Николе 

распишува 

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

1. Директор на Земјоделското стопанство „Овче 
поле" — е. Ерџелија, 

2. Главен агроном на 3емј оделекото стопанство 
„Овче поле" — е. Ерџелија и 

3. Двајца лекари во Здрвената амбуланта — Ов. 
Николе, со општа пракса. 

Услови: 
За работното место под 1 и 2 инженер агроном 

со практика во земјоделството најмалку 1 год., или 
земјоделски техничар со практика во земјоделство-
то најмалку 5 год. Плата по Тариф. правилник. Стан 
обезбеден. 

За работното место под 2 завршен Медицински 
факултет и практика во струката најмалку 2 год. 

Плата по Законот на јавните службеници. Стан 
обезбеден. 

Срок за поднесување на молбите до 31-ХП-1958 
година. 

Од Конкурсната комисија на општината 
Св. Николе 

Конкурсната комисија при Заводот за заштита 
на здравјето — Куманово, 

распишува 

К О Н К У Р С ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТ-
НОТО МЕСТО ЛЕКАР ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА 

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

УСЛОВИ: 
Завршен) медицински факултет, курс по школ-

ска хигиена и положен стручен испит. 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положај на плата и посебен додаток по Пра 
вилникот за платите на персоналот во служба на 
Заводот за заштита на здравјето- — Куманово. 

Молбите, со сите документи по членот 31 од 
Законот за јавните службеници, се примаат во срок 
од 20 деир од денот на објавувањето на конкурсот 
т „Службен весник на НРМ". 
Број 898/1/1958 

Од Конкурсната комисија 
на Заводот за заштита на здравјето 

Куманово 

Конкурсната комисија чна Секретаријатот за 
општи стопански работи на Извршниот совет на 
ПРМ — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С за пополнување на работното место 
РЕФЕРЕНТ ПО ЗЕМЈОДЕЛСТВО во 'Секретарија-
тот за општи стопански работи на Извршниот совет 

Кандидатите треба да имаат завршен Земјо-
делски факултет и најмалку 5 години практика во 
струката. 

Осиона и положај на плата по прописите за јав-
ните службеници. 

Срок за поднесување на молбите е до 15-1-1559 г. 
Кон молбата се приложува: диплома за завр-

шен Земјоделски факултет, документ за 5-годишна 
практика и документи по член 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Молбите се поднесуваат до Секретаријатот за 
општи стопански работи на Извршниот совет — 
Скопје. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лаичка карта рег. бр. 69782, серија бр. 0619971, 
издадена од СВР — Скопје на име Велко Трипун 
Стефановски, Скопје. (3860; 

Лична карта рег. бр. 3549, серија бр. 0579374., 
издадена од, СВР — Скопје на име Крсте Младен 
Илиевски, Скопје. . . (3861) 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-СТОЧАРСКОТО СТОПАНСТВО „НАПРЕДОК", ТЕТОВО 

А к т и в а на ден 31-ХН-1957 година П а с и в а 

ч о V си Сц хо Назив на позицијата Износ 
во ООО дин 

** о 
ОЈ СХ О* УО 

Назив на но чи шијата 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 

В К У П Н О : 

42.594 

2 431 

10.797 

3.628 
838 

60.288 

А. Извори ва основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

40.182 

1.738 
4.787 

674 

10.145 
272 

22 

239 
2.229 

60.288 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Земјоделско-сточарското стопанство „Напредок" 
— Тетово е формирано кон крајот на 1954 година, 
со решение на бившиот Народен одбор на Тетовска 
околија — Тетово бр. 17062/54 год., од бивши ге сто-
панства „Полог" — Тетово, „Млад задругар" е 
Долно Палчиште — Тетовско и „Напредок" е. Ш е с -
т о в о — Тетовско, и како такво е регистрирано к а ј 
Окружниот стопански суд во Скопје под ф и бр. 
784/54 од 23-ХН-1954 год. 

Со формирањето стопанството наследи од спо -
менатите стопанства вкупна површина од 276 ха, 
како и основни средства во вкупен износ од 
40,477.842 дин. Од примените основни средства на ј -
голем дел беа земјоделски машини и ора ди ја што 
малу или воопшто не беа употребливи. Затоа орга-

ните на самоуправувањето имаа големи тешкотии 
за ликвидација на тие средства. Денеска стопан-
ството располага со фонд на основни средства во 
износ од 42,594.000 дин. (овде спаѓа и земјишниот 
фонд но износ од 27,000.000 дин.) додека затечениот 
фонд на основните средства од бившите стопанства 
беше без процена на земјишниот фонд. 

Стопанството во текот на 1956 година — еден 
дел од своето земјиште во површина од околу 90 
ха му отстапи на Околискиот задружен сојуз — 

• Тетово за формирање) на живинарска фарма. 
Стопанството во 1957 година воведе нов систем 

на наградувањето по единица производ. Иако з-о 
тоа имаше тешкотии, сепак постигла задоволител-
ни резултати. 

Работната сила во стопанството изнесува 27-
души. Преку летото се користи сезонска работна 
сила. 
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Во борбата за високи приноси стопанството во 
1957 год. постигна неочекувани резултати во про-
изводството на пченицата и пченката: добиени се 
просечно 3.500 кг. пченица од хектар, а пак пченка 
6.355 кгр. во зрно. За овој успех стопанството беше 
наградено од страна на Земјод. шум. комора на 
ФНРЈ со 1,240.000 динари, а од страна на фондот 
за унапредување на земјоделието ни беше доделена 

награда за пченицата од 200.000 дин. додека првата 
награда беше за високи приноси на пченката. 

Платниот фонд во) 1957 год. изнесуваше 
7,778.000 динари, а просечната месечна плата на ра-
ботниците изнесуваше околу 11.000 дин. 

Стопанството во текот на 1957 година оствари 
добивка од 1,037.000 динари која добивка е распо-
редена во фондовите на стопанството. (49) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА И ОТКУП НА ТУТУН — КРУШЕВО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1957 година П а с и в а 

ој а. Назив на позицијата 
си УО 

Износ 
во ООО дин. 

>=С О 
и ех Р-< ХО 

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 

82.192 
95.930 

29.068 

418.271 

71.819 
11.687 

В К У П Н О : 708.967 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

78.757 

3.435 
42.095 

89,853 

6.077 

381.885 
48.381 

148 

55.565 
2.771 

708.967 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА И ОТКУП 

НА ТУТУН, КРУШЕВО, ВО 1957 ГОДИНА 

Во 1957 година претпријатието откупи 714 тони 
тутун од бербата 1956 год. за вредност 392,431.497 
дин., или средно 549 дин. за 1 кгр. 

По обработката на наведената количина е до-
биен финален продукт 647 тони од коч за извоз 533 
тони, а за домашните фабрики 114 топ'* и е постиг-
ната средна цена за извозните и домашните тутуни 
1.234 дин, по 1 кгр. 

Во 1957 год. постигната е добивка од 115 129.945 
дин. од таа сума му останува на претпријатието за 
самостојно располагање 3,250.559 дил., а за плати 
од добивката 3,441.095 дин. 

Претпријатието во 1956 год. работеше со 551 
работник, а во 1957 год. со 446 работници — про-
сечне. 

Во 1955 год. отпочна изградба на нов магацин 
за тутун со капацитет од 250 тони и со две модерни 
работилници за 250 сортичарки. Магацинот ќе биде 
дограден до крајот на 1958 год. (55) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН „МОША ПИЈАДЕ — НЕГОТИНО 

А к т и в а на ден 31-Х11-1957 година П а с и в а 

8 1 Назив на позицијата 
РИ ХО 

Износ 
во ООО дин. 5 §. Назив на позицијата 

О- ХО 
Износ 

во ООО лин. 

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 

11.999 
413 

2.015 

102.067 

А. Извори ва основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

4 761 

* 7.238 
5.643 

413 

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

11.813 
14.761 

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

101.447 
3.964 

/ средства 
9. Пасивни временски разграничувања 13 

/ В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива / 10. Добавувачи и други обврски . . . 

11. Друга пасива 
18.396 
1.193 

В К У П Н О : 143.068 В К У П Н О : 143.068 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието за обработка на тутун „Моша 
Пијаде" — Неготино е основано со Решение бр. 1С59 
од 12-11-1955 год. на Народниот одбор на општината 
Неготинр, а е регистрирано во Окружниот сто-
пански суд во Скопје под бр. 1106 од 20-УН-1955 г. 

Претпријатието има за задача произведената 
количина тутун од реонот на оваа општина да го 
откупи, преработи и пласира на домашниот и 
странскиот пазар. 

Од тутуните реколта 1956 год. што се обрабо-
туваат во 1957 год. се откупени 158.170 кг. за вред-
ност 90,533.495 дин. или по просечна средна цена 
572,74 дин. за 1 кг. По обработувањето! на оваа ко-
личина тутун е добиен финален продукт од 152.775 
кг. за вредност 185,587.322 дин. по средна продажна 
цена 1215 дин. Од вкупно добиениот продукт во 
1957 год. се продадени за домашни фабрики 18.324 
кг. за 23,994.164 дин. или просечна цена 1309,48 дин. 
а се продадени за извоз 126.346 кг. за вредност 
157,575.203 дин. по просечна цена 1247, 17 за 1 кг. 
тутун и залихи на готов производ 7.806 кг. за 4017 
динари. (21) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието за обработка на тутун во Би-
тола производствениот план за 1957 год. го изврши: 
количински со 98,21% а финансиски со 103,02% и 
оствари вкупен приход од 1.864,0 мил. динари. 

Во 1957 год. се продадени 1.685 тони тутун, од 
кои 709 т. за домашен пазар за вредност 643,0 мил. 
и 976 т. за извоз за вредност 1.220,0 милијарда. По-
стигната е просечна продажна цеша 1.106 дин. од 
1 кгр. без да е пресметан данокот на промет на 
извозните тутуни. 

Основните средства во 1957 год. се зголемени 
за 124,0 мил. дин. Зголемувањето за 60,3 мил. е по 

уредбата со 17%, а за 64,0 мил, се подигнати, нови 
инвестиции и набавена е опрема, а од извори од 
добиените инвестициоц(и заеми и средства на прет-
пријатието околу 18,0 мил. динари. 

Во 1957 год. просечно работеа 833 работници, 
од кои 92,20% се работници а 7,80% службеници, 
или 50,65 се машки и 49,35% се женски. 

Претпријатието оствари добивка во износ од 
347,0 мил. динари. Остварени и исплатени се плати 
над платите по тарифниот правилник 7,057.000 дин. 

Претпријатието доградува еден нов магацин во 
кој ќе бидат сместени работилници за манипула-
ција на тутунот и поставени климоуреди. 

Сите обврски кон општествената заедница се 
измирени. (59) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — БИТОЛА 

на ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

Ч о 
ЈР о. Ои хо 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 

В К У П Н О : 

316.097 
29.310 

119.617 

489.793 

1,279.130 
17.697 

2,251.644 

е* О ОЈ 0- ХО 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори па основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

316.097 

8.016 
139.997 

21.293 

1,301.537 
83.547 

54 

359.407 
21.696 

2,251.644 

Б И Л А Н С 
НА ОКОЛИСКОТО ПРОИЗВОДИТЕЛНО ТРА ДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЛОГА" — РЕСЕН 

А к т и в а на ден 31-ХП-1957 годиаа П а с и в а 

Ѕ а. Назив на позицијата си>о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ Назив на позицијата 
Си хо 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

43.180 

2.960 

6.077 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

43.180 * 

4 362 

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

921 
3.593 

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

/ средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

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

501 

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 
11. Друга пасива 431 

3.076 
56.731 В К У П Н О : 56.731 В К У П Н О : 

431 
3.076 

56.731 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Производите дното градежно претпријатие „Сло-
га" — Ресен е формирано во 1951 година со реор-
ганизација на други претпријатија и погони, а со 
решение на биншиот Народен одбор на Преспанска 
околија. 

Од формирањето па до 1955 година претприја-
тието се занимаваше исклучиво со производство на 
градежни материјали, а оттогаш се занимава и со 
изведување на градби. 

Произведува градежни материјали.: тули( рачни 
пресувани, машински полни и машински шупливи), 
ќерамиди, вар и мермер. Годишното производство 

изнесува: тули рачни 820.000, тули пресувани 
230.000, тули полни машински 130.000, и тули шуп-
ливи 250.000 парчиња, ќерамиди преку 750.000 пар-
чиња, капаци до 30.000 парчиња, 830.000 кгр. вар. 
(дрвната база за печење на варта од година на го-
дина се намалува, па често верниците бидуваат 
преместувани од еден реон во друг, со што се рас-
тројува и производството). 

Со производството на мермер претпријатието 
почнува во текот на 1958 година. 

Што се однесува до градежната гранка, прет-
пријатието од ден на ден се проширува и презема 
работи од циска и висока градба и постигнува добри 
резултати замолувајќи работна сила и задоБолу-
вајќи ги потребите на градот и око лиј ата. (72) 

Б И Л А Н С 
НА ШУМСКОТО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВИСОКА ЧУКА", е. МИРАВЦИ — ГЕВГЕЛИЈА 

А к т и в а на ден 31-ХН-1957 година П а с и в : 

в( о V О, Си хо 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 

59.754 
5.891 

10.488 

32.951 

30.819 

В К У П Н О : 139.903 

о а« хо Назив на позицијата во 
Износ 
ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

13,798 

45 957 
13.294 

6.331 

25.765 
10.434 

201 

24.123 

139.903 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ВИСОКА ЧУКА", 

е. МИРАВЦИ, ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието се занимава со експлоатација 
на шума, произведува огреано и целулозно дрво 
како и пилански букови трупци што ги преработува 
во сопствена пилана пуштена во погон во второто 
полугодие на 1957 година во нормални железнички 
прагови, разна букова граѓа (штици, талпи, летви, 
„метлењачи", материјал за разна амбалажа и др.). 

Претпријатието во 1957 год. отвори и свој склад 
на огревно дрво и други дрвни материјали во 
Скопје кој придонесе доста за зголемување на 
бруто-продуктот. 

Во 1957 година планираниот бруто-продукт из-
несуваше 94,300.000 дин. а се оствари 93,640.234 дин. 
Финансискиот план е исполнет скоро со 100%. До-
бивката е планирана во износ од 13,040.000 дин., а 
се остварени 18,403.428 дин. Од оваа добивка испла-
тени се ануитета по инвестициониот заем во износ 
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од 6,369.605 дину, за резервни фонд 636.908 дин., за 
болувања и одвоен живот 579.453 дин. 

Од остварената добивка се издвоени за плати 
над платите по тарифниот правилник 1,192.186 дин. 
со придонесите. Од тоа за премии и награди 242.362 
дин., за сојузен данок 8,817.402 дин., а остатокот 

за општествен инвестиционен фонд и за средства 
за самостојно располагање спрема прописите. 

Претпријатието постигна ВИДНЈИ резултати во 
1957 год. со залагањето на сите работници и рако-
водители. (87) 

Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ЗЕ МЈОДЕЛСТВОТО „АГРОСНАБДИТЕЛ" — СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

5 а Назив на позицијата 
Он УО Износ 5 а Назив на позигдијата 

Рм УО Износ 

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

1. Основни средства 93.400 
средства 

2. Инвестиции во тек — 1. Фонд на основните средства . . . 53.890 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 36782 средства 
3. Разни фондови 

39.510 
100.831 

В. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

4. Вкупни обртни средства 540.212 
ње на инвестициите 

5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 796.892 6. Банка — кредит за обртни средства 1,151.927 
6. Друга актива 182.619 7. Фонд на обртните средства . . . . 

8. Инвестиционен кредит за обртни 
1.862 

/ средства — 

/ 9. Пасивни временски разграничувања 10.195 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 172.897 / 11. Друга пасива 118.793 

В К У П Н О : ^ 1,649.905ј; В К У П Н О : 1,649.905 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АГРОСНАБДИТЕЛ" — 

СКОПЈЕ, ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието имаше за задача преку механи-
зирањето на земјоделството да го унапреди истото, 
да ја зголеми продуктивноста и квалитетот на про-
изводството, како и да ги намали трошоците по 
единица производ. 

Кон напорите што ги прави нашата заедница 
и останатите општествени фактори за унапреду-
вањето на земјоделството, несомнено најпрактично 
и целисходно е вклучен нашиот работен колектив 

како целина а како негов дел и пословницата за 
механизација на земјоделството. 

Преку своето долгогодишно работење претпри-
јатието си овозможи специјализирање и проширу-
вање на своите деловни врски, како во внатреш-
ниот така и во надворешниот^ трговски промет. 

Во своето редовно работење претпријатието 
оствари вкупен промет од 4.055,687.419 дину, благо-
дарение на извесни аранжмани за увоз на трак-
тори, земјоделски справи и друга стока. 

Разликата помеѓу набавната и продажната цена 
на база остварениот промет изнесува 4,8*0%, а вкуп^ 
ните материјални трошоци 2,46%. (112) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ДРВНИОТ КОМБИНАТ „КАРАОРМАН" — СТРУГА 

на ден 31-ХП-1957 година П а с и в а 

=1 О V Ои си хо Назив на позициЈа/та Износ 
во ООО дин. 

о 
V О. Си хо 

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 

В К У П Н О : 

47 813 
19.509 

7.401 

69.457 

24.393 
24444 

193.017 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

19.331 

26.675 
7.375 

17.630 

3.686 

35.390 
36.089 

4.672 

24.473 
17.696 

193.017 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ДРВНИОТ КОМБИНАТ ,*КАРАОРМАН" 

—« СТРУГА, ВО 1957 ГОДИНА 

Постапениот план за производство и реализа-
ција за оваа своја трета година од работењето во 
износ од 153,604.000 дин. претпријатието го оствари 
во вредност од 162,734.000 дин. т. е. вредносно го 
исполни со 106%. Меѓутоа, количински планот е 
исполнет со 80%. До потфрлање на планот по ко-
личина дојде во експлоатацијата на шумите (таму 
планот е исполнат со околу 70%). Доделената дрвна 
маса рд шумските стопанства беше недоволна, а 
освен тоа сечиштето во шумата „Караорман" го 
презеде општинското претпријатие од реонот. 

Претпријатието основни средства во почетокот 
на годината имаше во вредност од 70,145.000 динари, 
со сегашна вредност од 50,772.000, а на крајот од 
годината 71,262.000, со сегашна вредност од 47,813.000 
динари. 

Кредити за обртни средства Б'О почетокот на 
годината се користени во вредност од 60,270.000 дин., 
а на крајот од годината во вредност од 71,479.000 

дин. (Од нив фондот на обртни средства изнесува 
36,089.000 дин.). 

Комбинатот претрпе во 1957 год. загуба во ра-
ботењето во износ од 8,703.000 дин., што заедно со 
законските обврски од 1,461.000 дин. изнесува 
10,164.000 дину За сметка на резервниот фонд таа се 
покрива во износ од 366.000 дин., а за сметка на 
платниот фонд 9,798.000 дин. Загубата е последица 
од недоволно искористениот капацитет, од неиспол-
нувањето на планот по количина, од наголемува-
њето на трошоците по вредност. За ова придонесоа 
специфичните услови за работа, недоволни суро-
вини, недоволни услови за пласман на готовите 
производи, а и наголемување^ на извесни давачки 
и трошоци. Голем дел од загубата се должи ла 
ниската цена на огревното дрво (продавано е по 
цената на чинењето поради големите залихи и сла-
бата побарувачка). 

Бруто-платниот фонд е укалкулиран за 1957 
год. во износ 37,708.789 дин., а се остварени 42,724.942 
дин. Просечниот број' нја работниците и службени-
ците през годината изнесуваше 188 лица со про-
сечна нето тарифна ставка од 12.980 дин. (89) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — ТЕТОВО 

А к т и в а на ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 
_ _ _ _ гз 

5 Назив на позицији га Он о 
Износ 

во ООО дин. 5 а Назив на позицијата Ои о ^ 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства А. Извори на основните и издвоените 
1. Основни средства 191.949 средства 

2. Инвестиции во тек 62 1. Фонд на основните средства - . . 191.949 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 46.301 — 

3. Разни фондови . 52.427 
Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

4. Вкупни обртни средства 142.367 ње на инвестициите — 
4. Вкупни обртни средства 142.367 5. Извори за финансирањето на иш-

62 
В. Средства во пресметка и друга 

62 
В. Средства во пресметка и друга 

актива Б. Извори на обртните средства 

5. Купувачи и други побарувања . . 42.655 6. Банка — кредит за обртни средства 148.170 
6. Друга актива 5.692 7. Фонд на обртн&те средства . . . - 31.846 

8. Инвестиционен кредит за обртни 
/ средства • • . . — 

/ 9. Пасивни временски разграничувања 1.158 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 3.414 / — 

В К У П Н О : 429.026 В К У П Н О : 429.026 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, 

ТЕТОВО, ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието е основано како стопанска ор-
ганизација со решение на Владата на ФНРЈ IV бр. 
1791/4 од 18-Ш-1949: година, и како такво е реги-
стрирано при Окружниот суд во Скопје, во регис-
тарот на стопанските организации во книга IV на 
регистарски лист 175, страна 471. 

Дејноста на претпријатието е: вршење сите ра-
боти во врска со производството, преработката и 
продажбата на тутунот. 

Реализација на откупениот тутун од реколта 
1956 година, добиен по преработка како финален 
продукт е остварена 100%. 

Планот е потфрлен и тоа: количински За 7,6%, 
а по вредност за 5,88%. Тоа доаѓа од објективни 
причини. Податоците што му беа дадени на Заводот 
за стопанско планирање се базирани на просечниот 
придонес на страк, оти во времето кога тие се да-
вани, односно кога е вршено планирање, тутуните 
уште не се откупени. Поради сушата приносот 
Опадна, но се доби поквалитетна суровина. 

Постигнатата просечна продажна цена на туту-

ш е в за домашна фабриканта изнесуваше 495,90 д. 
по еден килограм, а на извозните тутуни 1.630 дин. 
по еден килограм со пресметан 57% данок на 
промет. 

Снабдување! на суровини беше директно од не-
посредните тутунопроизводители по пат на добро-
волно контрахирање. 

Зголемување на фондот на основните средства 
во текот на годината е извршено за 1,18%. Во текот 
на годината имаше извршено расходување на до-
трај ани основни средства, како и отстапување на 
основните средства без надомест согласно со пос-
тојните прописи. 

Остварената добивка е правилно распреде леш. 
Обврски спрема општествената заедница се извр-
шени спрема постигнатиот финансиски ефект, а 
остварени плати над плати по тарифниот правил-
ник, кои изнесуваат околу % од месечна плата, во 
просекот, исплатени им се на работниците и служ-
бениците, согласно со постојните прописи. 

Годишниот попис беше правилно спроведен, а 
ликвидацијата на констатираните вишоци и кусоци 
е спроведена согласно со одлуката на работничкиот 
совет. (32) 
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А к т и в а 

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

на ден 31-XI1-1957 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ »=( о и ех си \о Назив на позицијата Износ 

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 

В К У П Н О : 

68.608 
399 

821 

14.085 

19.950 
10.786 

114.649 

А. Извори па основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

12.066 

56.542 
1.227 

399 

6.389 
23.869 

67 

14.090 

114.649 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Градската конзумни млекара — Прилеп е осно-
вана со решение бр. 3874/56 год. на Народниот 
одбор на Прилепската општина. 

Стопанската делатност ќ е снабдување и про-
изводство на млечни производи. Со искебга одлука 
на Народниот одбор на Прилепската општина, кон 
млекарата при крајот на 1957 год. е припоено и 

претпријатието за производство на шеќерни про-
изводи „Балкан" — Прилеп, со што денеска мле-
карата ја, прошири свзјата стопанска делатност па 
производство на млечни и шеќерни производи. Во 
својот состав таа има 14 продавници, 1 млечен рес-
торан погон за млечни производи и погон за про-
изводи од шеќер. 

Бројот на запослените работници и службени-
ци е 79 лица. (94) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Инвалидското занаетчиско производители прет-
пријатие „Билјана", Скопје е основано во 1952 го-
дина и работи преку своите формирани погони. Се 
Занимава со производство на слатки, сода-вода. 

За извршување на планот претпријатието рас-
полагаше со основни средства во износ од 20,779.832 
дин,, а покрај тоа користеше и кредит кај Народ-
ната банка во висина од 4,871.000 динари. 

Во текот на ек омската 1957 година претпри-
јатието! напраш прог, * од 71,656.027 дин., а плани-

раниот изнесуваше 60,000.000 дин. така да планот 
за промет е натфрлен за 7,165.602 дин. 

Остварените вкупни приходи од 71,656.027 ди-
нари се распределени на: материјални трошоци 
42,393.228 дин., амортизација 1,485.340 дин., интерес 
на основните средства 393.610 диц., придонес за оп-
штествените фондови 161.853 дин., придонес за чла-
нарина на комората 150.317 дин., придонес за ре-
зервен фонд 98.787 дин., и остварениот доход од 
26,912.096 е распределен на општествен инвести-
ционен фонд 13.451 дин., фонд за слободно распо-
лагање 13.451 дин., и на личен доход на работни-
ците сумата од 26,885.194 динари. (82) 
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Б И Л А Н С 
НА ИНВАЛИДСКОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРОИЗВО ДИТЕЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИЛЈАНА", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

5 си Назив на позицијата Он \о 
Износ 

во ООО лин. 5 Назив на позицијата ех О 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 20.779 
средства 

20.779 2. Инвестиции во тек — 1. Фонд на основните средства . . . 20.779 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 3.629 
2. Инвестиционен кредит за основни 

средства 
3. Разни фондови 5.605 

Б. Обртни средства 
7.568 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства . . . . . 7.568 5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите — 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 1.849 
1.686 

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

4.871 
560 

/ средства — 

/ 9. Пасивни временски разграничувања 112 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 2.859 / 11. Друга пасива 725 

В К У П Н О : 35 511 В К У П Н О : 35,511 

А к т и в е 

Б И Л А Н С 
НА КОНФЕКЦИОНАТА ФАБРИКА „ПРОГРЕС" — СКОПЈЕ 

на ден 31-ХН-1957 година П а с и в а 

Ч О 0) о-Он хо Нашв на ПОЗИНЕ јгта 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 

37.365 

26.643 

163.048 

121.593 
502 

В К У П Н О : 349 151 

К* О Ој О. 
Он \о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

37.365 

53.851 

В К У П Н О : 

22.913 
206.327 

1.228 

23.612 
3.855 

349.151 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Конфекционата фабрика „Прогрес" е формира-
на по ослободувањето на нашата земја во 1955 год. 
Дејноста што ја обавува е произведување на нај-
разноврсна конфекција и вршење на услужни ра-
боти. Производството е наменето во поголем дел за 
домашни потреби и пласман во земјата, додека 
еден дел се извезува и пласира на странските 
пазари. 

Поставената планска задача за 1957 година бе-
ше да се преработат 1,112.265 м2, со извршувањето 
постигнато е 1,311.162 м2 или планот е исполнет 
со 118%. 

Бројот на работници и службеници на крајот 
на 1957 год. изнесува 307 лица. Во текот на оваа по-

словна година претпријатието користеше просечно 
обртни средства} 229,230.000 дин. Направен е вкупен 
промет од 690,087.000 дин. 

Со работењето фабриката беше активна, така 
што на крајот на годината покажа позитивен ре-
зултат остварувајќи добивка во износ од 52,233.000 
динари. 

Обврските кон општествената заедница, како и 
спрема добавувачите се извршувани секогаш бла-
говремено. Исто' така побарувањата редовно се на-
платувани. Сомнителни побарувања немаше ниту се 
вршени некои отпиен на нив. 

Промени во основните средства нема, но затоа 
е во перспектива во идната година да се изврши 
реконструкција на машинскиот парк и да се зго-
леми обемот на работењето и знатно подобри ква-
литетот. (107) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦАТА НА ФАБРИКАТА „ПРОГРЕС" — СКОПЈЕ 

на ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

6 СЈ сх СЦ хо Назив ча 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 

В К У П Н О : 

80 

8.956 

233 

9.269 

«=* о 
СЈ СХ 0-4 УО 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основците и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

882 

8.273 
114 

9.269 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Продавницата на конфекционата фабрика 
„Прогрес" — Скопје е трговски дуќан наменет за 
продажба на конфекција произведена во фабрика-
та. Целта на оваа продавница е пред се, да ги за-
доволува потребите на потрошувачите со конфек-
циска стока, и преку н^а да се репрезентира произ-
вод СТБЧ)ТО на ф а б р и к а т а . 

Со своето работење продавницата успеа од го-
дина во година да го зголемува прометот, така што 
во 1957 год. постигната е продажба на стоки за 
38,238.000 дин., а остварен е доход од 1,383.000 дин. 

Како перспектива за во иднина се предвидува 
асортиманот на стоката да биде далеку поголем, 
цените на стоките што пониски,, а услугата по-
културна. (108) 
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Б И Л А Н С 
НА ГРАДСКАТА ПЕЧАТНИЦА „11 ОКТОМВРИПРИЛЕП 

А к т и в а на ден 31-ХН-1957 година П а с и в а 

Ѕ 8, Назив на позицијата Си УО 
Износ 

во ООО дин. 5 а, Назив на позицијата 
си уо 

Износ 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 1.968 
средства 

2. Инвестиции во тек 658 1. Фонд на основните средства . . . 1.968 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 861 средства — 

3. Разни фондови . - 1.197 
Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

4. Вкупни обртни средства 
ње на инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства 1.589 5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите 657 

В. Средства во пресметка и друга 
актива Б. Извори на обртпите средства 

5. Купувачи и други побарувања . . 2.579 6. Банка — кредит за обртни средства 891 
6. Друга актива 272 7. Фонд на обртните средства . . . . 932 

8. Инвестиционен кредит за обртни 
/ средства — 

/ 9. Пасивни временски разграничувања 93 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 2.143 / 11. Друга пасива 45 

В К У П Н О : 7.926 В К У П Н О : 7.926 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Печатницата „11 октомври" 1957 година ја за-
врши успешно, со добивка од 571.000 дин. 

Реализацијата е остварена во износ од дин. 
8,508.611 како и во 1956 година. 

Продолжена е тенденцијата со замена, обнова 
и набавка на основни средства, за која цел е утро -
шено од фондовите 657.371 дан. 

Формиран е фонд на обртни средства од 931.985 
дин. од кој на сопствениот удел оплата 520.985 дин. 

(98) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЗАДРУЖНИОТ ЗАВОД ЗА ДОМАШНИ 

РАКОТВОРБИ — СКОПЈЕ, ВО 1957 ГОДИНА 

Заводот е основан во 1954 год. од Главниот за-
дружен сојуз на кој во 1956 и 1957 год. не му е 
укажана никаква помош. Сите проблеми Заводот 
сам ги решаваше. Основната дејност на Заводот 
беше производство на разни изработки од домашна 
ракотворба, а имаше и столарски погон. Во април 
1957 год., кон Заводот се припои Кошничарското 
Претпријатие „Врба" од Скопје, кое поради нега-

тивниот биланс од околу 4,000.000 дин. не можеше 
да опстане. 

Последици од ова спојување имаше Заводот во 
тоа што разни салда пренесени како актива во 
текот на годината се покажаа како фиктивни, кои 
и понатаму продолжуваат, и пренесените залихи на 
готовите стоки се со повисоки цени од оние што 
чинат. 

Доходот искажан по завршната сметка во износ 
од 19,083.663 дин. е корегиран, намален од страна 
на комисијата за 689.690 дин. поради разни про-
пусти. Ова делум ќе се одрази и на работењето во 
1958 година. (105) 
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НА ЗАДРУЖНИОТ 
А к т и в а 

Ѕ о. Назив на позицијата 
Си хо 

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 • . 

Б И Л А Н С 
ЗАВОД. ЗА ДОМАШНИ РАКОТВОРБИ — СКОПЈЕ 
на ден 31-ХН-1957 година П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

22.305 

3.475 

18.596 

15.419 
274 

В К У П Н О : 60.069 

«=г 6 
ОЈ с и Си \о 

Назив на позицијата 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива? 

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

Износ 
во ООО дин. 

16.528 

134 
4.174 

2.650 
7.004 

8.662 

16.377 
4.540 

В К У П Н О : 60.069 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЛО ЗАРСТВО „ЛОЗАР", е. ТОПОЛЧАНИ — ПРИЛЕП 

А к т и в а на ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

5 о Р СХ СЦ О Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
8. 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 

В К У П Н О : 

23.587 
39.580 

387 

8.467 

2.730 
4.116 

78.867 

о V СХ СХ. хо 
Назив на 'позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

352 

[22.117 
627 

40.698 

2.084 
1.053 

3.957 

1.795 
6.184 

78.867 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Стопанството „Лозар" е формирано! во текот на 
1953 год. со решение бр. 1<0384 од 25-УН на бив-
шата Прилепска околија и му е даден лозарски 
смер. 

Стопанството се најдува се уште во изградба, 
кое со перспективата програма треба да засади 
450 ха плантажи^ лозја, а кредити му се)'одобрени 
само за 250 ха. Од тие 250 ха досега имаме засадело 

107 ха, од кој 50 ха( се на род во 1958 год. а оста-
натите се во прва и втора година. 

Пред инвестиционата изградба стопанството 
имаше многу мал дел од ратарски култури. Ратар-
ството служи исклучиво само за исхрана на сто-
ката која во мал дел ја имаме. 

Во текот на 1957 год. ова стопанство имаше 
реализација 16,666.000 динари, како и трошоци во 
износ од 20,782.000 динари, или негативна разлика 
во износ од 4,116.000 динари. Оваа разлика произ-
легува од неплатените ануитети во 1956 и 1957 год. 

(71) 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА КОЖИ, ЧЕВЛИ И ТУТКАЛ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" — СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-Х11-1957 година П а с и в а 

5 си Назив на позицијата 
Ри >о 

Износ 
во ООО дин. З о Назив на позицијата 

Ои Ои 
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 

265.254 
1.272 

48.876 

515.983 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

Б. Извори на обртните средства 

23.083 

27.305 
48.992 

6.139 

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

50.947 
32.863 

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

151.308 
228.632 

/ 9. Пасивни временски разграничувања 2.201 

/ В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива / 10. Добавувачи и други обврски . . . 

11. Друга пасива 
217.535 

В К У П Н О : 915.195 В К У П Н О : 915.195 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ФАБРИКАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" — СКОПЈЕ, 

ВО 1957 ГОДИНА 

Основна дејност на фабриката е: преработка 
н)а крупни сурови кожи во бокс и ѓон, изработка 
на сите видови чевли и производство на туткал. 

Фабриката е основана со решение на Владата 
на НРМ бр. 8088 од 4-1Х-1956 год. и е регистрирана 

во Стопанскиот суд т Скопје под регистарски број 
274. 

Во 1957 година фабриката го исполни произ-
водствениот план просечно по балансни групи 
88,75%, а по вредност по цена на чинењето 107,25%. 
Планот за реализација е извршен} со 77,75%. 

Остварен е вкупен приход од 691,000.328 дин., 
трошоци на производството се 678,706.737 дин., а на 
стопанската организација А останува добивка 
12,293.591 дин. (106) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОЖЕКТИРАЊЕ НА ФИЛМОВИ КИНО „КУЛТУРА" — ГЕВГЕЛИЈА 

А к т и в а на ден 31-ХН-1957 година П а с и в а 

е* о V О, Ри ХО Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

(=1 О 
V От 

Он хо 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 

В К У П Н О : 

8.287 

1.022 

723 

19 
302 

10.353 

А. Извори вл основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 
Т. Фонд на обртните средства . . . . 
8. Инвестиционен кредит за обртни 

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

8.287 

1.078 

ЗОО 
150 

431 
107 

10.353 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието за прожектирање на филмови 
кино „Култура" — Гевгелија е осношно на 14-ЛГШ-
1953 год. од страна на НО на општината Гевгелија. 

Предмет на работата е прожектирање на филмови 
(филмски новости низ целиот свет). 

Претпријатието има остварено вкупни приходи 
во износ 4,536.000 дин., а трошоци 3,095.000 дин. Од 
ова произлегува дека претпријатието има остварено 
доход од 1,441.000 дин. (102) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ТУТУН — РЕСЕН, 

ВО 1957 ГОДИНА 

Од анализата за работата на претпријатието се 
гледа дека основната цел ја постигнува и задово-
лува, така да во однос на производството од го-
дина на година постигнува се подобар квалитет на 
произведен тутун, како и количинско наголемува-
ње. Напоредо со ова се зголемува и количината на 
тутунот за извоз, и се подобрува билансот на из-
возното остварување кој процент се движи од 50 
на 70% извозен тутун. 

Количината произведена во 1956 год. изнесува 
336.814 кгр. а пак оваа година е остварено 439.507 
кгр. а за наредната е планирано и веќе остварено 
825.000 кгр. доброквалитетен тутун.' Ова разработено 
на финансиски показатели дава слика на се пого-
лема рентабилност и од година на година се наго-
лемува и добивката која се движи но 1957 год. на 
139 милиони динари. 

Посебно внимание му е посветено на кадарот 
преку степенЈцирање за стручното усовршување, 
како и наголемување обемот на инвестиции кои се 
неопходни за понатамошното работење. 

Работата претпријатието ја изврши спрема сво-
јата намена и план. (73) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — РЕСЕН 

на ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

О СЈ о. си хо 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 

В К У П Н О : 

137.218 
512 

18.417 

111.196 

189.895 
360 

457.598 

** о 
и Си си о 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Р1нвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

133.087 

4.131 
29.863 

536 

210.979 
18.151 

835 

60.016 

457.598 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „МИШЕ ЕФТИМОВ" 

на ден 31-XI1-1957 година 
КРУШЕВО 

П а с и в а 

е* си Назив на позицијата V уо сх 
Износ 

во ООО дин. 
о и а. си о 

Назив на позицијата во 
Износ 
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 

В К У П Н О : 

65.810 
7.659 

3.043 

14.799 

3.996 
4.128 

99.435 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

В. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

46.728 

19.032 
8.237 

7.709 

9.579 
7.896 

686 

4.016 * 
552 

99.435 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
СТОПАНСТВОТО „МИШЕ ЕФТИМОВ" — 

КРУШЕВО, ВО 1957 ГОДИНА 

Стопанството е основано во 1947 година и со 
занимава со производство на разни земјоделски 
производи и тоа: ратарство, градинарство, сточар-
ство, пчеларство и лозаро-овоштарство. 

През 1957 год. стопанството имаше планирано 
промет од 36,562.000 дин., а оствари 28,424.358 дин. 

За извршување на планот на планираните про-
изводи, стопанството користеше кредит од 14,391.000 
динари. 

Со неоств1арување на планот стопанството пре-
трпе загуба во износ од 3,378.566 дин. која произ-
легува оттаму што доделената му обработлива зем-
ја е оддалечена од стопанскиот двор 6—15 клм. Та-
квата оддалеченост стопанството го изложува на 
поголеми трошоци: за превоз на производите и на 
работниците. (бб) 

Б И Л А Н С 

НА РУДНИКОТ „МАКЕДОНИЈА АЗБЕСТ", БОГОСЛОВЕЦ — СВ. НИКОЛЕ 

А к т и в а на ден 31-ХН-1957 година П а с и в а 

2 §и Назив на позицијата Рх \о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ Назив на позицијата А* 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 

450.977 
5.846 

22.753 

15.796 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

средства 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира,-

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

341.918 

109.059 
25.530 

5.846 

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

35.712 
1.546 

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

10.050 
17.279 

/ средства 
9. Пасивни временски разграничувања 1.768 

/ В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива / 10. Добавувачи и други обврски . . . 

11. Друга пасива 
21.180 

В К У П Н О : 532.630 В К У П Н О : _ 532.630 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Рудникот и сепарацијата за азбест сега „Ма-
кедонија азбест" Богословец — Св. Николе е осно-
ван во 1951 год. Се занимава со производство не: 
азбестно влакно од сите класи, азбестна и сива ле-
пенка и азбита. 

Во текот на 1957 год. произшдниот план е ис-
полнет со 78%. До неисполнение дојде поради го-

лем процент на производство од 6 и 7 класа аз-
бестно влакно за кое нема пласман на) тржиштето, 
како во земјата така и во странство'. 

И покрај тоа што плацот не можеше да се 
оствари со 100%, претпријатието, ги има покриено 
сите трошоци и искажано вишок на доход (добив-
ка) во износ од 3,341.000 динари, кој е распореден 
за покривање на законските обврски во износ од 
2,334.000 и во фондот за самостојно располагање 
1,007.000 дин. (90) 
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Врз основа на прописите чл. 82, и 93 од Уредбата за баниште и штедилниците („Сл. лист на ФНРЈ'* 
бр. 4/54) и член 54 од Статутот на Задружната ште дил ница за Скопска околија, Штедилницата ја обја-
вува завршната сметка 

З А В Р Ш Н А С М Е Т К А 
НА ЗАДРУЖНАТА ШТЕДИЛНИЦА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

на ден 31-ХИ-1957 година 
СКОПЈЕ 

ех хо 
п ОЈ 

Назив на сметката — рачун Претко-
лона 

Износ 
во ООО 

а. хо 
Назив на рачунот Претко-

лона 
Износ 
во ООО 

а а. 

I Основни средства 
1 Намештај и орадија 

II Работи со привредата 
2 Кред. за допун. обор. средства 
3 Кред. за ст ал. обор. средства 
4 Посебни кдедити за обор. сред. 
5 Потрошачки кредити 
6 Останали кредити 
7 Среднорочни зајмови 
8 Кредити за инд. произ. 
9 Зајмови во производство 

III Равна актива 
10 Редовен текушти рачун 
11 Преодни рачун на Нар. банка 
12 Останала актива 

Вкупно актива 

1.608 

228.307 
25.927 
33.662 
12.226 
3.748 
1*589 
1.460 
2.778 

51.682 
123 

7.832 

1.608 

309.697 

59.637 

I Извори на основ. сред. 
1 Позајмица за основ. сред. 

; И Обавези по раб.^со банка 
2 Разни средства 

III Одн. со бан. и сој. на штед. 
3 Кредити од Сојуз, на штед. 
4 Преоден рачун на Нар. банка 

IV Равни фондови на штед. 
5 Разни фондови 

V Останала пасива 
6 Разна пасива 

VI Фанансиски резултат 
7 Добивка 

1.608 

96.592 

254 085 
10.668 

415 

5.561 

2.013 

1608 

96.592 

264.753 

415 

5.561 

2.013 

370.942 Вкупно пасива 370.942 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЗАДРУЖНАТА ШТЕДИЛНИЦА — СКОПЈЕ, 

ВО 1957 ГОДИНА 

Во текот на 1957 година по иницијатива на 
Околискиот задружен сојуз за Скопска околија е 
формирана од задруги и други задружни стопански 
организации Задружната штедилница — Скопје. 

За период од половина година за својата ра-
бота Задружната штедилница успеа да ги опфати 
сите задруги и други задружни стопански орга-
низации во членство, да го опфане целокупното 
кредитирање нај задружниот сектор преку ште-
дилницата и активно да дејствува со својата од-

редена кредитна политика во развивањето на за-
другите и другите задружни организации од Скоп-
ска околија. 

Во текот на 1957 год. пласираните кредити во 
задругите и другите задружни организации се на-
го лемени, што е резултат на зголемениот обем на 
работата во откупот и другите селско-стопански 
дејности к а ј задругите. 

Финансовиот резултат на Задружната ште-
дилница во текот на оваа година е одраз на зго-
лемениот обем на работата во задругите и макси-
малното користеше на слободните средства за 
пласман. (100) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Земјоделското стопанство „Острово" — Скопје 
е основано во 1946 година со решение бр. 6993/46 
на Градскиот народен одбор — Скопје, со задаток 
да го обработува тогавашното земјиште и рацио-
крлно да го исползува. 

Планираниот сеидбен план се изврши 100% со 
незнатни измени) на - поедини култури. Примену-
ва јќи го методот плаќање по единица на производ 

стопанството успеа да го намали просечниот број 
на работната сила, а со тоа се зголеми продуктив-
носта на трудот. 

Стопанството оствари бруто продукт од 
62,420.231 дин*. Упоредувајќи го продуктот1 од 1956 
год. е намален за 3% но затоа и трошоците на 
работењето се намалени во споредба со 1956 год. 

Покрај личниот доход пресметан по единица-
производ, стопанството изврши расподелба на пла-
тите 3,460.967 динари. (77) 



23 декември 1958 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА АРМ Бр. 86 — Стр. 1Ѕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 
А к т и в а на 

Б И Л А Н С 
СТОПАНСТВО „ОСТРОВО" — СКОПЈЕ 

ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

Ч о 
Си \о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
е* О V ех 

Он УО 
Назич па 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 

б. Купувачи и други побарувања . . 
Друга актива 

В К У П Н О : 

108.784 
1053 

4.811 

31.284 

5 882 
338 

152.152 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 104.188 
2. Инвестиционен кредит за основни 

средства 4.596 
3. Разни фондови . * 7.891 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите — 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 1.053 

Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 12.023 
7. Фонд на обртните средства . . . . 13,371 
8. Инвестиционен кредит за обртни 

средства — 
9. Пасивни временски разграничувања 776 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

10. Добавувачи и други обврски . . . 8.254 
11. Друга пасива — 

В К У П Н О : 152.152 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ОГРЕВНО И ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ 

„ЈАСЕН", ПРИЛЕП 
А к т и в а на ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

Ре
д.

 а
 

бр
ој

 I
 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин Ре

д.
 

бр
ој

 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дик. 

А. Основни и издвоени средства 1 извори на основните и издвоените 

1. Основни средства 2.512 средства 

2. Инвестиции во тек — 1. Јгонд на основните средства . . . 2.512 
3. Издвоени средства и други инвес-

3.034 
2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 3.034 — 

3. Разни фондови 4.091 
Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

18.371 
ње на инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства 18.371 5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите — 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 8.791 6. Банка — кредит за обртни средства 21.790 
6. Друга актива 1.045 7. Фонд на обртните средства . . . . 175 

а Инвестиционен кредит за обртни 
/ — 

/ 9. Пасивни временски разграничувања — 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 5.050 / 11. Друга пасива 135 

В К У П Н О : 33.753 В К У П Н О : 33.753 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈАСЕН", — 

ПРИЛЕП, ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 1-1-1954 год. со 
решение на Народниот одбор на општината Прилеп 
бр. 1134 од 23-1-1954 год. 

Основна деј крст на претпријатието е трговија 
на мало за промет со градежен и огревен мате-
ријал. 

Во текот на 1957 год. претпријатието имаше 
користено стални и дополнителни обртни средства 
во износ од 21,790.000 динари. 

Залихите на трговските стоки на ден 31-Х11-
1957 год. изнесуваа 16,489.844 дин. 

За 1957 год. претпријатието имаше планирано 
реализација 130,000.000 дину, а оствари 153,337.349 
дин., што значи дека планот го исполни со 117,95%. 

(44) 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕ Г ПРИЈАТНЕ ЗА ТУТУН „БЕЛА ВОДА" — ТИТОВ 

ВЕЛЕС 
А к т и в а на ден 31-Х11-1957 година П а с и в а 

5 Назив на позицијата СЦ \о 
Износ 

во ООО дин. 5 Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 13.371 
средства 

1. Основни средства 13.371 
средства 

2. Инвестиции во тек — 1. Фонд на основните средства . . . 8.585 
3. Издвоени средства и други инвес-

2.884 
2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 2.884 средства 2.401 
3. Разни фондови 20.268 

Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

101.182 
ње на инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства 101.182 5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите 2.385 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 621 6. Банка — кредит за обртни средства 71.302 
53.413 7. Фонд на обртните средства . . . . 9.758 

8. Инвестиционен кредит за обртни 
/ средства _ 

/ 9. Пасивни временски разграничувања — 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 3.655 / 11. Друга пасива 53.117 

В К У П Н О : 171.471 В К У П Н О : 171 471 

ИЗВОД о д ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БЕЛА 

ВОДА" — ТИТОВ ВЕЛЕС, ВО 1957 ГОДИНА 

Ова претпријатие (е формирано на 1-Ш-1954| 
год. со основна дејност: производство, преработка и 
продажба на тутун. Од формирањето претприј а-
тието од година на година одеше во зголемување 
на производството проширувај ќи го реонот во око-
лната и надвор од неа. Во текот на 1957 год. про-
изводниот план го зголеми за 100%, со тоа плани-
раното производство од 72 тони го оствари со 140 
тон|И тутун. Тоа придонесе претпријатието' да за-
посли 480 работници и да оствари добивка од 
29,751.188 дин. Од оваа сума на име плати над пла-

тите по тарифен правилник на работниците и 
лсужбениците им е исплатено сума во износ од 
11,988 088 дин. и на име премии 2.997.002 дин., а 
остатокот од 14,766.178 дин. е оставен во фондот 
за самостојно располагање на претпријатието1. 

Претпријатието од средствата за самостојно 
располагање забави еден камион, два трактора со 
сите приклучни машини и многу други земјодел-
ски алати, кои му овозможија површините да се 
обработуваат на современ начин со примена на сите 
агротехнички средства. 

Фондовите на претпријатието како и другите 
средства се гледаат од приложениот биланс на ден? 
31-Х1 [-1957 год. (111) 
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Лична карта рег. бр. 7608, серија бр. 0584118, 
издадена од СВР — Скопје на име Цветко Стоилко 
КамНеновиќ, Скопје. (3862) 

Лична карта рег. бр. 57087, серија бр. 0042471, 
издадена од СВР — Скопје на име Стојка Спасе 
(Стојкова) Чакиноеска, Скопје. (3863) 

Лична карта рег. бр. 4074, серија бр. 0012229, 
издадена од СВР — Скопје на име Блаже Спиро 
Блажевски, Скопје. (38о4) 

Лична карта рег. бр. 97613, серија бр. 0632336, 
издадена од СВР — Скопје на име Веко Туго Гугиќ, 
Скопје. (3865) 

ЈШчна карта рег. бр. 40196, серија бр. 0655877, 
издадена од СВР — Скопје на име Донка Велко 
Тугова, Скопје. (3868) 

Лична карта рег. бр. 83427, серија бр. 0060284, 
издадена од СВР — Скопје на име Мица Горѓи (Пе-
трушевска) Јовановска, Скопје. (3867) 

Лична карта рег. бр. 80758, серија бр. 0056993, 
издадена од СВР — Скопје на име Амет Сулејман 
Шабан, Скопје. (3868) 

Лична карта рег. бр. 96209, серија бр. 0608310, 
издадена од СВР — Скопје на име Спасо Ацо Че-
ликиќ, Скопје. (386.^ 

Лична карта рег. бр. 19544, серија бр. 0595665, 
издадена од СВР — Скопје на име Цветан Тодор 
Трајковски, Скопје. (3870) 

Лична карта рег. бр. 25291, серија бр. 0047601, 
издадена од СВР — Љубљана на име Ристо Стојан 
Олумчев, Скопје. (3871) 

Лична карта рег. бр. 88990, серија бр. 0630761, 
издадена од СВР — Скопје на име Ратко Ристо 
Михајл овски, Скопје. (3872) 

Лична карта рег. бр. 44374, серија бр. 0623427, 
издадена од СВР — Скопје на име Алија Хаки Ра-
хим, Скопје. (3873-; 

Лична карта рег. бр. 64043, серија бр. 0069845, 
издадена од СВР — Скопје на име Имер Сулејман 
Асан, Скопје. (3874) 

Лична карта рег. бр. 75774, серија бр. 0050742, 
издадена од СВР — Скопје на име Худавер Саит 
Јусуф, Скопје. . (3875) 

Лична карта рег. бр. 86238, серија бр. 0063498, 
издадена од СВР — Скопје на име Рамизе (Ибраим) 
Сали Јусуф, Скопје. 03876; 

Лична карта рег. бр. 1489, серија бр. 0174568, 
издадена од СВР — Иванград на име Хивзо Шабан 
Бал ата, Скооје. (3877) 

Лична карта рег. бр. 20580, серија бр. 0064134, 
издадена од СВР — Скопје на име Васил Ламбро 
Миовски, Скопје. (3873) 

Лична карта рег. бр. 87744, серија бр. 0623890, 
издадена од СВР — Скопје на име Али Тефик Ре-
џеп, Скопје. (3879) 

Лична карта рег. бр. 2222, серија бр. 0525872, 
издадена од СВР — Куманово на име Мира Киро 
Димчевска, ул. „11 октомври" бр. 3 — Куманово. 

(3923) 
Лична карта рег. бр. 3694, серија бр. 0564105, 

издадена од СВР — Куманово на име Џемал Шабан 
Шабани, е. Липково — Кумановско. (3924) 

Лична карта рег. бр. 4955, серија бр. 0495047, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Андон Ди-
митар Димитров!, ул. „К. Спанџов" бр. 67 — Кава-
дарци. (3925) 

Лична карта рег. бр. 16394, серија бр. 0677560, 
издадена од СВР — Тетово на име Назми Тасуна 
Мисими, е. Вешале — Тетовско. (3926) 

Лична карта рег. бр. 7945, серија бр. 0666197, 
издадена од СВР — Тетово на име Џевит Лакман 
Асани, е. Прошовце — Тетовско1. (392?) 

Лична карта рег. бр. 226, серија бр. 0061956, 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Горѓи 
Јакимов Глигоровски, е. Кркља — Кр. Паланка. 

(3928) 
Лична карта рег. бр. 10084, серија бр. 0060796, 

издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стевчо 
Стоименов Јакимовски, е. Жидшшво — Кр. Па-
ланка. (3929) 

Лична карта рег. бр. 17831, серија бр. 0235732, 
издадена од СВР — Охрид на име Џелил А бд ура-
ман Шахо, ул. „Шар Планина" бр. 12 — Охрид. 

(13887) 
Лична карта рег1, бр. 9284, серија бр. 0113994. 

издадена од СВР — Дебар на име Дукадинка Кова-
ческа, е. Модрич — Струга. (3888) 

Лична карта рег. бр. 23608, серија бр. 0720318, 
издадена од СВР — Гостивар на име Меџит Ајета 
Салии, е. Србиново — Гостивар. (3889) 

Лична карта рег. бр. 9063, серија бр. 0041774, 
издадена од СВР — Струга на име Шериф Џезаиров 
Клења, ул. „Г. Делчев" бр. 249 — Охрид. (3890) 

Лична карта рег. бр. 2722, серија бр. 0727202, 
издадена од СВР — Брод на име Мито Кицов Огне-
новски, ул. „Битолска" бр. 20 — Кичево. (3891) 

Лична карта рег. бр. 335302, серија бр. 297840, 
издадена од СВР — Белград на име Елес Асанов 
Дуракоски, ул. „Скопска" бр. 27 — Кичево. (3892) 

Лична карта рег. бр. 1670, серија бр. 0358189, 
издадена од СВР — Св. Николе на име Митко Тра-
јанов Арсов, ул. „Бл. Леов" бр. 4 — Титов Велес. 

(3893) 
Лична карта рег. бр. 2668, серија бр. 0713529, 

издадена од СВР — Гостивар на име Идает Веапа 
Незири, е. Здуње — Гостивар. (3894) 

Лична карта рег. бр. 7000, серија бр. 0459654, 
издадена од СВР — Струмица на име Горги Митев 
Маџиров, ул. Дојранска" бр. 4 — Струмица. (]389о) 

Лична карта рег. бр. 5560/ш, серија бр. 0411036 
издадена од СВР — Штип на име Љубиша Донев 
Ташковски, ул. „Иво Рибар" бр. 10 — Струмица. 

(3895) 
Лична карта рег. бр. 3796, серија бр. 009606, 

издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојна 
Милкова Младенова, е. Варовиште — Кр. Паланка. 

(3897) 
Лична карта рег. бр. 5280, серија бр. 0534818, 

издадена од СВР — Куманово на име Ване К. Јо-
тевски, ул. „Ш македонска бригада бр. 3 — Ку-
маново. (3893) 

Лична карта рег. бр. 36775, серија бр. 0106437, 
издадена од СВР — Битола на име Трајко Крсте« 
ѓорѓиески, ул. „Благоја Николовски" бр. 11 — 
Прилеп. (3900) 

Лмчна карта рег. бр. 13904, серија бр. 0194414, 
издадена од СВР — Прилеп на име Цветан Вељанов 
Трај коски, е. Бонче — Прилеп. (3901) 

Лична карта рог. бр. 2286, серија бр. 0182796, 
издадена од СВР — Прилеп на име Борис Николов 
Бунтевски, е. Големо Коњари, Прилеп. (3902) 
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Лична кајрта рег. бр. 15463, серија 5р. 0196364, 
издадена од СВР — Прилеп на име Христо Илијов 
Велјаноски, ул. „Пиринска" бр. 77 — Прилеп. (3903) 

Лична карта рег. бр. 25987, серија бр. 0561805, 
издадена од СВР — Куманово на име Рамиза Ру-
шид Мамутовска, ул. „Средорек" бр. 3 — Куманово. 

(13904) 
Лична карта рег. бр. 1623, серија бр. 0530208. 

издадена од СВР — Куманово на име Благоја Ата-
нас Костоски, ул. „Солунска" бр. 1 — Куманово. 

(3905) 
Лична карта рег. бр. 4023, серија бр. 0279528, 

издадена од СВР — Ресен на име Панде Ефтимов 
Митревски, е. Д. Б. Црква — Ресен. (3906) 

Лична карта рег. бр. 12062, серија бр. 2905917, 
издадена од СВР — Вучитрн на име Авдула Авдија 
Алија, е. Кочилари — Титоввелешко. (3907) 

Лична карта рег. бр. 10711, серија бр. 0115421, 
издадена од СВР — Дебар на име Лиман Селман 
Османи, е. Видуше — Тетовско1. (3918) 

Лична карта рег. бр. 7527, серија бр. 0960143, 
издадена од СВР — Тетово на име Исејн Извира 
Абдулаи, е. Жировница — Тетовско. (3919) 

Лична карта рег. бр. 9036, серија бр. 0060148, 
издадена од СВР — Берово на име Зумрутка Муста-
фа (Инкова) Куртишова, Габрово — Делчево. (3920) 

Лична к а р т а рег. бр. 6236, серија бр. 0126218. 
издадена од СВР — Делчево на име Алија Алилов 
Куртшнов, е. Габрово — Делчево. (3921) 

Лична карта рст. бр. 12123, серија бр. 0420046, 
издадена од СВР — Струмица на име Ибраим Аса-
нов Османов, е. Нова Мала — Струмица. 03922) 

Лична карта рег. бр. 67102, серија бр. 0657744, 
издадена од СВР — Скопје на име Бошко Михајлов 
Костов, ул. „58" бр. 48 — Скопје. (3780; 

Лична карта рег. бр. 13548, серија бр. 4073558, 
издадена од СВР — Гњилане на име Али Шабан 
Браими, Скопје. (3781) 

Лична карта рег. бр. 35093, серија бр. 132395, 
издадена од СВР — Битола на име Султана Киро 
Кировска, Скопје. (3782) 

Лична карта рег. бр. 14154, серија бр. 0159053, 
издадена од СВР — Прилеп на име Васил Велко 
Цветановски, Скопје. (3783) 

Лична карта рег. бр. 4394, серија бр. 0615694, 
издадена од СВР — Скопје на име Касам Дервиши, 
Скопје 03784) 

Лична карта рег. бр. 1640, серија бр. 3615916, 
издадена од СВР — Сј еница на име Назиф Фархат 
Мартиновиќ], Скопје. (3785) 

Лична карта рег. бр. 14583, серија бр. 0919428, 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Лазар! 
Николовски, ул. „31" бр. 54 — Скопје. (3786) 

Лична карта рег. бр. 100579, серија бр. 0625285. 
издадена од СВР — Скопје на име Стевка Миљан 
Мијовиќ Љутиќ, Скопје. (3787) 

Личка карта рег. бр. 22066, серија бр. 0598186, 
издадена од СВР — Скопје на име Стојче Милош 
Симоновски, Скопје. (3788) 

Лична карта рег. бр. 15668, серија бр. 0013640, 
издадена од СВР — Скопје на име Тина Крсте Ба-
товска Петровска, Скопје. (3789) 

Лична карта рег. бр. 88087, серија бр. 0624333, 
издадена од СВР — Скопје на име Марика Санде 
Јанушева Драганова, Скопје. (3790) 

Лична карта рег. бр. 8392, серија бр. 0310862, 
издадена од СВР —- Св. Николе на име Благоја 
Славков Цанев, Скопје. (3791) 

Лична карта рег. бр. 6999, серија бр. 618194, из-
дадена од СВР — Скопје на име Јахи Веби Фета, 
Скопје. (3/92) 

Лична карта рег. бр. 57201, серија бр. 0043324, 
издадена од СВР — Скопје на име Мара Илија Ди-
мова, Скопје. (3793) 

Лична карта рег. бр. 9309, серија бр. 2902434, 
издадена од СВР — Косовска Каменица на име 
Асан Камбер Уреглица — Скопје. (3794) 

Лична карта рег. бр. 7613, серија бр. 0884123, 
издадена од СВР — Скопје на име Лазо Спасо Ки-
ранџиќ, Скопје. (3795) 

Лична карта рег. бр. 10831, серија бр. 0586841, 
издадена од СВР — Скопје на име Акија Шаин 
Шаин, Скопје. (3796) 

Лична карта рег. бр. 2580, серија бр. 0626113, 
издадена од СВР — Скопје на име Рахим Амит Бај-
рам, Скопје. (3797) 

Лична карта рег. бр. 31306, серија бр. 0016119, 
издадена од СВР — Скопје на име Десанка Трпе 
Костова Атанасова, Скопје. (3798) 

Лична карта рег. бр. 2700, серија бр. 0012681, 
издадена од СВР — Скопје на име Пенка Стојан 
(Павлова) Дикова, Скопје. 03799) 

Лична карта рег. бр. 60519, серија бр. 0047874, 
издадена од СВР — Скопје на име Алија Асан Ра-
мадан, Скопје. (3800) 

Лична карта рег. бр. 63284, серија бр. 0068736, 
издадена од СВР — Скопје на име Мумтаз Сали 
Сулејман, Скопје. (3801) 

Лична карта рег. бр. 67637, серија бр. 0659263, 
(издадена од СВР — Скопје на име Исмије Халил 
Рамаданова, Скопје. (3802; 

Лична карта рег. бр. 3672, серија бр. 0267429, 
издадена од СВР — Битола на име Ангелина Петко 
Тагасова, Скопје. (3803) 

Лична карта рег. бр. 19037, серија бр. 0595157, 
издадена од СВР — Скопје на име Боге Павле По-
мета овски, Скопје. (3804) 
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