
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на НРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Вторник, 21 март 1961 
С к о п ј е 

Број 8 Год. XVII 

Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 48 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—69Ѕ. 

У 39. 
На основа член 22 од Основниот закон за фи-

нансирањето на школството, Народното собрание на 
Народна Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 6 март 1961 го-
дина и на седницата на Соборот на производите-
лите одржана на 6 март 1961 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНАТА ДЕЈНОСТ НА 
УЧИЛИШТАТА ОСНОВАНИ ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИ 

I. За финансирање на основната дејност на 
училиштата основани од републичките органи ќе 
се издвои од буџетот на Народна Република Маке-
донија за Републичкиот општествен фонд за школ-
ство во 1961 година износот од 1.225.910.000 динари. 

II. Средствата утрошени до 1 април 1961 го-
дина се составен дел на сумата предвидена во 
точка I. 

1П. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 април 1961 година. 

Број 102 
6 март 1961 година 

Скопје 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилев.ски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

производителите, 
Претседател 

на Републичкиот собор, 

Борко Темелковски, ; р. Киро Георгиевски, с р 

40. 
На основа член 41 од Основниот закон за фи-

нансирањето на школството, Народното собрание 
на Народна Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 6 март 1961 го-
дина и на седницата на Соборот на производите-
лите одржана на в март 1961 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА 

ШКОЛСТВО 

I. Управниот одбор на Републичкиот опште-
ствен фонд за школство се состои сид 21 член. 

II. Во Управниот одбор на Републичкиот оп-
штествен фонд за школство делегираат свои прет-
ставници следните стопански организации, стопан-
ски! комори и здруженија, училишта и други само-
стојни установи, синдикални и стручни организа-
ции и тоа: 

а) по два претставника: 
1. Републичката индустриска комора; 
2. Универзитетскиот совет на Универзитетот во 

Скопје. 
б) по еден претставник: 
1. Сојузот на синдикатите на Југославија — 

Републичкиот одбор за Македонија; 
2. Централниот комитет на Народната младина 

на Македонија; 
3. Угостителската комора на НР Македонија; 
4. Земјоделско-шумарската комора на НР Ма-

кедонија; 
5. Трговската комора на НР Македонија; 
6. Занаетчиската комора на НР Македонија; 
7. Заводот за унапредување на школството на 

НР Македонија. 
III. Во Управниот одбор на Републичкиот оп-

штествен фонд за школство Народното собрание 
на Народна Република Македонија именува 10 чле-
нови. 

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

Бр. 103 
6 март 1961 година 

Скопје 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

производителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелковски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 
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41. 
На основа член 14 став 2 од Законот за бу-

џетите и финансирањето на самостојните установи, 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 6 март 1961 година и на седницата на Со-
борот на производителите одржана на 6 март 1961 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ НА РЕПУБИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАР 
ството, РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА 
И РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ 

РАБОТИ ЗА 1961 ГОДИНА 

I 
Се утврдуваат финансиските планови за 1961 

година и тоа на: 
1. Републичкиот фонд за унапредување на шу-

марството: 
Динари 

Вкупно средства - - - - - - 23.000.000 
Вкупен трошок - - - - - 23,000.000 
2. Републичкиот фонд за патишта: 
Вкупно средства - - - - 591.935.000 
Вкупен трошок — - - - - 485.536.000 
Вкупен остаток - - - - - - 106.399.000 
3. Републичкиот фонд за истражувачки работи: 
Вкупно средства - - - - - 128.250.000 
Вкупен трошок - - - - - 124.650.000 
Вкупен остаток — — — - — 3.600.000 

II 
Нераспоредените средства по финансискиот 

план на Фондот за патишта ќе можат да се кори-
стат само по претходна согласност на Државниот 
секретаријат за работи на финансиите. 

Ш 
Финансиските планови на републичките фон-

дови од дел I се составен дел на оваа одлука. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното објавување во ,.Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1961 година. 

Број 104 
е. март 1961 година 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

производителите, 
Борко Темелковски, с. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Киро Георгиевски, с. р. 

ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 

П р и х о д и Р а с х о д и 
О П И С Динари 

Партија Позиција 
О П И С Динари 

Партија Позиција 
О П И С Динари 

Партија Позиција 
Динари 

Средства пренесени од 
претходната година: 

1—1 На сметката на фондот 
Приходи во текуштата 
година: 

2—2 Дотации, преноси и дру-
ги приходи: 
2—21 Дотација од Репуб-
личкиот буџет 

8,250.000 

120.000.000 

А. 
Расходи на администра-
цијата на фондот 
Функционални расходи 
на фондот: 

2—1 Каустобиолити 
2—2 Метали 
2—3 Неметали 

Преноси и други расходи: 
3—1 Обврски од претходните 

години 

ВКУПНО; 128.250.000 

Вкупно остаток на 
средствата: 

ВКУПНО (А+Б) 

2.000.000 

10.000.000 
61.650.000 
15.000.000 

36.000.000 

ВКУПНО РАСХОДИ 
В. 

Остаток на средствата 
На сметката на резервата 
на фондот 

124.650.000 

3.600.000 

3.600.000 
128.250.000 
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ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО 

П р и х о д и Р а с х о д и 

Партија Позиција 
О П И С Динари 

Партија Позиција 
О П И С Динари 

1—1 Средства пренесени од 
претходната година на 
сметката на фондот 

1—2 Повраќан 
17.734.000 
5,266,000 

Расходи на администра-
цијата на фондот 500,000 
Инвестициони расходи: 
3—11 Заштитно пошуму-

вање п озеленува-
ње на градовите 17,500.000 

3—12 Научно истражува-
чки работи и изра-
ботка на шумско-
уредувачки елаборати1 5,000.000 

ВКУПНО: 23.000.000 ВКУПНО: 23.000.000 

ФОНД ЗА ПАТИШТА 

Средства пренесени од 
претходната година: 

1—1 На сметка на фондот 
1—2 На сметка на ограничу-

вањето 
Приходи во текуштата 
година: 

2—1 Изворни приходи: 
2—12 од делот на таксите 
на моторните возила и 
делот на данокот на про-
мет на транспортните ус-
луги 

2—2 Дотации, преноси и други 
приходи: 
2—21 Дотација од репуб-
бличкиот буџет 

2.135.000 

106,800.000 

2—1 

133.000.000 

350.000.000 

3—1 

3—2 
3—3 

4—4 

4—5 

А. 
Функционални расходи: 
Редовното одржување на 
патната мрежа во НРМ 
преку: 
2—11 Техничката секција 
за патишта — Скопје 71.000.000 
2—12 Техничката секција 
за патишта — Битола 90.000.000 
2—13 Техничката секција 
за патишта — Штип 60.000.000 
2—14 Техничката секција 
за патишта - Т. Велес 55.000.000 
Инвестициони расходи: 
Инвестиционо одржува-
ње-модернизација на па-
тиштата преку: 
3—11 Техничката секција 
за патишта — Скопје 58.000.000 
3—12 Техничката секција 
за патишта — Битола 50.000.000 
Набавка на опрема 55.000.000 
Студии и истраги 20.000.000 
Преноси! и други расходи: 
Обврски од претходната 
година 8.536.000 
Нераспоредени средства 18.000.000 

Вкупно расходи: 485.536.000 

ВКУПНО: 591.935.000 

Остаток на средствата: 
На сметката на ограничу-
вањето 88.641.000 
На сметката на резервата 
на фондот 17.758.000 
Вкупно остаток на 
средствата: ^ 106.399.000 

ВКУПНО (А+Б) : 591.935.000 
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На основа точка 77 од Упатството за спроведу-
вање избори за органи; на управување на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ4 ' бр. 8/61), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРВИТЕ ИЗБОРИ ЗА 
РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ НА ПТТ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА и НИВНИТЕ ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ И 
погони 

I. Се распишуваат првите избори за работнички 
совети1 на ПТТ претпријатија и нивните основни 
единици и погони и изборите за членови на Управ-
ниот одбор на Заедницата на ПТТ претпријатија 
о^ страна на работниот колектив на Заедницата. 

Изборите ќе се одржат на ден 26-Ш-1961 год. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-614/1 
11 март 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р. 

43. 
На основа точка 86 од Упатството за спроведу-

вање избори за органи на управување на Југосло-
венските железници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
8/61), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРВИТЕ ИЗБОРИ ЗА 
РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ 
ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НИВНИТЕ 

СЕКЦИИ 

I. Се распишуваат првите избори за работнички 
совети на железничките транспортни претпријатија 
и нивните секции и изборите за членови на Управ-
ниот одбор на Заедницата на железничките прет-
пријатија од страна на Работниот колектив на За-
едницата. 

Изборите ќе се одржат на ден 29-Ш-1961 гбд 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-614/4 
11 март 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р 

44. 
На основа член 72 став 2 од Законот за органи-

зација на Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лигст на ФНРЈ" бр. 50/60) и точка 
81 од Упатството за спроведување избори за органи 
на управување на Југословенските пошти, теле-
графи и телефони („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
8/61), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
ЗА ПРВИТЕ ИЗБОРИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. Вкупниот број членови за првите избори на 
управниот одбор на Заедницата на ПТТ претприја-
тија изнесува 25. 

Извршниот совет именува 8 члена на управ-
ниот одбор. 

Во управниот одбор избираат и тоа: ПТТ — 
Скопје 5 члена; ПТТ — Тетово 2 члена; ПТТ — 
Охрид 2 члена; ПТТ — Битола 2 члена; ПТТ — 
Титов Велес 2 члена; ПТТ — Штип 2 члена; и Ра-
ботниот колектив на Заедницата на ПТТ претпри-
јатија 1 член. 

Директорот на Заедницата на ПТТ претприја-
тија е по својот положај член на управниот одбор. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во ^Служ-
бен весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-614/3 
11 март 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брајковски, с. р Методи Митевски, с. р 

45. 
На основа член 47 став 2 од Законот за органи-

зација на Југословенските железници („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 50/60) и точка 89 од Упатство-
то за спроведување избори за органи на управу-
вање на Југословенските железници („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 8/61), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
ЗА ПРВИТЕ ИЗБОРИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. Вкупниот број членови за првите избори на 
управниот одбор на Заедницата на железничките 
претпријатија изнесува 25. 

Извршниот совет именува 8 члена на управ-
ниот одбор. 
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Во управниот одбор избираат и тоа: Ж Т П — 
Скопје 10 члена; Ж Т П — Гостивар 2 члена; Ж е -
лезничко градежно претпријатие „Нова пруга" — 
Скопје 1 член; Претпријатие за оправка на коли и 
локомотиви — Скопје 1 член; Претпријатие за 
оправка на коли и локомотиви — Титов Велес' 1 
член; и Работниот колектив на Заедницата на же-
лезничките претпријатија 1 член. 

Директорот на Заедницата в на железничките 
претпријатија е по својот положај член на управ-
ниот одбор. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-614/2 
11 март 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р. 

^ 46. 
На основа член 18 во врска со член 61 од За-

конот за театрите и останатите сценско-уметнички 
установи („Службен весник на НРМ" број 16/60), 
Советот за култура на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И ПОСТОЕЊЕ 
ОСНОВИ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ТЕАТРИ И ОСТА-

НАТИ СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКИ УСТАНОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Театрите к останатите сценско-уметнички уста- ' 

нови се основаат и укинуваат според одредбите од 
Законот за театрите и останатите сценско-умет-
нички установи и овој правилник. 

Член 2 
На театрите и останатите сценско-уметнички 

установи што не добиваат средства од општестве-
ната заедница, нема да се применуваат одредбите 
од овој правилник во поглед постоење на условите 
за укинување, доколку поинаку не е одредено со 
овој правилник. 

II. УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ 

Член 3 
Театар може да се основа ако е обезбеден ми-

нимум на материјално-технички услови и на умет-
нички, технички и друг стручен персонал одреден 
со овој правилник. 

Член 4 
Театарот треба да има зграда, односно соодвет-

ни простории за изведување на претстави во кои е 

обезбеден простор за публиката, сцена и помошни 
простории. 

Сцената треба да биде погодна за изведување 
на претстави и сразмерна со просторот за публи-
ката. 

Во непосредна близина на сцената треба да 
биде гардеробата на изведувачите, прирачниот ма-
гацин за реквизити, декори и костими, како и про-
сториите со потребни санитарни уреди. 

Театарот треба да има и магацин за склади-
рање на реквизитите, костимите, декорите и слич-
но со кои располага. 

Член 5 
Сцената треба да биде опремена со: 
— главна завеса; 
— две гарнитури на завеси со потребни тех-

нички направи; 
— осветлителен парк со потребен број на ре-

флектори и други соодветни помошни хигиенско-
технички уреди. 

Член 6 
Просторот за публиката треба да) биде поставен 

така да овозможи лесен пристап и непречено сле-
дење на претставите од страна на публиката и по 
можност поврзан со фоаје, одделна гардероба за 
публиката и простории со нужни' санитарни уреди, 
како и да има повеќе излези. 

Просторот за публиката треба да биде опремен 
со нужниот инвентар, столици к слично. 

Член 7 
Театарот треба да биде опремен со: 
— инсталации за вентилација (природна или 

вештачка); 
— инсталации за осветлување; 
— инсталации односно средства за затоплу-

вање на зградата, односно на просториите за изве- . 
дување на претставите; 

— средства за спречување и гасење на пожар 
според посебните прописи. 

Член 8 
За основање на театар треба да се обезбеди и 

минимален број на уметнички персонал за посто-
јана односно хонорарна работа на кој уметничко 
изведување на дела му е постојано занимање, 
и тоа: 

1. За драмски состав: 
а) еден режисер; 
б) петнаесет драмски артисти. 

2. За оперски (оперетски) состав: 
а) два диригента; 
б) еден режисер; 
в) еден корепетитор; 
г) шеснаесет оперски пеачи — солисти; 
д) четириесет и осум членови на оперски 

оркестар; 
ѓ) четириесет и осум членови на оперски 

хор; 
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е) еден кореограф; 
ж) четири солисти на балетот; 
з) дваесет члена на балетскиот ансамбал 

Член 9 
Освен уметничкиот персонал од претходниот 

член театарот треба да има обезбедено најмалку и: 
а) еден сценограф; 
б) еден костимограф; 
в) еден лектор; 
г) еден инспициент; 
д) еден суфлер. 

Член 10 ' 
Театарот треба да има обезбедено и технички 

персонал за постојана односно хонорарна работа, 
и тоа: 

а) шеф на сцената; 
б) реквизитер-економ; 
в) електротехничар; 
г) еден гардеробер; 
д) потребен број работници на сцената (де-

коратери, стол ари и слично). 

Член 11 
Театарот треба да има потребен број на струч-

ни службеници (управни, извршни и канцелари-
ски) кој се одредува со актот за систематизација. 

Член 12 
Останатите сценско-уметнички установи: фил-

хармуниите, симфониските оркестри, ансамблите за 
народни игри и песни, професионалните хорови и 
други треба да имаат обезбедено соодветни про-
стории и опрема сходно член 4—7, односно што се 
неопходни за нивниот непречен јавен настап, како 
и минимален број на уметнички персонал за по-
стојана односно хонорарна работа, и тоа: 

1. За филхармонија и симфониски оркестар: 
а) еден диригент; 
б) триесет и четири членови на оркестар. 

2. За Ансамбал за народни игри и песни: 
а) еден кореограф; 
б) еден корелетитор; 
в) дваесет членови на ансамбал. 

За ансамбал за народни игри и песни, освен 
наведените уметници, треба да биде обезбеден и 
уметнички персонал за музичко пратење, во состав 
најмалку од 7 лица. 

3. За професионален хор: 
а) еден диригент; 
б) четириесет х о р и с т . 

За основање на камерен хор, односно камерен 
оркестар бројот на уметничкиот персонал не може 
да биде помал од десет лица. 

Член 13 
При основање на театар (мала сцена), пату-

вачки театар или друга сценско-уметничка уста-
нова од ваков вид, материјално"техничките услови, 
уметничкиот и другиот стручен персонал се одре-
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дуваат во актот за основање во склад со одред-
бите од овој правилник. 

Член 14 
На театрите и останатите сценско-уметничкн 

установи што се основаат во смисла на одредбите 
од член 46—50 од Законот за театрите и остана-
тите сценско-уметнички установи сходно ќе се при 
менуваат одредбите од овој правилник. 

Во одобрението ^а основање на театар или дру-
га сценско-уметничка установа од претходниот став 
се одредуваат материјално-техничките услови како 
и бројот и видот на уметничкиот персонал во склад 
со одредбите од овој правилник. 

III. ОСНОВИ ЗА УКИНУВАЊЕ 

Член 15 
Театар и останата сценско-уметничка установа 

(во натамошниот текст: установа) може да укине 
само основачот ако постојат основите за укинување 
од член 16 од Законот за театрите к останатите 
сценско-уметнички установи. 

Се смета дека постојат основи за укинување на 
установа ако претходно е спроведена постапката 
утврдена со овој правилник. 

Член 16 
Ако установата не ги извршува задачите кои 

и се одредени' со актот за основање, органот на 
управата надлежен за работите на културата на 
општинскиот народен одбор на чие подрачје е се-
диштето на установата ќе ја повика установата да 
преземе мерки во одреден рок да го сообрази свое-
то работење со задачите на установата. 

За мерките преземени во смисла на претходниот 
став органот на управата ќе го извести1 и осно-
вачот. 

АКО установата не постапи во одредениот рок. 
основачот ќе донесе акт за укинување на устано-
вата, 

Член 17 
Установа што не може да обезбеди средства за 

своето финансирање, односно неоправдано не го 
изведува предвидениот број на претстави и пре-
миери што му се одредени при доделувањето на 
дотацијата, основачот може да ја укине но прет-
ходно прибавено мислење од советот на установата. 

Предлог за укинување на установа поради не-
оправдано неизведување на претставите и преми -
ерите од претходниот став може да поднесе само 
органот односно организацијата што ја дал дота-
цијата. 

Член 18 
Установа која не постигнува соодветен умет-

нички ниво може да се укине само по предлог на 
посебна стручна комисија што ја именува осно-
вачот од редот на истакнати уметнички работници 
Два члена на комисијата основачот именува од 
редор на лицата што ќе ги одреди Советот за кул-

СЛТЖВЅН МОНИЌ ПА НРМ 
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тура на НРМ според видот на установата што се 
укинува. 

Одредбите ед претходниот став ќе се приме-
нуваат и на установите што не добиваат средства 
од општествената заедница. 4 

Член 19 
О В О Ј правилник влегува во сила од денот на 

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

Број 03-2102/1-1960 
4 март 1961 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за култура на НРМ, 
Димче Беловски, с. р. 

У 4 7 -
На основа член 33 став 3 во врска со член 61 

од Законот за театрите и останатите сценско-умет-
нички установи („Службен весник на НРМ" бр. 
16/60), Советот за култура на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ТЕАТРИ ШТО СЕ СМЕТААТ 

КАКО ТЕАТРИ СО ПОМАЛ КОЛЕКТИВ 

Член 1 
Театри чии колектив брои помалку од 30 члена 

се сметаат како театри со помал колектив. 

Член 2 
Одредбите од свој правилник сходно ќе се при-

менуваат и на други сценско-уметнички установи 
основани според Законот за театрите и останатите 
сценско-уметнкчки установи. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за одредување на 
театри кои се сметаат како театри со мал колектив 
(,,Службен весник на НРМ" бр. 28/56). 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

неговбто" објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 03-2101/1-1960 
4 март 1961 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за култура на НРМ, 
Димче Беловски, с. р. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИ ОСНОВАНИ ОД 
СТОПАНСКР1ТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА КОИ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА ЗАКОНОТ 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТ-

НИТЕ, УМЕТНИЧКИТЕ И НАУЧНИТЕ 
УСТАНОВИ 

' Член 1 
Одредбите од Законот за управување со кул-

турно-просветните, уметничките и научните уста-
нови („Службен весник на НРМ" број 9/56 година) 
ќе се применуваат на управувањето во сите само-
стојни културно-просветни, уметнички и научни 
установи основани од стопански и општествени 
организации, доколку со одделни сојузни или1 ре-
публички закони тоа не е поинаку уредено. 

Член 2 
Установите од претходниот член во срок од 

три месеци од влегувањето во сила на овој пра-
вилник ќе го сообразат своето работење со Зако-
нот за управување со културно-просветните, умет-
ничките и научните установи. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

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

Број 03-2100/1-1960 
4 март 1961 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за култура на НРМ, 
Димче Беловски, с. р. 

, / 48. 
ч/ На основа член 7 под б) точка 4 од Уредбата; за 

пренесување работите во надлежност на републич-
ките органи на управата, односно републичките 
совети („Службен весник на НРМ" број 25/58 го-
дина), Советот за култура на НРМ донесува 

49. 
На основа член 81 став 1 од Законот за држав-

ната управа и точка 1 од Одлуката за овластување 
на Секретаријатот за сообраќај на Извршниот со-
вет својата организација да ја утврдат со правил-
ник („Сл. весник на НРМ" бр. 3/61) во согласност, 
со Извршниот совет, дадена на 53-та седница на 
Одборот за организационо-управни прашања на 
Извршниот совет, Секретаријатот за сообраќај на 
Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕ-
КРЕТАРИЈАТОТ ЗА СООБРАКАЈ НА ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ 

I ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

Член 1 
Секретаријатот за сообраќај на Извршниот со-

вет (БОЈ понатамошниот текст: Секретаријат): 
1. го следи извршувањето на републичкиот 

општествен план во областа на патниот' и езер-
скиот сообраќај и патиштата, како и дејството на 
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стопанскиот систем, сообраќајните тарифи и мерки 
во таа област; 

2. му предлага на Извршниот совет донесување 
на прописи и мерки за изградбата, одржувањето 
и подобрувањето на сообраќајот и патната мрежа; 

3. го обезбедува спроведувањето на прописите 
за инспекцијата на патниот сообраќај; 

4. ца народните одбори им дава стручна помош 
од областа на сообраќајот; 

5. се грижи за стручното издигнување на кад-
рите од областа на сообраќајот; 

6. врши и други управни работи од републичка 
надлежност во областа на сообраќајот и патиштата 
доколку некои од тие работи не се ставени во над-
лежност на друг републички орган на управата. 

Член 2 
Работите од претходниот член Секретаријатот 

ги врши преку секретарот, помошникот на секре-
тарот, организационите единици на Секретарија-
тот и Инспекторатот за патен сообраќај, како орган 
на управата во состав на Секретаријатот. 

Член 3 
Секретаријатот ги врши спрема Дирекцијата за 

патишта на НРМ и Дирекцијата за изградба на 
автопатот „Братство — Единство" во НРМ правата 
и должностите одредени во член 43 од Законот за 
државната управа. 

Член 4 
Работите од делокругот на Секретаријатот ги 

вршат следните организациони; единици: 
1. Одделение за сообраќај; 
2. Одделение за патишта; 
3. Реферат за економски анализи; 
4. Реферат за правни работи; 
5. Реферат за кадри; 
6. Општи, отсек. 

Член 5 
\ 

Одделението за сообраќај ги врши работите во 
врска со: 

1. следењето на извршувањето на републичкиот 
општествен план од областа на сообраќајот и пред-
лагање мерки за обезбедување извршувањето на 
општествениот план; 

2. следењето на дејството на стопанскиот си-
стем и економските мерки во областа на сообра-
ќајот; 

3. следењето на потребите на сообраќајот и 
предлагање мерки за тоа; 

4. утврдувањето на возниот ред и издавање 
одобренија за одделни линии во патниот сообраќај; 

5. следењето техничката спремност на стопан-
ските организации од областа на сообраќајот; 

6. проучување на проблеми и мерки за безбед-
ност и сигурност на сообраќајот и изготвува пред-
лози за подобрувањето на сигурноста во соработка 
со соодветните служби во Државниот секретаријат 
за внатрешни работи; 

7. проучување на прашањето за типизација на 
патните моторни возила и дава предлози за пра-
тилка ориентација на стопанските и другите орга-
низации во врска со тоа; 

8. учествува во изготвувањето на прописи ипо 
Секретаријатот му ги предлага на Извршниот со -
Б Е Т ОДРГОСНО што ги донесува Секретаријатот и дав., 
миени ја на прописи што ги изготвуваат сојузното 
и другите органи. 

Одделението ги има следните внатрешни орга-
низациони единици: 

1. Отсек за патен и езерски сообраќај; 
2. Реферат за железнички сообраќај; и 
3. Реферат за ПТТ и воздушен сообраќај 

Член 6 
Одделението за патишта ги врши работите во 

врска со: 
1. следењето на извршувањето на републич -

киот општествен план од областа на јавните па-
тишта; 

2. следењето и проучувањето на состојбата на 
јавните патишта и патната мрежа и предлагање 
мерки за нивното подобрување и понатамошниот 
развиток; 

3. општиот надзор над состојбата на јавните 
патишта и грижата за нивната заштита и давање 
на елементи за изградба во случај на девијација 
на јавен пат; 

4. пружање стручна помош на Дирекцијата за 
патишта и Дирекцијата за изградба на автопатот 
„Братство — Единство" во НРМ и соодветните ор-
гани на народните одбори во однос на организа-
цијата и унапредувањето на работите; 

5. следењето на работата на унапредувањето, 
стопанисувањето и експлоатацијата на јавните па-
тишта; 

6. вршењето надзор над спроведувањето на 
прописите и мерките што се однесуваат на изград-
бата, реконструкцијата и одржувањето на јавните 
патишта и предлагање мерки за тоа; 

7. следење реализацијата и користењето на 
средствата на фондовите за патишта; 

8. следењето на реализацијата на одобреното 
инвестиции по општествениот план за изградба и 
реконструкција на јавните патишта, како и изград-
бата на стални објекти. 

Член 7 
Рефератот за економски прашања ги врши ра-

ботите во врска со: 
1. изготвувањето анализи од областа на соо-

браќајот и патиштата за извршување на планот, 
условите на работа, снабдувањето, вкупниот при-
ход и неговата расподелба, рентабилноста и про-
дуктивноста на производството како и движењето 
на основните и обртните средства; 

2. следењето на положбата и проблематиката^ 
во врска со дејството на стопанскиот систем, соо-
браќајните тарифи и други економски мерки во 
сообраќајот; 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА РУДНИЦИТЕ ЗА ОЛОВО И ЦИНК „ЗЛЕТОВО", ПРОБИШТИП 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П а с и в и 

^ ^ Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1.757.129.943 1. Фонд на основните средства . , . 1.914.764.962 
2. Парични средства на основ, средства 258.995.840 2. Друго извори на основните средства 163.754.836 

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

Средства на заедничката потрошу- 3. Финд за заедничката потрошува'^ 884.318.976 
вачка 753.123.111 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 53.452 659 
потрошувачка 9.148.524 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 336.190.138 
5. Вкупни обртни средства 699.649.363 6. Други извори на обртните средства -

Г. Издвоени средства Г. Резервен фовд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 21.540.005 

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

16 741.793 
21 106.220 

7 Парични средства на нераспределе-
ните средства 137.306.521 Д. Извори на средствата во пресметката 

и друга пасива 
Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртн:; 

друга актива средства . . . . 11.812.000 
8. Купувачи и други побарувања 163.774.69. 10. Добавувачи и други обврски 118.739.498 
9. Друга актива 106,342.156 11. Друга пасива 385.429.076 

В К У П Н О : 3.907.010.158 В К У П Н О : 3.907.010.158 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1959 ГОДИНА 

Како предмет на работата на претпријатието е 
експлоатација на олово-цинкова руда и преработка 
на оловен и цилков концентрат. 

Претпријатието е предадено на управување на 
работниот колектив на 3-1Х-1950 година. 

Од денот на предавањето до 31-ХП-1959 го-
дина во управувањето со претпријатието учеству-
вале 412 работници. 

Работничкиот совет брои 45 члена од кои 38 
работници и 7 службеници, а Управниот одбор 9 
члена. При работничкиот совет постојат и работат 
8 постојани комисии. 

Во работата на самоуправните органи и нив-
ните комисии забележена е голема помош од стра-
на на политичките организации а посебно на руд-
ничкиот комитет на СКМ и Рудничкиот одбор на 
синдикатот. 

Посебна улога има и техничкиот колегиум ал 
претпри ј атието. 

Производниот план на рудата е остварен со 
101,53%, оловниот концентрат со 100,4%, а планот 
на преработка на рудата со 11/1,30%с. 

Рудничкиот учинок е остварен со 103,50%. 

УТВРДУВАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ 
ПРИХОД И ДОХОД ЗА 1959 ГОДИНА 

А. ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 

Д и н а р и 
1. Реализација - - - - - - 2.842,270.344 
2. Вонредни приходи — - — — 164,129.487 

Вкупно — — — 

3. Вонредни расходи — -
Вкупен приход — 

3.006 399.831 

- 32,799.195 
- 2.973,600.636 

Б. РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 

1. Вредност на утрошениот матср 506,205.101 
2. Издатоци за услуги на др. лица 265,607.07^ 
3. Камата на кредит за оси. средства 876.295 
4. Камата на кредит за обр. средства 4,811.466 
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5. Трошоци за мнвес. одржување на 
основни средства — — — — 50,795.518 

6. Трошоци за обновување, одржу-
вање и истражување на рудно и 
минерално благо - - - - 87,769.793 

7. Премии за осигурување — — — 10,798.348 
8. Останати издатоци кои ги теретат 

материјалните трошоци — — — 9,303.344 
9. Лични, издатоци кои ги теретат 

материјалните трошоци — — — 27,757.809 
10. Амортизација - - - - - 197,704.688 
11. Камата на фондот за основни 

средства - - - - - - 103,268.420 
12. Камата на фондот за обртни 

средства - - - - - - 17,640.924 
13. Земјарина , - - - - - - 75.142 
14. Допринос за кадрови — — — 10,655.938 
15. Допринос на членарини на комо-

ри, заедницата, сојузот и други 
доприноси — — — — — — 791.512 

16. Допринос за соц. осигурување 
преку одредена стопа — — — 6,457.825 

Трошоци на работењето 1.300,519.288 

1. Набавна вредност на реал. трго-
винска стока, матер. и отпадоци 27,431.396 

2. Останато порез на промет — — 863.198 
3. Отплата по инвест. заем — — 1,473.081 

Вкупно - - - - - 29,767.675 
Вкупни трошоци — — 1.330,286.903 
Остварен доход - - 1.643,313.733 
Вкупно доход - - - 1.643,313.733 

В. РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ - УТВРДУВА-
ЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ 

а) Придонес од доходот пресметан по 
чл. 18 односно по чл. 49 од Зако-
нот за придонесите од доходот — 799,400.980 

б) Посебно учество во доходот — — 48,770.846 
в) Придонес од доходот под а) нама-

лен за посебно учество во дохо-
дот под б) - - - - - - 750,630.140 

г) Вкупно придонес од доходот за 
расподелба - - - - - - 750,630.140 

Г. РАСПОДЕЛБА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ДОХОДОТ 

а) Дел за Федерацијата — — — — 715,399.986 
б) Дел за друштвен инвест. фонд на 

општината, околијата и Републи-
ката - - - - - - - - 35,230.154 

Вкупно - - - - - 750,630.140 

Д. УТВРДУВАЊЕ НА ЧИСТИОТ ПРИХОД 

а) Чист приход по основ од залагање 
на работниот колектив — — — 839,250.581 

б) Движење на пазарот и општи ус-
лови на работење — — — — 53,433.012 

Вкупен чист приход — 892,683.593 
Средства кои не влегуваат во вкуп-

ниот приход — — — — — — 164.063 
Вкупно чист приход за расподелба 892,847.656 

Е РАСПОДЕЛБА НА ЧИСТИОТ ПРИХОД 

а) Издвоено од чистиот приход (без 
посебно учество) — — — — — 587,326.443 

б) Од посебно учество во доходот — 36,236.739 

Придонес за резервниот фонд на 
на претпријатието 

а) Обавезен придонес — — — — 7,555.412 
б) Издвоен по заклучок на органите 

на управувањето — — — - - — 164.063 

Придонес за заеднички резервен фонд 
на стопанските организации 

а) Член 2 од Одлуката за посебно 
учество во доходот („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 48/58) - - - - - 4,877.085 

б) Член 4 од Уредбата за заеднички 
резервни фондови на стопанските 
организации („Сл. лист на ФНРЈ" 
бр. 10/59) - - - - - - - 5,231.300 
Фонд на основни средства — — 30,000.000 
Фонд за обртни средства — — — 25,000.000 
Фонд за заедничка потрошувачка 176,000.000 

Нераспореден остаток од чистиот 
приход 

а) Дел пренесен на посебна сметка 
на нераспоредени ' средства — — 20,456.614 

Се вкупно - - - - 892,847.656 

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

ВО 1959 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1947 година од 
страна на Главниот одбор на Воените инвалиди пл 
НРМ, а е регистрирано на 13-Х-1954 год. при Ок-
ружниот стопански суд во Скопје, со решение ј. и. 
626/54 со дејност; производи слатки, сода вода и 
ДРУГО. 

За извршување на планот претпријатието рас-
полагаше со основни средства од 21,492.604 дин., а 
покрај тоа користеше кредит ка ј Народната банка 
во висина од 5,060.000 дин. и сопствени обртни сред-
ства од 3,509.261 дин, 

Во текот на економската 1959 година претпри-
јатието планираниот промет во износ од 75,000.000 
дин. го оствари со 80,496.884 динари или планот е 
иатфрлен за 5,496.884 динари. (136) 
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Б И Л А Н С 
НА ИНВАЛИДСКОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРОИЗ ВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИЉАНА", СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П а с и в а 

Ред „ Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 21.492 1. Фонд на основните средства . . . 25.173 
2. Парични средства на основ, средства 5.760 2. Други извори на основните средства 2.249 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувач?: 1 10 

вачка 10 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 

потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 3.509 

5. Вкупни обртни средства 11,807 6. Други извори на обртните средства 5.060 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

б. Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 387 

7. Резервен фонд и други фс ндсви . . 
8. Извори на нераспределените средства 

379 
1.572 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 1.225 

8. Купувачи и други побарувања . . 2.846 10. Добавувачи и други обврски . . 3 125 
9. Друга актива — 1 11. Друга пасива — 

В К У П Н О : 42.302 ј ! В К У П Н О : 42.302 

Б И Л А Н С 
НА ДЕЛОВНИОТ ЗАДРУЖЕН СОЈУЗ ЗА СТОЧАРСТВО - БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П а с и в а 

Ред Назив на познатата 
број 

Износ 
во ОСО дин. 

-Ред 
^ Назив па познатата 

број 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 3 658 1. Фонд на основните средства . . 2.700 

2. Парични средства на основ, средстг. 1 1 430 2. Други извори на основните средсл.з 1 2.482 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошен'1 85 

вачка - 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничкат 1 едничката потроши зачка . . . . — 

потрошувачка 117 В. Извори на обртните средс-тва 
В. Обртни средства 5. Фонд т обртните средства . . 279 

Вкупни обртни средства 10 490 6 Други извори на обртните срсдств 1 4.460 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

в. Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 373 

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

338 
458 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 4 

Д. Извори на средствата во преодена ^ л 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива 15.000 

8. Купувачи и други побарувања . . 20.974 10. Добавувачи и други обврски . . . 13.000 

9. Друга актива 3 152 11. Друга пасива 1.6Ј6 

В К У П Н О : 40 498 В К У П Н О : 40.498 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, ДЕЛЧЕВО , 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 135.213 1. Фонд на основните средства . . . 18.377 
2. Парични средства на основ, средства 3.870 2. Други: из-вори на основните средства 120.852 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 2.568 
вачка 140 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 21 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 13.277 

5. Вкупни обртни средства 337.513 6. Други извори на обртните средства 350 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови: 3.756 

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

8.398 
2 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 2 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива -

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
185.787 друга актива средства 185.787 

8. Купувачи и други побарувања . . 12.342 10. Добавувачи и други обврски . . . 101.671 
9. Друга актива 3.482 И. Друга пасива 45.068 

В К У П Н О : 496.350 В К У П Н О : 496.350 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1959 ГОДИНА 

Претпријатието за обработка на тутун во Дел-
чева е основано во 1955 година со решение на На-
родниот одбор на Малешевска околија бр. 3 од 7-1-
1955 год., а регистрирано е при Окружниот стопан-
ски суд во Штип под Фи бр. 297. 

Дејноста на претпријатието е откуп и обработ-
ка на тутун во лист за домашен и странски пазар. 

Претпријатието го исполни својот производ-
ствен план со 100%. Од вкупното производство' во 
текот на годината е произведено за домашен па-
зар 66% а за извоз 34% или вкупно нето продукт 
323.986 кгр. тутун. 

Претпријатието во текот на 1959 год. не мо-
жеше да го пласира сето свое производство од 1959 
год., како и дел од залихите од поранешните го-
дини. Но од производството во 1959 год. реализира 
26% за домашен пазар и 24% за странски пазар, 
остатокот се наоѓа како пренесена залиха на гото-
ви производи за продажба во наредната 1960 го-
дина. Квалитетот на залихите е доста добар и не 
претставува опасност тие да останат, но бавно се 
одвива реализацијата и последниве години се ства-

раат поголеми залихи, поради кое износот на ре-
ализираните производи во однос на производ-
ството, како што е горе прикажано е помало. 

Во текот на 1959 год. не сметајќи ги залихите 
на готовите производи, претпријатието оствари 
вкупен приход од 160,891.339 дин. По расподелбата 
на вкупниот приход како и на чистиот доход, прет-
пријатието од како ги подмири обврските спрема 
заедницата и личните доходи на работниците, из-
двои средства за своите фондови; и тоа: за фондот 
на основните средства 4,011.874 дин. кој ќе биде 
наменет за отплата на ануитети за новоподигна-
тиот магазин за тутун, 1,604.750 дин. за фондот на 
обртните средства, 2,407.124 дин. во фондот за за-
едничка потрошувачка, и 4,642.322 дин. за резервен 
фонд на претпријатието. 

Претпријатието исто така се грижи и за издиг-
нување на своите кадри, стипендирајќи потребен 
број на ученици во средните и виши школи, како 
и за порационално производство на тутуновата 
култура во1 реонот. Исто така презема мерки и за 
пласирање на своите производи, како за домашен 
така и за странски пазар. Производството нормал-
но се ,одвива. (99) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПАМУЧНАТА ИНДУСТРИЈА „МАКЕДОНКА", ШТИП 

на 31 декември 1959 година П а с и в а 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дик. 

A. Основни средства 
1. Основни средства 6.656.242.881 
2. Парични средства на основ, средства 157.763.580 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 482.780.365 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 45.613.960 

B. Обртни средства / 

5. Вкупни обртни средства 2.549.780.073 

Г. Издвоени средства 
в. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 218.927.434 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 10.397.595 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . 1.425.223.835 
9. Друга актива 1.004.234 416 

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства . . . 2.472.460.590 
2. Други извори на основните средства 4.268.307.904 

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачка 350.770.524 
4. Други извори на средствата на за- , 

етничката потрошувачка . . . . 166.358.207 

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 1.424.806.518 
6. Други извори на обртните средства 1.346.927.222 

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 230.606 417 
8. Извори на нераспределените средства 94.180.496 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

В К У П Н О : 12.550.994.147 В К У П Н О : 

1.054.900.000 
716.553.156 
425.123.113 

12.550.994 147 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1959 ГОДИНА 

Памучната индустрија „Македонка" во Штип 
е основана со решение на Владата на НРМ бр 1402 
од 14-УИ-1951 година, а е регистрирана во Окруж-
ниот стопански суд во Штип, со решение бр. 146/54. 

Стопанската дејност на фабриката се состои 
во преработка на памук и памучни отпадоци во 
предиво, јорганска и кројачка вата и тканини од 
сите видови к^ко основна дејност, додека во својот 
склоп има и помошни, споредни и неиндустриски 
дејности. 

Бројот на запослениот персонал во фабриката 
во 1959 год. не беше константен, така во почетокот 
на годината изнесуваше 2.903 а на крајот на годи-
ната 2.665. Во текот на годината ја напуштиле, пре-
тежно споразумно со фабриката, 322 работника и 
59 службеника, додека бројот на новопримените 
работници и службеници изнесуваше 143. 

Планираниот вкупен приход во 1959 година од 
7,328 милијарди динари е исполнет со 95%?, т. е. е 
реализиран вкупен приход од 6,999 милијарди ди-
нари. Но овој показател не го илустрира релатив-
ниот неуспех на фабриката, бидејќи ваков резул-
тат на потфрлување на планираната реализација 
произлегува од потфрлувањето на планот на да-
нокот на промет, кој е, поради зголемување на из-
возните квоти при што не се плаќа данокот, испол-
нет само со 65,4%?. Во прилог на ова, односно дека 
потфрлувањето на вкупниот приход не значи ни 

релативен неуспех на фабриката, е степено на по-
зитивното остварување на нето елементите на ис-
тиот. Имено, планираниот доход во 1959 година 
изнесува 1,388 милијарди динари а остварениот 
1,621, така доходот е натфрлен со 17,8%?. И^.то така 
и чистиот приход е зголемен со 119,4%?, т. е. место 
планираниот приход од 826,6 милиони, е остварен 
чист приход од 986,7 милиони. Позитивното дви-
жење на нето елементите на вкупниот приход е 
условено со зголемување на степенот на општата 
економичност на фабриката што се гледа од рела-
тивното остварување на планираните износи на 
вкупниот приход, трошоците на работењето и до-
ходот. Додека при релативното извршување на 
планот на вкупниот приход од 95,5% извршува-
њето на планот на трошоците изнесува 101,5%, 
фактичката реализација на доходот во однос на 
планираната изнесува 117,8%?, што е одраз на вен-
трешните позитивни измени во структурата на 
вкупниот приход. Фактичката динамика на дви-
ж е н о т о на горните вредносни показатели, најдо-
бро ќе можеме да ја согледаме, споредувајќи ги 
со истите од претходната година: 

1958 год. 1959 год. Зголем.59 

Вкупен приход 4,898 6,999 42% 
Трошоци на работење 2,942 4,195 42,6% 
Данок на промет 871 1,138 35,8% 
Доход 1,084 1,621 49,4% 

Од чистиот приход, кој резултира по основ од 
залагањето на работниот колектив, 986,694,327, се 
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издвојува за личен доход 822,995.225, за фондови 
81,235.614, а остатокот се издвојува за покривање 
на ануитетите по инвестиционите зајмови. 

Работничкиот совет на стопанската организа-
ција броеше како и во претходните два совета 65 
члена, додека внатрешната структура на истиот 
беше во однос: 47 мажи и 18 жени. Од вкупниот 
овој броЈ, на младинци отпаѓаше 24 члена. Управ-
ниот одбор заедно со главниот директор на фа -
бриката се состоеше од 11 члена. 

Активноста на делувањето на самоуправните 
органи се одвиваше во знак на јакнење на нив-
ната улога, проширувањето на активната база на 

самоуправувањето и натамошна децентрализациј-а 
на нивната дејност. На одржаните 12 седници на 
работничкиот совет, доминираа прашањата од ос-
новната економска политика на претпријатието 
и стопанисувањето со средствата со кои таа само-
стојно располага. Прашањата за зголемување и 
подобрување на производството, исполнувале на 
производните задачи, подобрување стандардот на 
работниците, воведување на комплетното награ-
дување по учинок, формирање центар за р:зобразба 
на кадри и друго ја сочинуваше содржината на 
дејноста на неговата работа во периодот 1959 го-
дина. (106) 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА БЕТОНСКИ ПРОИЗВОДИ „КАРПОШ" - ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

А к т и в е на 31 декември 1959 година П а с и в а 

Реон. „ ч 

^ , Назив на позицијата 
бгрОЈ 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 575,064 1. Фонд на основните средства . . . 548.292 
2. Парични средства на основ, средства 97.332 2. Други извори на основните средства 124.103 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачи ч 58.812 
вачка 69.663 4. Др-уги извори: на средствата на за-

17.624 4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 17.624 
потрошувачка 6.773 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 124.341 

5. Вкупни обртни средства 160.200 6. Други извори на обртните средства 13,490 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 13.918 

и на другите фондови 13 447 8. Извори на нераспределените средства 18 161 
7. Парични: средства на мераодределе-

мите средства 7 Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

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

8. Купувачи и други; побарувања . . 146.046 10. Добавувачи и други обврски . 126 583 
9. Друга актива 16.719 11. Друга пасива 39 927 

В К У П Н О : 1.085.251 В К У П Н О : 1.085.251" 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ФАБРИКАТА „КАРПОШ", ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

ВО 1959 ГОДИНА 

Планот на производство и услуги за 1959 го-
дина фабриката го исполни со 112%?. Вакво испол-
нување на производниот план услови да се оства-
ри бруто) продукт од 691,900.857 динари или зголеми 
во однос на 1958 год. со 36,63%?. Остварениот доход 
изнесува 195,325.008 динари или зголемување за 
25,8%. Согласно законските прописи доходот е рас-

пределен: на заедницата 35,338.835 динари а па сто-
панската организација 159,986.173 динари, од кој за 
лични доходи 139,295.823 дин. и за фондови 20,690.350 
динари. 

Претпријатието во СВОЈОТ состав има покрај 
производниот план во Ѓорче Петров и градежна 
оператива со три градилишта кои изведуваат мон-
тажа на далекуводни столбови. 

На ова поле покажани се добри резултати. 
Остварувањето во 1959 год. во споредба со 1958 год. 
покажува зголемување за 84,7%. (102) 



21 март 1961 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 8 - Стр. . 123 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО МЕШОВИТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО и МАЛО „ШАР", ГОСТИВАР 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П а о п в а 

Р е д " Назив на позицијата Износ Ред. . Назив на позицијата Износ 
број 1 во ООО дин. број во ООО дни. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 6.645 1. Фонд на основните средства . . . 7.309 
2. Парични средства на основ, средства 1.425 2. Други извори на основните средства 816 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувач к 1 1.882 
вачка 105 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
1.777 

едничката потрошувачка . . . . -

потрошувачка 1.777 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 2.052 
5. Вкупни обртни средства 92.735 6. Други извори на обртните средства 72.338 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

о. Парични' средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд л други фондови . . 6.268 
и на другите фондови 6.320 8. Извори на нераспределените средства 1 156 

7. Парични средства на нераспределе-
1 

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . 22.713 10. Добавувачи и други обврски . . . 45 602 
9. Друга актива 5.705 11. Друга пасива 3 

В К У П Н О : 137.426 В К У П Н О : 137.426 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ШАР", ГОСТИВАР 

ВО 1959 ГОДИНА 

Претпријатието е формирано во месец ноември 
1951 година со решение на бившиот Околиски од-
бор Гостивар и регистрирано при Окружниот 
стопански суд во Скопје. Предмет на работа на 
Трговското претпријатие на мало и , големо е про-
мет со сите мешани индустриско-текстилни и ко-
лонијални стоки. 

Претпријатието има работнички совет од 15 
члена и управен одбор од 7 члена. Во текот на 1959 
година има одржано 16 редовни заседанија на кои 
како поважни прашања ги има третирано следните: 

— Изградбата на претпријатието со нови про-
давници 

— Продавница за самопослужување 
— Набавка на трговски стоки 
— Работата на управниот одбор 
— Формирање разни комисии 
— Донесување на разни правилници 
— Разгледување периодични пресметки и за-

вршна сметка 
— Поставување на планот за промет1 по (учи-

нок). 
Во својот состав претпријатието има 15 про-

давници и 2 главни магазина, текстилни и коло-

нијални. Во продавниците запослени се 63 работ-
ници и службеници. 

Во пословната 1959 година претпријатието на-
прави промет во износ од 388,244.264 динари, а по 
пребивање на вонредните приходи и расходи оста-
нува доход за расподелба во износ од 389,004.926 
динари, кој е распределен на: 

— материјалните трошоци на ра-
ботењето 11,660.036 

— набавната вредност на стоките 348,002.792 
— данокот на промет изнесува 6,373.839 
— доход 23,168.259 

Доходот е распределен: 
— дел од доходот на заедницата 4,305.955 
— остаток на чист приход 18,862.264 
Чистиот приход е распределен: 
— во резервен фонд 954.902 
— во фондовите 1,134.477 
— за лични доходи 16,772.885 

Претпријатието и,ма основни средства 6,645.000 
дин., обртни средства 72,338.000- дин., просечната 
цена на стоките изнесува 11%, додека залихите на 
стоките се движат 103,000.000 дин. 

Претпријатието од своето формирање па се до 
денес покажува се поголем успех. " (100) 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 21 март 1961 

Б И Л А Н С 
НА ЈОРГАКЦИСКОТО УСЛУЖНО ПРОИЗВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СВИЛА", СВЕТИ НИКОЛЕ 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П АОП в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Ред м Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 3.462 1. Фонд на основните средства . . . 2.411 
2. Парични средства на основ, средства 396 2. Други извори на основните средства 1.451 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувач-ка -

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

потрошувачка 29 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1.092 
5. Вкупни обртни средства . . . . . 64 6. Други извори на обртните средства 7.025 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични1 средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . -

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

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . 1.187 10. Добавувачи и други обврски . . . 1.487 
9. Друга актива 2.117 Ш Друга пасива 1.033 

, В К У П Н О : 14.499 В К У П Н О : 14.499 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1959 ГОДИНА 

Јорганџиското услужно и производно претпри-
јатие „Свила" е основано од страна на Народниот 
одбор на општината Св. Николе, со решение бр. 325 
од 7-1Х-1955 година. Регистрацијата на истото е 
извртена во Окружниот стопански суд во Штип 
со решение бр. 268/55 год. со услужна и производ-
ствена дејност. 

Во текот на 1959 година претпријатието ја оба-
вуваше својата редовна работа со 29 работника, 
3 службеника и 7 ученика во стопанството. Во 
управниот одбор на претпријатието беа 6 члена 
кој во текот на 1959 год. имаат одржано 5 седници 
со членовите на управниот одбор и 7 со целото 
членство на претпријатието, бидејќи целиот колек-
тив го сочинува работничкиот совет. 

Во текот на 1959 год. поради појавените разни 
пречки претпријатието не постигна добри резул-
тати за разлика од 1958 год. 

Во текот на 1959 година од страна на ревизи-
оните органи е извршена ревизија на поодувањето 
и не се најдени никакви примедби за одбележу-
вање. 

Од образецот бр. 1 на билансот се гледа дека 
претпријатието на почетокот на годината имаше 
основни средства за 2,730.422 дна., а во текот на 
1959 год. набавени се основни средства и тоа: ки-

лимарски разбои преостанати од Народниот одбор 
на општината за 1,236.000 дин., електромотори, 
струјомери и ватрогасни апарати. Основните сред-
ства, главно, ги сочинуваат градежни објекти во 
висина од 580.288 дин. и останал инвентар 3,459.053 
дин. Исправката на вредноста на основните сред-
ства изнесува 577.047 дин. а главната вредност на 
истите е 3,462.297 дин. Освен тоа претпријатието 
располага и со парични средства во основните 
средства и тоа: слободна амортизација 186.337 дин. 
и парични средства од чистиот приход 209.509 дин., 
значи дека има основни средства вкупно 3,858.143 
динари. 

Фондот на основните средства изнесува 2,411.140 
дин. Претпријатието користи заем од општиот ин-
вестиционен фонд во висина од 1,200.000 дин. кој 
е отплатен за 91.746 дин. во две отплатил рати, р, 
останува за отплата уште 1,108.254 динари. 

Средствата од резервниот фонд 67.451 дин. во 
текот на 1959 год. се утрошени за покривање на 
загубата, а исто така е сторено и со паричните 
средства од фондот за заедничка потрошувачка. 

Покажаната загуба во 1959 год. се должи на 
тоа дека планот од 28,000.000 дин. бруто продукт е 
остварен само со 19,400.111 дин., од кое оствару-
вање отпаѓа на недовршено производство 943.420 

'д1Ѓн. и на услуги 3,444.280 дин. Исто така стварните 
трошоци се поголеми од планираните. Трошоците 
на реализираните готови производи изнесуваа 
22,292.295 дин., а реализацијата изнесуваше 20,698.350 
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дин. Од тука се гледа дека претпријатието има за-
губа од разликата во реализацијата 1,593.945 дин. 
која се намалува за сметка на вонредните приходи 
и останува чиста загуба од 1,444.484 дин. 

Покривањето на загубата ќе се изврши од ре-
зервниот фонд 365.318 дин. и од пресметаниот при-
донес за буџет за 1959 год. 679.815 дин. Останува 
уште непокриена загуба за 399.151 дин. 

На почетокот на годината претпријатието рас-
полагаше со обртни средства 4,125.000 дин. и фонд 
на обртни средства 1,039.488 дин. Во текот на го-
дината Банката ни одобри заем за обртни средства 
2,900.000 дин., така што обртните средства се зго-
лемија на 7,025.000. дин. Но и овие средства не беа 
доволни да ги задоволат потребите на претприја-
тието' за нормално одвивање на работата. 

(92) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗ ВОДСТВО и ОБРАБОТКА НА ТУТУН 

„СТИВ НАУМОВ", БИТОЛА 
А к т и в а на 31 декември 1959 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
брод 

Износ 
во ООО диг 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 34.802 1. Фонд на основните средства . . . 12.013 
2. Парични средства на основ, средства 778 2. Други извори на основните средства 23.569 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3 Фонд за заедничката потрошувачка 49 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 52 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5 Фонд на обртните средства . . . 5.390 

5. Вкупни обртни средства 44 263 6. Други извори: на обртните средства 14.093 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1 
и на другите фондови 299 8. Извори на нераспределените средства -

7. Парички средства на нераспределе-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
к друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 36.000 

8. Купувачи и други побарувања . . 11.494 10. Добавувачи и други обврски . . . 573 
9. Друга актива 24.267 11. Друга пасива 24.267 

В К У П Н О 115.955 В К У П Н О . 
.МВ.ДОС- Ц-ЈЦ1—-шж анти 115.955 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО , 1959 ГОДИНА 

Претпријатието за производство и обработи 
на тутун „Стив Наумов" — Битола, е основано н-. 
ден 1-1У-1954 година со решение на Народниот од -
бор на општината Битола, а регистрирано при Ок-
ружниот суд под бр. 145 од 12-1У-1954 год. Дејности 
на претпријатието е да проиведува и преработува 
тутун до финален продукт за домашен и надво-
решен пазар. 

Работничкиот совет и Управниот одбор нг 
претпријатието на своите седници ги решаваа 
основните проблеми: зголемување на производ-
ството, подобрување на квалитетот, трошењето на 

фондовите, донесување на финансиски план и 
формирање на разни комисии. 

Поради слабио.т квалитет на тутунот, поради 
временските прилики, стален дожд за време на 
бербата и сушењето на тутунот, претпријатието 
покажа неуспех во работењето за 6,200.916 дин. 
кеја сума е покриена од резервниот фонд 300.960 
дин., придонес за буџет од личниот доход 771.734, 
интерес на фондот за обртни средства 256.188 дин., 
фонд на основните средства за износот од пресме-
таната земјарина 12.900 и од фондот на обртните 
средства 4,859.828 дин. 

Сите обврски спрема заедницата се исполнети 
навреме. (63) 
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Б И Л А Н С 
НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОСВЕТНО ДЕЛО", СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П а с и в а 

Ред. Назив на позицијата Износ Назив на позицијата Износ 
бро! во ООО дик. број во ООО дин 

А, Основни средства А. Извора на основните средства 
1. Основни средства 2.207 1. Фонд на основните средства . . 12.898 
2. Парични средства на основ, средства 5 259 2. Други извори на основните средства 192 

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

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

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

потрошувачка 490 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1.744 

5. Вкупни обртни средства 91.972 6. Други извори на обртните средства 89.599 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 8.960 
и на другите фондови 6.689 8. Извори на нераспределените средства 1.510 

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

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

друга актива средства -

В. Купувачи и други побарувања . . 30.735 10. Добавувачи и други обврски . . . 17.555 
9. Друга актива 48 И, Друга пасива 1.337 

В К У П Н О : 136.300 В К У П Н О : 136.300 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПРОСВЕТНО ДЕЛО", 

СКОПЈЕ ВО 1959 ГОДИНА 

Претпријатието е основано од Владата на НРМ 
со решение бр. 4704 од 4-1У-1947 година. Основна 
дејност му е издавање и печатење учебници, кни-
ги и учила, продажба на хартија, школски и кан-
целарии материјал, учебници, книги и учила. 

Во претпријатието се запослени работници и 
службеници вкупно 22. Планот на промет е извр-
шен во износ од 140,965.000 дин., во однос на 1958 
год. повеќе 21,763.000 дин. Во текот на второто по-
лугодие од 1959 год. отворена е книжарница во го 
Скопје за продажба на сопствените изданија. Ре-
жиски трошоци изнесуваат 10,522.015 дин., повеќе 

од 1958 год. 2,281.284 дин. Вкупен приход 141,025.270 
дидт. Остварен доход 28,376.120 дин. Лични доходи 
на персоналот изнесуваат 9,357.764 дин. а чист при-
ход 15,190.726 дин. Личните доходи на работниците 
и службениците се исплатенил заклучно со 31 де-
кември 1959 год. во 100%?. 

Организационен состав: дирекција, редакција 
па издавачката дејност, склад за продажба к:, 
ангро на сопствените производи (изданија) и една 
книжарница во Скопје. Рентабилноста на прет-
пријатието искажана е преку извршувањето на 
издавачкиот план и планот на реализацијата со 
надминувањето на постигнатите резултати во 1953 
год., а при неизменета во просек на работна сили 
и ангажирани обртни и основни средства. (112) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1959 ГОДИНА 

Претпријатието за далекуводи и трафостаници, 
Скопје, е основано во 1947 година. 

Во 1959 година планот на производството из-
несуваше 900,000.000 дин., а извршен е со 936,606.507 
дин. или 104%о за изградени далекуводи од НО кв. 
до 10 кв., трафостаници 35/10 кв до 10/0,4 кв., нис-
конапонски мрежи и друго. 

Од објектите што се градени во 1959 ход. по-
големи и поспецифични се далекуводот 110 кв Вру-

ток — Битола на челично поцинковани столбови, 
далекувод 35 кв Страцин — Крива Паланка и др. 

Работата во текот на годината претпријатието 
ја изврши со 5.389 работника и службеника. 

Во работењето претпријатието среќаваше по-
тешкотии во набавката на материјали, како за да-
лекуводи така и за трафостаници и во системот 
на кредитирањето. 

Во текот на годината претпријатието оствари 
реализација по еден работник 173.799 дин., вкупен 
приход 174.063, а личен доход 23.306 дин. (101) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДАЛЕКУВОД!! И ТРАФОСТАНИЦИ, СКОПЈЕ 

на 31 декември 1959 година П а с и в а 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични; средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични: средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања 
9. Друга актива 

В К У П Н О : 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
I средства 

48.1 ЗА ѕ 10. Добавувачи и други обврски . . . 
4.266 А П. Друга пасева 

54.725 
35 386 

4.500 

3 378 

205 700 

11.099 

367.188 ј В К У П Н О : 

92.247 
4/22 7 

12.709 

57.739 
53.239 

13.361 

102.569 
31 097 

367.188 

Б И Л А П С 
НА МАШИНО-ТРАКТОРСКОТО УСЛУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КОЛЕКТИВ", 

А к т и в а на 31 декември 1959 година 
ДЕЛЧЕВО 

П а с и в а 

Ред. 
број 

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

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фокд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераопредели 

мите средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

34 324 
3.410 

4.532 

147 

9.383 
1.072 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачи ^ 
4 Други извори на с р е д с т в а на за-

едничката потрошувачка . . . . 

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

Г. Резервен фонд и други фондон?! 
7. Резервен фонд и други фонд,и и . . 
С. Извори на нераспределените средства 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

1 969 
36.465 

1 027 
1.588 

147 
594 

4./66 
3.940 
3.592 

52.888 В К У П Н О : 52.888 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
„АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА" - СЕРВИС ЗА СНАБДУВАЊЕ ПРИ ДСПМ, БИТОЛА 

на 31 декември 1959 година П а с и в а 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин, 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Панични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
в. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парички средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

874 
244 

12 

87.948 

1.576 

В К У П Н О : 

78.346 
659 

169.660 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1959 ГОДИНА 

„Агромеханизација" — Сервис за снабдување 
при ДСПМ, Битола е основан од страна на ДЗСМ — 
Битола, во текот на месец апрмл 1957 год. со цел да 
врши снабдување на земјоделството од Битолска 
околија со агро-механизација. 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошува'!к \ 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

869 
256 

В К У П Н О : 

199 
26.026 

2.111 
769 

134.000 
4.997 

426 

169.660 

Во текот на 1959 година ,,Агромеханизација', 
Битола оствари промет во износ од 881,405.497 дин., 
чист приход во износ од 5,853.562 дин,, личен доход 
во бруто износ од 3,009.820 дин., работејќи со пер-
сонал од просечно 12 лица месечно. Фондовите на 
Сервисот на ден 31-ХИ-1959 година изнесуваат и 
тоа: Резервен фонд 2,111.238 цин., фонд на основни 
средства 868.700 дин. и други фондови во изнојс од 
975.077 динари. (124) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО КИНО „КУЛТУРА", 

ШТИП ВО 1959 ГОДИНА 

Претпријатието е формирано веднаш по осло-
бодувањето во 1945 година со задаток за прика-
жување на филмови во овој град. Претпријатието 
располага со две зимни сали и едно летно кино, 

кои во текот на 1959 година остварија промет во 
износ од 17,944.000 дин. Така го зголемија прометот 
во споредба со 1958 год. за 132%о. Преку билансот 
може да се види дека ова претпријатие располага 
со свој кредит за обртни средства, како и тоа дека 
истото располага со голем дел на свои фондови, 
кое покажува дека истото работи рентабилно. 

(104) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ КИНО „КУЛТУРА", ШТИП 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П а с и в и 

Ред. 
број 

Назив на позиција-та Износ 
во ООО дин. 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
5 Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

Купувачи и други побарувања . . 
9. Друга актива 

В К У П Н О : 

31 704 
3.774 

74 

1.762 

69 

203 
866 

38.457 

Ред. 
број 

11дзив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . 

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства .4 . . 
6. Други извори на обртните средства 

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

35.563 

467 

795 

77 

846 
709 

В К У П Н О : 38.457 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА САПУН И КОЗМЕТИКА „ЦВЕТАН ДИМОВ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П а е и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 114.646 1. Фонд на основните средства . . . 53.199 
2. Парични средства на основ, средства 21.293 2. Други извори на основните средства 88.509 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 4.716 
вачка 6.788 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
340 

едничката потрошувачка . . . . 2.248 
потрошувачка 340 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 233.629 
5. Вкупни обртни средства 333.924 0. Други извори на обртните средства 25.446 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

би Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 17.911 
и на другите фондови 20.450 8. Извори на нераспределените средства — 

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

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
34.000 друга актива 34.000 

8. Купувачи и други побарувања . . 73.937 10. Добавувачи и други обврски . . . 134.821 
9. Друга актива 29.773 11. Друга пасива 6.672 

В К У П Н О : 601.151 В К У П Н О : 601.151 
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А к т и в а 

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

на 31 декември 1959 година П а с и в а 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервнисгг фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

6.255 
3.133 

А. Основни средства 
1. Основни средства 
2. Парички средства на основ, сре,дства 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 842 

46.283 

1 237 

3.603 
818 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

55.905 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

4.592 
11 

1.840 

707 

1.351 
186 

27.198 
18.467 
1.553 

В К У П Н О : 55.905 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1959 ГОДИНА 

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

Предмет на работењето му е: трговија на мало 
со прехранбени артикли и предмети за куќни по-
треби, бои, лакови, хемикалии, прибор, парфиме-
риски и козметички стоки, нафтени деривати, мас-
ла и маст, жита и мелнички преработки, делика-
тесни производи, производи врз база на шеќер и 
какао, преработки од овошје, алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и 
прибор, јажарија, мешани стоки, млечни произво-
ди, како и сувомесни производи. 

Претпријатието својата дејност ја обавува прв 
ку своите 15 продавници низ градот. 

Запослени има 58 лица од кои: 45 работници, 
9 службеници и 4 ученици во трговијата. 

Претпријатието за 1959 година имаше плани-

рано промет од 300,000.000 дин. а реализира про-
мет во износ од 322,245.996 дин. Повеќе остварен 
промет 22,245.996 дин. или во процент планот е 
натфрлен за 107%. 

Претпријатието работи со 10% просечни раз-
лики во цени. 

Претпријатието по завршната сметка за 1959 
година има остварено доход 24,822.202 дин., а по 
распределбата на доходот чистиот приход изнесува 
20,975.833 дин. и истиот е распределен како сле-
дува: 

— за лични доходи на работниците и службе-
ниците 17,697.350 дин.; 

— во фондови на претпријатието 3,278.483 дин. 
Фондовите во однос на личните доходи се за-

стапени со 18%) или 10% повеќе од тоа што го ре-
гулира тарифниот правилник на претпријатието. 

Од завршната сметка за 1959 година се гледа 
дека претпријатието во текот на 1959 година добро 
стопанисувало и дека е рентабилно. (105) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1959 ГОДИНА 

Комуналната барка Ресен, е основана во фе-
вруари 1958 година од страна на Народниот одбор 
на општината Ресен. 

Банката во текот на 1958 година користела 
кредит од Народната банка со кој делумлчно го 
покривала пласманот на кредитите, додека во по-

голем износ овој пласман е покриван од слобод-
ните средства вложени кај неа. Го кредитираше 
целокупното стопанство во општината како со дол-
горочни исто така и со краткорочни кредити, со 
исклучок на земјоделските задруги кои се презе-
мени од Задружната штедилница и поголемите 
индустриски објекти кои беа кредитирани од стра-
на на Народната банка, (117) 
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Б И Л А Н С 
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА 805-75, РЕСЕН 

А к т и в а П а с и в а 

Т е к с т И з н о с Т е к с т И з н о с 

I Основни средства 1.208 I Извори на оси. средства 1.208 
III Финансиски средства 24.431 III Обврски спрема државата 6.483 
IV Работи со државата 6.842 IV Обврски по раб. со привр. 192.184 
V Работи со привредата 306.919 V Обврски по работите со 

VI Работи1 со Нар. банка 86.737 Народна банка 89.878 
VII Сомнителни побарувања 126 VI Друштвени фондови и 
IX Разна актива 14.225 средства за инвестиции 106.785 

VII. Посебни друштвени фонд. 
и резерви 27.213 

VIII Банчини фондови 1.208 
X Разна пасива 14.870 

XII Добивка 707 

Вкупно 440.538 Вкупно 440.533 

Б И Л А Н С 
НА ШУМСКОТО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИ ЈАТИЕ ,,ОСОГОВО", КРИВА ПАЛАНКА 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П а с и в а 

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

А. Основно! средства А. Избори на основните средства 
1. Основни средства 62-675 1. Фонд на основните средства . . . 11.138 
2. Парични средства на основ, средства 3.069 2. Други извори на основните средете 1 57.912 

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

496 3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачи 496 

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

потрошувачка 293 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 6.260 

5. Вкупни обртни средства 16.527 6. Други извори на обртните средства 13.009 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1.553 
93 и на другите фондови 5 8. Извори на нераспределените средства 

1.553 
93 

7. Парички средства на нераспределе-
175 Д. Извори на средствата во пресметката 

ните средства . 175 и друга пасива 
Д. Средства во пресметката 1 9. Краткорочни кредити за обртни 

друга актива средства 
8. Купувачи и други побарувања . . 21.312 10. Добавувачи и други обврски . . . 9.401 
9. Друга актива 3.584 11. Друга пасива 6.778 

В К У П Н О : 106.640 В К У П Н О : 106.640 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ОСОГОВО", КРИВА 

ПАЛАНКА ВО 1959 ГОДИНА 

Во текот на пословната 1959 година колективот 
изврши производствен задаток од 60,081.000 дин. 
односно го надмина од 1958 год. за 13%. Оствари 

добивка од 5,364.875 дин. кои ги расподели во соп-
ствени фондови на претпријатието. 

Во пословната 1959 година се преземени мерки 
за механизација и воведување лаичен систем на 
производството во пиданското и галантериското 
производство. 

Квалитетот во 1959 година знатно беше усо-
вршен и квалитетно подобар. (93) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА САМОСТОЈНИОТ ПОГОН „МЛЕКАР" НА ДЗС ЗА СТОЧАРСТВО, БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства - 1. Фонд на основните средства . . . -

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

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

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

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

потрошувачка — В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . -

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

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд к други фондови 

б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . 17 

и на другите фондови — 8. Извори на нераспределените средства 

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

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

друга актива средства — 

8. Купувачи и други побарувања 726 10. Добавувачи и други обврски . . . 1.094 
9. Друга актива 5.090 И. Друга пасива 4.743 

В К У П Н О : 5.854 В К У П Н О : 5.854 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „МЛАДОСТ", С. БУТЕЛ, СКОПСКО 

А к т и в а на 31 декември 1959 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ Р е д " Назив на,, позицијата Износ 
број во ООО диг број во ООО дини 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1.293 1. Фонд на основните средства . . . 223 
2. Парични средства на основ, средства -

2. Други извори на основните средства 1.439 

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

3. Средства на заедничката потрошу- К Фонд за заедничката потрошувачка 60 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

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

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

5. Вкупни обртни средства . . . . . 13 643 6. Други извори на обртните средства 9.782 

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

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

ните средства — 
Д. Извори на средствата во пресметката 

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

друга актива средства — 

8. Купувачи и други побарувања . . 668 10. Добавувачи и даути обврски . . . 4.443 
а Друга актива 593 11. Друга пасива 120 

В К У П Н О : 16.197 В К У П Н О : 16.197 
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3. проучувањето на расподелбата на доходот, 
односите во врска со формирањето на личниот до-
ход како и проблематиката на средствата на фон-
довите на стопанските организации во сообраќајот 
и патиштата и соработката во нивниот натамошен 
развиток. 

Член 8 
Рефератот за правни работи: 
1. во соработка со другите организациони еди-

ници изготвува нацрти на прописи што Секрета-
ријатот му ги1 предлага на Извршниот совет и про-
писите што ги донесува Секретаријатот; 

2. изготвува правни мислења по доставените 
нацрти на прописи; 

3. води управна постапка и изготвува нацрти 
решенија во управната постапка; 

4. ги следи нормативните акти на околиските 
народни одбори и нивните органи од делокругот на 
Секретаријатот, како и актите на самостојните ус-
танови над кои Секретаријатот врши надзор доне-
сени вон управната постапка и ги изготвува актите 
што произлегуваат од тоа право; 

5. го следи извршувањето на сојузните и репу-
бличките прописи од областа на сообраќајот и па-
тиштата и предлага соодветни мерки; 

6. врши и други правни работи од делокругот 
на Секретаријатот. 

Член 9 
Рефератот за кадрови во поглед за стручните 

кадри за струки во кои Секретаријатот е матичен 
орган ги врши работите во врска со нивното струч-
но образование, води општа евиденција, се грижи 
за положбата на кадрите и за потребите на кад-
рите во органите на управата, и во самостојните 
установи кои вршат јавна служба. 

По работите од претходниот став рефератот со-
работува со соодветните служби во народните од-
бори, здруженијата, коморите и други установи, 
како и со организационите единици на Секрета-
ријатот. 

Член 10 
Општиот отсек изготвува решенија на службе-

ничките односи на службениците на Секретарија-
тот, води персона л на евиденција за службениците 
кои ги назначува Секретаријатот, ги врши рабо-
тите на сметководството, економатот, писарницата 
и општата администрација на Секретаријатот, како 
и работите на помошно-техничка служба. 

II ОРГАНИ НА УПРАВАТА ВО СОСТАВ 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

Член 11 
Во состав на Секретаријатот како посебен ор-

ган на управата е Инспекторатот за патен сообра-
ќај. 

Член 12 
Инспекторатот ги врши работите што му се 

ставени во надлежност со посебни прописи. 

Работите на Инспекторатот ги врши главниот 
инспектор и инспекторите, 

Член 13 
Инспекторатот спрема Извршниот совет го пре-

ставува секретарот, а спрема другите органи, уста-
нови и организации главниот инспектор. 

Член 14 
Надзор над работата на Инспекторатот врши 

секретарот. 
Во вршењето на надзорот секретарот ги има 

правата предвидени во член 58 од Законот за др-
жавната управа. 

Инспекторатот е должен да му ги доставува на 
Секретаријатот актите донесени вон управната по-
стапка. 

Член 15 
Инспекторатот поднесува предлози и му дава 

мислење на Секретаријатот за превземање мерки 
и донесување прописи во работите од областа на 
сообраќајот, а за кои е надлежен Извршниот совет 
или Секретаријатот. 

Чели 16 
На чело на Инспекторатот стои и со неговата 

работа раководи главниот инспектор. 
Во случај на отсатност главниот инспектор го 

заменува инспекторот кого ќе го одреди секре-
тарот. За својата работа и работата на Инспекто-
ратот главниот инспектор му одговара на секре-
тарот. 

Член 17 
Главниот инспектор го организира вршењето 

на работите во Инспекторатот и се грижи за уна-
предувањето на службата. 

Главниот инспектор решава за службеничките 
и работните односи на службениците на Инспекто-
ратот. 

Главниот инспектор е непосреден дисциплин-
ски старешина за службениците во Инспекторатот. 

Член 18 
Главниот инспектор ги потпишува актите на 

Инспекторатот. 
Главниот инспектор не може да го пренесе 

овластувањето за потпишување на оние акти кои 
се упатуваат на претседателите на народните од-
бори, како и на другите акти кога е тоа со по-
себен пропис предвидено. 

III. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Секретар 

Член 19 
На чело на Секретаријатот стои и со неговата 

работа раководи секретарот. 
Во случај на отсатност и,ли подолга спреченост 

секретарот го заменува лице кое ќе го одреди Из-
вршниот совет. 
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Член 20 
Секретарот го организира вршењето на рабо-

тите во Секретаријатот, одредува задачи и дава 
упатства за работа и се грижи за унапредување 
на службата и стручната работа. 

Секретарот ги распоредува службениците на 
Секретаријатот на работни места. 

Секретарот може по потреба на поедини орга-
низациони единици да им довери вршење и на ра-
боти: што не спаѓаат во делокругот на одредена 
организациона единица. 

Член 21 
Секретарот ги потпишува сите акти на Секре-

таријатот, доколку со овој правилник или со од-
делно решение не е поинаку одредено. 

Секретарот не може да го пренесе на други 
службеници овластувањето за потпишување на 
актите кои се упатуваат на Извршниот совет, не-
говите одбори на Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за сообраќај и врски;. 

Секретарот е наредбодател за извршување на 
претсметката на приходите и расходите на Секре-
таријатот. 

Член 22 
Секретарот е должен да му укажува на Из-

вршниот совет и другите републички органи на 
несогласноста на поедини прописи кои се однесу-
ваат на работите од делокругот на Секретаријатот 
со законите и другите прописи, како и на потре-
бата од регулирање на поедини домашни прашања 
од делокругот на Секретаријатот. 

Секретарот дава мненија на нацрт-прописите 
и другите акти кои му се доставуваат на основа 
Уредбата за организацијата и работата на Изврш-
ниот совет, како и согласност на актите за кои е 
таа согласност предвидена. 

Член 23 
Секретарот решава за службеничките односи 

на сите службеници во Секретаријатот, освен за 
ение за чии службенички однос решава Извршниот 
совет. 

Секретарот е највисок дисциплински старе-
шина на службениците на Секретаријатот. Опре-
делени овластувања по дисциплинска ^ с т а п к а 
секретарот може да ги пренесе на помошникот 
секретар. 

Член 24 
Секретарот образува стручни комисии и ги 

именува нивните членови. 
Секретарот дава одобрение на службениците 

на Секретаријатот за учествување во работа на 
стручни комисии кои ги образуваат другите орга-
ни, а кога е тоа потребно им дава и упатства за 
работата во тие комисии. 

Член 25 
Секретарот се грижи за приправниците во Се-

кретаријатот во текот на приправничката служба 
да се запознаат со работите и организацијата чие 
познавање им е потребно за звањето за кое се под-
готвуваат. 

2. Помошник на секретарот 

Член 26 
Помошникот му помага на секретарот во вр 

шење на работите од неговиот делокруг. 
Помошникот раководи со одредени работи од 

делокругот на Секретаријатот што ќе ги одреди 
секретарот. Помошникот во раководењето со овие 
работи, ја ускладува работата помеѓу одделните 
служби на Секретаријатот според упатствата на 
секретарот. 

Помошникот му е одговорен за својата работа 
на секретарот. 

Член 27 
Секретарот може да го овласти помошникот 

да по прашањата од неговиот делокруг донесува 
решенија во управната постапка како и да дава 
објасненија за правилната примена на прописите 
за прашањата од начелно значење. 

3. Раководни и други службеници 

Член 28 
Со одделенијата раководат началници, со оп-

штиот отсек шеф, а со самостојните реферати са-
мостојни советници односно самостојни референти 

Во случај на отсатност или подолга спреченост, 
раководителот на организационата единица го за-
менува службеник на Секретаријатот што ќе го 
определи секретарот. 

Во вршењето на работата раководителите на 
организационите единици се должни да се придр-
жуваат кон упатствата што им ги издава секрета-
рот и за својата работа нему му одговараат. 

Член 29 
Покрај д,олжностите и овластувањата што ги 

имаат со член 75 од Законот за државната управа, 
началниците на одделенијата се должни да се гри-
жат за стручното усовршување на службениците, 
а посебно да водат сметка за приправниците да 
се запознаат со сите работи што спаѓаат во дело-
кругот на одделението. 

Началниците се должни повремено да подне-
суваат извештаи за работата на одделението, како 
и да даваат мислење за работата на службениците 
со цел за нивното оценување. 

Член 30 
Началникот на одделението е одговорен за 

стручната и техничката обработка на анализите, 
елаборатите и предлозите на стопански мерки што 
се приготвуваат во одделението. Пред да се под-
несат на секретарот анализите, елаборатите и пред-
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лозите на стопанските мерки се разгледуваат од 
организационата единица. 

Службениците можат да предложат одделни 
стручни прашања и проблеми од делокругот на 
организационата единица да се разгледат и се рас-
прават ед единицата, поради поднесување предлози 
на секретарот. 

Член 31 
Должности и овластувања и положај на шеф 

на отсек имаат раководителите на рефератот за 
економски прашања и рефератот за правни работи, 
како и самостојните референти. 

Член 32 
Со работи на отсек што е во состав на одде-

ление раководи шеф на отсекот под непосредни 
упатства на началник на одделението. 

Шефот има должности и овластувања предви-
дени со чл. 76 од Законот за државната управа. 

Член 33 
Референтите и другите службеници ги проучу-

ваат прашањата и предметите од делокругот на сво-
јата организациона единица, приготвуваат доку-
ментација, реферати, извештаи и решенија' по тие 
прашања и предмети, соработуваат во изработката 
на прописи, водат потребна евиденција и вршат 
други работи што ќе им се поверат. 

IV КОЛЕГИУМ И СТРУЧНИ КОМИСИИ 

Член 34 
За разгледување на одделни начелни и други 

поважни прашања што се однесуваат на органи-
зацијата и другите работи од делокругот на Се-
кретаријатот, постои колегиум. 

Колегиумот го сочинуваат помошникот на се-
кретарот, раководителите на организационите еди-
ници и другите службеници на Секретаријатот 
што ќе ги определи секретарот. 

Колегиумот го свршува и со неговата работа 
раководи секретарот, кој го определува дневниот 
ред. 

Членовите на колегиумот можат да предложат 
во дневниот ред на состанокот да се внесат и пра -
шања што не се предвидени во дневниот ред. 

Член 35 
Во колегиумот особено се расправаат: основ-

ните проблеми во врска со извршувањето на ре-
публичкиот општествен план во областа на сообра-
ќајот и патиштата; предлозите на поважни сто-
пански мерки во овие области; прописи што се под-
несуваат на Извршниот совет; начинот на изра-
ботката на повремени прегледи за движењето на 
стопанскиот систем во областа на сообраќајот и 
патиштата; прегледи, анализи и елаборати за извр-
шувањето на републичкиот општествен план за 
сообраќајот и патиштата; поважни нацрти на про-
писи на кои Секретаријатот е должен да даде за-

белешки; основните прашања за внатрешната ор-
ганизација, како и други прашања што секретарот 
ќе ги изнесе пред колегиумот. 

Член 36 
За состанокот на колегиумот се води записник 

кој содржи: имињата на присатните членови; днев-
ниот ред; поважни заклучоци по поодделни пра-
шања од дневниот ред, како и мислењата на по-
едини членови на колегиумот, доколку тоа го 
побарат. 

Член 37 
Заклучоците на колегиумот кои престануваат 

упатства за работа во Секретаријатот по правило 
се соопштуваат на службениците на Секретари-
јатот. Кои заклучоци им се соопштуваат на служ-
бениците одлучува секретарот. 

Член 38 
Кога за пооделни работи од делокругот на Се-

кретаријатот е потребно посебно проучување или 
друга стручна соработка, а тоа не може да се обез-

.беди во рамките на самиот Секретарија,т, за тие 
работи може да се образуваат посебни стручни ко-
мисии. 

Стручните комисии можат да бидат стални и 
повремени. , ) 

Членовите на стручните комисии ги именува и 
разрешува секретарот. 

V ОДНОСИ СО ДРУГИ ОРГАНИ 
И УСТАНОВИ 

Член 39 
Во вршењето надзор над Дирекцијата за па-

тишта на НРМ и Дирекцијата за, изградба на авто-
патот „Братство — Единство" во НРМ, Секретари-
јатот може да ги запре нивните акции донесени 
вон управната постапка, ако се во спротивност на 
законот и други прописи и да му предложи на Из-
вршниот совет да ги укине или поништи. 

По жалба против решение на Дирекцијата за 
патишта на НРМ и Дирекцијата за изградба на 
автопатот „Братство — Единство" во НРМ решава 
Секретаријатот, до колку со посебен пропис не е 
предвидена надлежност на Извршниот совет. 

Член 40 
Секретаријатот од Дирекцијата за патишта и 

Дирекцијата за изградба на автопатот „Братство -
Единство" може да бара извештај за нивната ра-
бота и мислење по прашањата од нивниот дело-
круг, како и да им дава стручни упатства. 

Своите миени ја и предлози дирекциите ги упа-
туваат до Извршниот совет преку Секретаријатот 
кој дава свое мислење. 

Член 41 
Секретаријатот по барање од Сојузниот секре-

таријат за сообраќај и врски соработува со истиот 
при изготвување на поважни стопански мерки и 
анализи за движењето на стопанството во областа 
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на сообраќајот и патиштата, како и прописи од 
овие области. 

Секретаријатот дава мислење на Сојузниот се-
кретаријат за сообраќај и врски по нацрти, про-
писи и мерки кои што му се доставени на мислење 
и забелешки. 

Член 42 
Секретаријатот може од Сојузниот секретари-

јат за сообраќај и врски-да бара мислење по на-
црти републички прописи што се во врска со со-
јузните прописи, доколку за тоа не е надлежен 
некој друг сојузен орган. 

е 
Член 43 

Во рамките на својот делокруг Секретаријатот 
спрема органите на управата надлежни за рабо-
тите на сообраќајот и патиштата на народните од-
бори на околиите ги врши правата и должностите 
утврдени со сојузни и републички прописи. 

VI КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 

Член 44 
Канцелариското работење во Секретаријатот се 

врши по одредбите на Уредбата за канцелариското 
работење на државните органи и установи, како 
и прописи донесени врз основа на таа уредба. 

VII СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

Член 45 
Систематизацијата на работните места се утвр-

дува на начинот и во рамките на бројот на работ-
ните места одредени во прилогот кој е составен 
дел на овој правилник. 

Член 46 
Во Секретаријатот постојат 2 работни места за 

назначување на приправници, кои не влегуваат во 
бројот на работните места предвидени во прилогот. 

Член 47 
Во прилогот на овој правилник се одредуваат 

највисоките звања на кои што службениците мо-
жат да се назначат односно унапредат. 

Член 48 
Во Секретаријатот службениците можат да се 

назначуваат и унапредуваат под условите пропи-
шани со Законот за јавните службеници само за 
звањата и во рамките на бројот на работните места 
утврдени во прилогот на овој прЕшилник. 

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

Член 49 
Бројот на работните места одредени со прило-

гот може да се измени со акт на Секретарот по 
претходна согласност на Одборот за организационо-
управни прашања на Извршниот совет. 

Член 50 
Во Секретаријатот може да се основаат нови 

организациони единици само со измена на овој 
правилник. 

Во случај на потреба постојните организациони 
единици можат да се спојуваат и со повремено ре-
шение на секретарот. 

Решението од претходниот став останува во 
сила до изменувањето на овој правилник, а нај-
многу три месеци од неговото донесување 

VIII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 51 
Организацијата на Секретаријатот ќе се сооб-

рази со одредбите на овој правилник во срок од 
30 дена од денот на неговото влегување во сила. 

Член 52 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 01-218/1 
26 декември 1960 година 

Скопје 

ПРИЛОГ 
КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 
РАБОТАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СООБРА-

ЌАЈ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР 
МАКЕДОНИЈА 

Во Секретаријатот за сообраќај на Извршниот 
совет постојат работни места кои се распоредени на 
следниот начин: 
1. Секретар 1 
2. Помошник секретар 1 
3. Технички секретар — дактилограф 16 класа 1 

I ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СООБРАЌАЈ 
4. Началник — советник 1 

Отсек за патен и езерски сообраќај 
5. Шеф — виши референт I гр. 1 
6—7 референти — референти Ш гр. 2 

Реферат за железнички сообраќај 
8. Самостоен референт — виши референт I гр. 1 , 

Реферат за ПТТ д воздушен сообраќај 
9. Самостоен референ' — виши референт I гр. Ј 

II ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАТИШТА 
10. Началник — советник 1 

/ 

11. Самостоен референт за перспективен развој 
и инвестиции — в и ш и референт I гр. 1 

Секретар 
за сообраќај на ИС, 
Стојан Косев, с. р. 
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12. Самостоен референт за организација и упра-
вување — виши референт I гр. 1 

13. Референт — референт Ш гр. 1 

Ш РЕФЕРАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА 
14. Самостоен советник — советник 1 
15. референт — референт III гр. 1 

IV РЕФЕРАТ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ 
16. Самостоен советник — советник 1 

V РЕФЕРАТ ЗА КАДРОВИ 
17. Самостоен советник — советник 1 

VI ОПШТИ ОТСЕК 
18. Шеф — виши референт П гр. 1 
19. Референт за смет. работи — реф. Ш група 1 
20. Архивар — дактилограф П класа 1 
21. Дактилограф 16 класа 1 
22. Разносач на пошта — пом. службеник 1 
23. Чистач 1 

VII ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
24. Главен инспектор - советник 1 
23. Инспектори — референт Ш гр. 1 

50. 
На основа член 81 од Законот за државната 

управа и точка 1 од Одлуката за овластување на 
поедини секретаријати на Извршниот совет и други 
органи на републичката управа својата внатрешна 
организација да ја утврдат со правилник („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 16/57 г.) во согласност со 
Извршниот совет на НРМ, дадена на седницата на 
Одборот за организационо-управни прашања на 
Извршниот совет од 14-Х-1960 и 16-П-1961 година, 
Државниот архив на Народна Република Македо-
нија донесува 

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНА 
НА ПРИЛОГОТ КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ 

АРХИВ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Во Прилогот кон Правилникот за организаци-
јата и работата на Државниот архив на Народна 
Република Македонија („Службен весник на НРМ" 
бр. 8/60 г.), се менува 

Точката И, редните броеви 4—5 и гласат: 
4) Научен соработник за истражување — 

Научен соработник 1 
5) Архивисти за истражување, надзор, за-

штита и, евиденција — Архивист 1 
Точката III се менува и гласи: 
8) Шеф на групата, — Виши архивист 1 
9) Научен соработник за обработка стари 

архивски материјали — Научен сора-
ботник 1 
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10—13) Архивисти за обработка на архивски 
материјали — Архивисти 4 

14—18) Архивски помошници за обработка на 
архивски материјали — Архивски по-
мошници 5 

Точката IV, редните броеви 19—20 се мену-
ваат и гласат: 

19) Виши научен соработник за издавачка 
дејност — Виши научен соработник 1 

20) Архивист — Архивист 1 
Редните броеви 18—22 од оваа точка се ме-

нуваат и гласат 19—23. 
Точката V, редните броеви 23—29 се менуваат 

и гласат 24—30. 

Бр. 01—515/1—60 
25 февруари 1961 година Директор, 

Скопје Димче Стојанов — Мире, с. р. 

О \ А а с е и д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12-17633/2 од 19 јануари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Зиков Никола, роден на ден 14 декември 1937 
година во с. Коселари, Штипска околија, од татко 
Зиков Штеријо и мајка Марија, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Нако. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (57) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-20774/1-60 од 12 ја-
нуари 1961 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Мајрулов Димитар, роден на 4 фе-
вруари 1947 година во с. Мрзенци, Титоввелешка 
околија, од татко Мајрулов Јани и мајка Мајру-
лова, родена Кочева Крстина, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Атанас. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (58) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-727/1 од 1 февруари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Поп-Стефанова Миланка, родена на 24 ноември 

-1934 година во село Крушје, Охридска околија, од 
татко Стефаноски Борис и мајка Стефаноска Гена, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи Менка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (59) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-20772/1 од 7 јануари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Илиевски Драгомир, роден на 6 октомври 1935 
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година во с. Конопница, Кумановска околија, од 
татко Младен и мајка Стојна, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Миле. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (60) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-19589/1 од 22 декем-
ври1 1960 година, ја одобри промената на роденото 
име на Гоцевски Драгутин, роден на 21 ноември 
1934 година во с. Очипала, Штипска околија, од 
татко Гоцевски Јордан и мајка Гоцевска, род. Па-
новска Елена, така што во иднина роденото име ќе 
му гласи Драги. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (61) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Димовска Митрева Руменка, од с. Граешница, 
Битолско, поднесе до овој суд тужба за развод на 
бракот против Димовски Митре, од село Граешни-
ца, сега во Аргентина, со непозната адреса. Бидејќи 
тужениот е во неизвесност и со непозната адреса, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во ,,Службен весник на НРМ", да се 
јави или да одреди свој застапник. Во противен 
случај ќе му се одреди застапник по званична 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 39/61. (55) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 261, страна 899 е запишана под фирма: 
Трговски дуќан со паушална пресметка — Пиљар-
ница „Јегуновце" во село Јегуновце, Тетовско 
Предмет на работењето на пиљарница та е: тргов-
ска дејност со сите земјоделски производи, алко-
холни и безалкохолни пијалоци на мало. 

^ Пиљарницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината Теарце 
бр. 4913 од 7-У-1959 година. 

Пиљарницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето рако-
водителот Горковски Цветков Благуњ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 579/59. (1578) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 121, 
страна 609 е запишана под назив: Станбено-штед-
на задруга „Аутомакедонија", со седиште во Скопје 
Предмет на работењето на задругата е; 
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1. да приготвува програми за изградба на за-
дружни згради, пресметки за потребниот градежен 
материјал, работници и финансови средства; 

2. преку сопствена режија, режиски групи и 
градежни претпријатија да организира економична 
градба на станбените згради и работни простории 
за своја сметка или за сметка на членовите за-
другари; 

3. да набавува земјишни парцели за изградба 
на задружни згради за своите потреби или за по-
требите на членовите задругари; 

4. да се грижи за одржување на своите стан-
бени згради и на своите членови; 

5. да врши набавка, на градежен материјал по-
требен за изградба на станови; 

6. да осигура потребна работна сила за извр-
шување работите на своите дејности; 

7. да осигура потребни финансиски средства 
за работата на задругата; 

8. да собира парични средства и други мате-
ријали со цел да се создадат средства за изградба. 

Член на задругата може да биде секој службе-
ник или работник на Трговското претпријатие 
„Аутомакедонија" — Скопје. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот \ одбор на општината „Кисела Вода" 
- Скопје бр. 199 од 30-У1-1959 година. 

Задругата ќ̂ е ја потпишуваат, задолжуваат и 
рздолжуваат во границите на овластувањето Алек-
сандар Тошевски и Александар Таневски. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Александар Тошевски, претседател, Александар 
Таневски, Љупка Спасова, Живко Атанасовски и 
Анте Антевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 682/59. (1624) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 432 од Законот за јавните 

службеници и член 2 и 3 од Уредбата зај состав на 
стручната комисија и начинот на избор во звањата 
професор к предавач на виша школа 

СОВЕТОТ НА ВШЦАТА ЕКОНОМСКА КНИГО 
ВОДСТВЕНА ШКОЛА - ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници (професори или предавачи 
на виша школа) 

I. 
Вишата економска книговодствена школа — 

Прилеп, бара постојани и хонорарна наставници по 
следните предмети: 

аУ Постојани 
1. Основи на книговодство и организација со 

историја на книговодството — еден 
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2. Специјализирани книговодства — еден 
3. Теорија на билансот и анализа на работе-

њето — еден 
б) Хонорарни 

1. Економска географија на ФНРЈ — еден 
2. Статистика — еден 
3. Стопанско право — еден 
4. Планирање на стопанските организации — 

еден 
5. Основи на економската политика на ФНРЈ 

— еден 

УСЛОВИ: за професори на виша школа: за-
вршен економски факултет или соодветна висока 
школа, побројни стручни работи, со подолго иску-
ство во наставата или во успешно водење на рабо-
тите од својата струка и способности за настав-
ничка работа. 

За предавач на виша школа: завршен економ-
ски факултет или соодветна висока школа, да вла-
дее со проблемите на предметот и има здобиено 
искуство во практиката и способност за настав-
нкчка работа. 

II. 
Кандидатите треба да ги поднесат овие доку-

менти: 
1. Молба прописно таксирана; 
2. Кратка биографија; 
3. Препис од дипломата за завршен факултет; 
4. Потврда од која да се види на какво ра-

ботно место се наоѓа кандидатот; 
5. Согласност од установата дека му се одо-

брува хонорарна работа до колку се пријавува за 
хонорарен наставник; 

6. Список на стручни и научни работи. 

III. 
КОНКУРСОТ ТРАЕ 30 дена од денот на обја-

вувањето во „Сл. весник на НРМ". 
До колку работните места не се пополнат во 

предвидениот рок конкурсот се продолжува до по-
полнувањето. 

Стапувањето на должност ќе стане по договор 
Секој кандидат треба во молбата да означи од кога 
може да стапи на "работа, ако биде избран. 

За поблиски информации заинтересираните да 
се обратат до Секретаријатот на Вишата економ-
ска^ книговодствена школа — Прилеп. (414) 

На основа чл. 21 и 25 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи 
на Народниот одбор на општина Идадија — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. За пополнување на работните места при На-
родниот одбор на општината Идадија — Скопје: 

1. Референт по средни школи, 

2. Референт по личен доход. 
II. Пополнување на работните места во Бирото 

за архитектура и урбанизам при Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје: 

1. Директор на Бирото, 
2. Референт по урбанизам, 
3. Референт по архитектура. 

У С Л О В И : 
I. Под точка 1, кандидатот да има завршено 

висока, виша или средна стручна спрема, звање 
професор, наставник или учител, најмалку 3 годи-
ни пракса во струката к положен стручен испит 
за звањето. 

Под точка 2, кандидатот да има завршено еко-
номски факултет или економско училиште со нај-
малку 3 години пракса во струката. 

II. Под точка 1, кандидатот да има завршено 
технички факултет со најмалку 5 години служба 
на раководни места. 

Под точка 2, кандидатот да има завршено тех-
нички факултет — отсек за урбанизам — со нај-
малку 3 години пракса во струката. 

Под точка 3, кандидатот да има завршено тех-
нички факултет — отсек архитектура — со нај-
малку 3 години служба во струката. 

Молбите со потребните документи согласно чл. 
31 од Законот за јавните службеници и документи 
за работен стаж да бидат доставени до Народниот 
одбор на општина Идадија — Скопје — Комисија 
за службенички работи. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ните места. (413) 

ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ 
НА ФИНАНСИИТЕ НА НР МАКЕДОНИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Еден референт за работа во Отсекот за при-

ходи од земјоделие III врста; 
2. Еден референт за работи во Отсекот за при-

ходи од самостојни занимања и имоти III 
врста; 

3. Два референца — аналитичара во Одделе-
нието за вкупни биланси I врста; 

4. Еден референт во Правниот отсек за работа 
по службенички односи I врста; 

5. Еден референт во Одделението за приходи 
од стопанството за работи во рефератот оста 
нати приходи III врста; и 

6. Еден референт во рефератот по даночно кни-
говодство III врста. 

"Кандидатите треба да ги исполнуваат след-
ните услови: 
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Под точка 1 и 2 — да имаат завршено средна 
школа, положен стручен испит и пракса по служ-
бата приходи; 

Под точка 3 - да имаат завршено економски 
факултет; 

Под точка 4 — да има завршено правни фа-
култет; 

Под точките 5 и 6 — да имаат завршено еко-
номски техникум или равна школа на него и по-
ложен стручен испит. 

Молбите со опис на движењето во службата и 
документи по член 31 од Законот за јавните служ-
беници ќе се примаат во Државниот секретаријат 
за работи на финансиите на НРМ — во рок од 15 
дена по објавувањето на конкурсот. Доколку во 
определениот рок не се пријават потребен број 
кандидати, конкурсот трае до пополнувањето на 
работните места. 

Евентуални патни и селидбени! трошоци паѓаат 
на товар на Државниот секретаријат за работи на 
финансиите на НРМ, а може да дојде во обзир и 
доделување на стан под посебно договорени услови. 

Поблиски информации може да се добијат во 
Државниот секретаријат за работи на финансиите 
на НРМ, ул. „11 октомври" бр. 37, соба број 117 или 
на телефон 44-01, локал 210. (387) 

Советот на Заводот за унапредување на сто-
чарството на НРМ, Скопје 

р а с п и т у в а 

К О Н К У Р С 

— За шест стални или хонорарни соработници1 

(научен советник, виши научен соработник, научен 
соработник или наставник на факултетот) и тоа за 
говедарство, овчарство, свињарство, исхрана, жи-
винарство и физиологија. 

— За четири асистенти по говедарство, живи-
нарство, овчарство и свињарство. 

Рок за пријавување е 15 дена по објавувањето 
на конкурсот а во колку местата не се пополнат 
во тој рок, конкурсот се продолжува до нивното 
пополнување. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Заводот за унапредување на сточарство на НРМ 
— Скопје. 

Покрај пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома за завршен факултет и документи по чл. 
31 од Законот за јавните службеници. Покрај при-
јавата треба да се достави кратка биографија со 
податоци за досегашната работа и елужбовањето 
на кандидатот, потврда од установата каде што е 

2.1 март 1961 

на служба дека нема материјални обврски спрема 
истата, список на научните и стручните трудови 
(до колку ги има) к по еден примерок од! самите 
трудови. 

Кандидатите треба да имаат завршен факул-
тет оди. земјоделско-шумарски факултет. 

Платата според Законот за јавните службе-
ници, а положај на спрема прописите за службе-
ниците од научно-просветна струка. (415) 
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