СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НЕМ" излеПеток, 15 февруари 1963
Претплатата за 1963 год. изнесува
гува по потреба. Ракописите не
Скопје
1.800 дин. Овој број чини 128 дин.
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 5
Год. XIX Жиро сметка број 802—11/1—69в.

20.
На основа член 34 став 2 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет
(„Службен весник на НРМ" бр. 26/62), Извршниот
совет донесува
О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА
РЕПУБЛИЧКИОТ ОДБОР ЗА СОБИРАЊЕ
ПОМОШ ЗА НАСТРАДАНИТЕ СЕМЕЈСТВА
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ НЕПОГОДИ ВО
HP МАКЕДОНИЈА
t
I. Престанува со работа Републичкиот одбор
за собирање помош за настраданите семејства од
елементарните непогоди во HP Македонија.
II. Натамошното прибирање и расподелба на
помошта на настраданите од поплави во HP Македонија како и другите работи во врска со тоа
ќе ги врши Државниот секретаријат за работи на
финансиите, на кого му се пренесуваат и средствата од с-ка 802-11-637/20 помош на настраданите
од поплавите.
Ш. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, кога престанува да важи Одлуката
за образување Републички одбор за собирање помош за настраданите, семејства од елементарните
непогоди во HP Македонија („Службен весник на
НРМ" бр. 38/62).
Бр. 09-3477/1
1Ѕ јануари 1963 година
Скопје
ИЗВРШЕН СОВЕТ
Претседател,
Секретар,
Филип Брајковски, с.р. Александар Грличков, с.р.

21.
На основа член 28 став 1 алинеа 8 во врска
со член 68 став 1 од Законот за високото школство на НРМ („Службен весник на НРМ" бр. 20'
61), Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТУДИИ И
ИСТРАЖУВАЊА ПРИ ТЕХНИЧКИОТ
ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ
1. Се потврдува Одлуката за укинување на
Институтот за студии и истражувања при Тех-

ничкиот факултет н;а Универзитетот во Скопје, донесена од факултетскиот совет на Техничкиот факултет на Универзитетот во Скопје, бр, 2100/1 од
6. VII. 1862 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето.
Бр. 09-32/1
15 јануари 1963 година
Скопје
ИЗВРШЕН СОВЕТ
Секретар,
Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р
22.
На основа член 95 став 2 од Општиот закон за
организација на здравствената служба („Службен
лист на ФНРЈ" бр. 45/60, 9/61 и 22/62), Извршниот
совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ
ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА АРБИТРАЖНА КОМИСИЈА
1. Се разрешуваат:
а) Блажо Камчевски - од должноста претседател на Републичката арбитражна комисија; и
б) Д-р Страхил Панов - од должноста член
на истата Комисија.
2. Наместо нив се именуваат:
а) за претседател:
— Панда Ма линкова, народен пратеник;
б) за член:
— Петко Мартиновски, началник на Одделението за здравствено осигурување во Заводот
за социјално осигурување на НРМ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, ,а ќе се објави во „Службен весник
на Народна Република Македонија"..
Бр. 09-194/1
19 јануари 1963 година
Скопје
ИЗВРШЕН СОВЕТ
Секретар,
Претседател,
Филип Брајковски, с.р Александар Грличков, с.р.
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23.
На основа член 5 од Уредбата за о опивање
Републичка комисија за преглед на филмови
(„Службен весник на НРМ" бр. 25/59), Извршниот
совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА
ФИЛМОВИ И ИМЕНУВАЊЕ НОЦ ЧЛЕН
1. Се разрешува од должност член на Републичката комисија за преглед на филмови — Александар Лековски, музичар, по негово барање.
2. За нов член на Републичката комисија за
преглед на филмови се именува Кирчо Давидовски, музичар во оркестарот на Народниот театар
во Скопје.
3. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето.
Бр. 09-73/1
10 јануари 1963 година
Скопје
ИЗВРШЕН СОВЕТ
Секретар,
Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

Опасен дел
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-20276 од 23 ноември
1962 година, ја одобри промената на роденото име
на Рашити Ало локија, родена на 0 4 јануари 1914
година во Цирковлан-Чаковац, HP Хрватска, од
татко Лајтман Александар и мајка Барбара, така
што во иднина роденото име ќе и гласи Зорка.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(24)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-21630/1 од 18 декември 1962 година, ја одобри промената на роденото
име на Спасеска Елена, родена на 20 август 1945
год во с. Селце, Битолско, од татко Цветан и
мајка Божана, така што во иднина роденото име
ќе и гласи Лилјана.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
ве „Службен весник на НРМ".
(25)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-21456/1 од 18 декември 1962 година, ја одобри промената на роденото
име на Михајловска Трајанка, родена на ден 22
ноември 1955 година во град Скопје, од татко
Михајловски Сретен, и мајка Михајловска Зора.
род. Христова, Фаќа што во иднина роденото име
ќе и гласи Виолета.
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Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(26)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-21334/1 од 24 ноември 1962 година, ја одобри промената на роденото
име на Димовски Димитар, роден на 15 октомври
1946 година во село Џепчиште, Тетовска околија,
од татко Борис и мајка Лена, така што во иднина
роденото име ќе му гласи Петко.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(2?)
Државниот? секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-22069/1 од 14- декември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Думалоски Неделко, роден 30 јуни
1944 година во село Полчиште, Битолско, од татко
Стојко и мајка Стана, така што во иднина роденото име ќе му гласи Дано.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(28)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-963/1-62 година, ја
одобри промената на роденото име на Рамадани
Афи, роден на ден 2 август 1945 година во село
Камењане, Тетовска околија, од татко Вехаб i\
мајка Насфије, така што во иднина роденото име
ќе му гласи Зеадин.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(29)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-20960/1 од 19 ноември
1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ивановски Илија, роден на ден 22
јули 1923 годиш во село Волковија, Тетовска околија, од татко Новак и мајка Мила, така што во
иднина фамилијарното име ќе му. гласи Јовановски.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(30;
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-20135 од 7 ноември
1862 година, ја одобри промената на фамилијарно!^ име на Николовски Ристо, роден на 28 декември 1927 година во Тетово, од татко Стевче и
мајка Мила, така што во иднина фамилијарно!^
име ќе му гласи Кузмановски.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(31)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-19774 од 1 ноември
1962 година, ја одобри промената на фамилијарн о ^ име на Милојевиќ Милан, роден на 23 октомври 1933 година во гр. Суботица, HP Србија, од
татко Светослав и мајка Анѓелија, така што во
иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Милев.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(32)
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Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 18172 од 20 октомври
1962 година, ја одобри промената на фамилијар лото име на Димитров Стефаи, роден на 23 декември 1942 година во село Јурумлери, Скопска
околија, од татко Краљо и мајка Таса, така што
во иднина фамилијарно^ име ќ е му гласи Поп
Димитров.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(33)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-21916/1-1962 и решението бр. 20-201919/1 од 18 декември 1962 година,
ја одобри промената на личното име на Јовановски Арсение, роден на ден 16 март 1925 година
во град Скопје, од татко Јовановски Димитрие и
мајка Јулијана, така што во иднина личното име
ќе му гласи Ивановски Асен.
Промената на фамилијарните име се одобрува
и на Јовановска Василка, родена на ден 7 август
1921 година во град Скопје, од татко Лазар и мајка
Елена, така; што во иднина фамилиј арното име
ќе и гласи Ивановска.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
ве „Службен весник на Н Р М \
(37)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-22404/1 од 17-XII1Р62 година, ја одобри промената на роденото име
на Ѓорѓиев Атанас, роден на 26 февруари 1949 годат во с. Балталија, Штипска околија, од татко
Горѓи и мајка Гора, така што во иднина роденото
име ќе му гласи Фоте.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(38)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-22947/1 од 24 декември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарната име на Дамјаноски Горѓи, роден на 26
април 1935 година во Прилеп, од татко Пане и
мајка Цветанка, така што иднина фамилијарно^
име ќе му гласи Ѓорѓиоски.
Промената на фамилиј арното име се одобрува
и на Дамјановска Вера, родена на 26 април 1940
година во с. Горно Село, Битолска околија, од
татко Алексо и мајка Марија, така што во иднина
фамилијарно^ име ќе и гласи Георгиоека.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(35)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-22405/1 од 17 декември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Јанев Благоје, роден на 6 јуни 1936
година во с. Горни Балван, Штипска околија, од
татко Пане и мајка Добрина, така што во иднина
роденото име ќе му гласи Богдан.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(36)
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Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-23440/1-1962 од 9 јануари 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ефтов Живко, роден на 24 август
1942 година во Градско, Титоввелешка околија, од
татко Стојан и мајка Попариш, така што во иднина фамилијарното име ќе; му гласи Лешникоски.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(50)

СУДСКИ ОГЛАСИ
ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС
Окружниот суд во Титов Велес во правната
работа на тужителот Мицев Душан од село Ваташа, против тужената Мицев а Радојка од истото
село, со непознато место на живеење, за бракоразвод и го постави за привремен застапник лицето
Душан (Каров, судијски приправник при овој суд,
на основа чл. 77 ст. 2 тон. 4 од ЗПП, бидејќи меса ожителството на тужената е непознато и нема
ПОЛНОМОШНИК.

Поставениот привремен застапник ќе ја застапува тужената по горната правна работа се додека тужената или нејзиниот полномошник не с?
јават пред судот, односно додека органот за старателството не го извести судот дека и е поставен
старател.
Од Окружниот суд во Титов Велес, П. бр.
187/62.
(34)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
17-11-1962 година, рег. бр. 10/62, свеска П, е запишана под фирма: Продавница бр. 9 во Охрид на
Претпријатието „Гуро Салај" од Лесковац. Предмет на работењето на продавницата е: промет со
тешка и лесна конфекција, како и трикотажни
производи.
Продавницата е основана од Претпријатието
„Ѓуро Салај" од Лесковац, а согласно со одобрението на НО на општината Охрид бр. 04-8289/1 од
15-IX-1961 година.
Продавницата ќе ја потпишува Спиро Чекреџи,
раководител.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 95/62.
(448)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
27-XII-1961 год., рег. бр. 23/61, свеска I, е запишано
под фирма: Комунално производно услужно претпријатие „Светлост", со седиште во село Драгов
Дол, Охридска околија. Предмет на работењето на
претпријатието е: (производство и продажба на
електрична енергија, влачење на волна, воденица
за мелење на брашно, пумпна станица, бичење на
дрводелски материјали и механичарски работи.
Претпријатието е основано со решението на НО
на општината Македонски Брод бр. 03-1125/1 од
6-VII-1961 година,
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Претпријатието ќе го потпишуваат Видевски
Драге, директор, и Лозановски Драге.,
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 541/61.
(449)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
28-XII-1961 год,, рег. бр. 7/61, свеска I, е запишана
под фирма: Пословница во Охрид на Претпријатието за промет со кожи и волна ,Дрпа Река" ? со
седиште во Битола. Предмет на работењето на пословницата е: откуп на кожи и волна од кланичните претпријатија и земјоделските задруги.
Пословницата е основана од Претпријатието
„Црна Река" од Битола, а согласно со одобрението
на НО на општината Охрид бр. 04-1109/1 ед 15-Ш1961 година.
Раководител на пословницата е Димче Гелев, а
ќе ја потпишува лицето што е овластено да го
потпишува претпријатието,
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 575/61.
(450)
Окружниот стопански суд во- Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
8-II-1962 година, рег. бр. 5/56, свеска П, е запишана
под фирма: Продавница бр. 15 во Прилеп на Трговското претпријатие „На-Ма" од Прилеп. Предмет
на работењето на продавницата е: трговија на мало
со текстил, кратка и плетена стока и конфекција.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „На-Ма" од Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 04-589/1 од
25-1-1962 година.
Раководител на продавницата е Димче Гешоски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено
да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 74/62.
(451)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
8-II-1962 година^ рег. бр. 5/56, свеска И, е запишана
под фирма: Продавница бр. 16 во Прилеп, на
Трговското претпријатие ,,На-Ма" од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба
на текстилни стоки, галантериска, базареви стоки
и играчки.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „На-Ма" од Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 04-589/1
од 25-1-1962 година.
Раководител на продавницата е Данче Узуновски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да
го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 75/62.
(452)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
8-И-1962 година, рег. бр. 5/56, свеска XI, е запишана
под фирма: Продавница бр. 17 од Прилеп на Трговското претпријатие „На-Ма" од Прилеп. Пред,мет на работењето на продавницата е: продажба
да текстил на мало.
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Продавницата е основана од Трговското претпријатие „На-Ма" од Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 04-589/1
од 25-1-1962 година.
'
, i
Раководител на продавницата е Цане Стефановски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено
да го потпишува претпријатието'.
Од Окружниот стопански суд во Битола^ Фи
бр. 76/62.
' (453)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
8-II-1962 година, рег. бр. 5/56, свеска И, е запишана
под фирма: Продавница број 18 во Прилеп на Трговското претпријатие „На-Ма" од Прилеп. Предмет на работењето' на продавницата е: продажба на
галантериски стоки на мало.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „На-Ма" од Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 04-589/1
од 25-1-1962 година.
Раководител на продавницата е Ноне Глигоровски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено
да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола^ Фи
бр. 77/62,
,
(454)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
8-И-1962 година, рег. бр. 5/56, свеска И, е запишана
под; фирма: Продавница бр. 19 во Прилеп на Трговското претпријатие „На-Ма" од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба
на мало на текстил и галантерија.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие ,Да-Ма" — Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 04-589/1
од 25-1-1962 година.
Раководител на продавницата е Василе Томески? а ќе ја потпишува лицето што е овластено да
го потпишува претпријатието.
^
Од Окружниот стопански суд во Битола^ Фи
бр. 78/62.
(455)
. Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
16-XII-1961 год., рег. бр. 5/59, свеска И, е запишана
под фирма: Продавница бр. 3 во Прилеп на Претпријатието „Солидност" од Прилеп. Предмет на
работењето на продавницата е: продажба на конфекција, кратка и плетена стока.
Продавницата е основана од Претпријатието
„Солидност" од Прилеп, а согласно со одобрението
на НО на општината Прилеп бр. 04-7983 од 9-XII1961 година.
Раководител на продавницата е Николоски
Тодое, а ќе ја потпишува лицето' што е овластено
да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола ? Фи
бр. 559/61.
(459)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот^ на стопанските организации на
15-11-1962 год., рег. бр. 5/59, свеска II, е запишана
под фирма: Продавница бр. 4, со седиште во При-

ЗАВРШНИ СМЕТКИ
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БИЛАНС
НА ФАБРИКАТА ЗА КОНЗЕРВИ „БИЛЈАНА" на 31 декември 1961 година

А
Ред.
Јрој

Назив на позицијата

L Освоена средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . .
8.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Ванка и благајна
Купувачи и други побарувања .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
Ред.
во ООО дин. број

ОХРИД
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
155 490

3 932
38 303
240 970
33 579

1. Деловен фонд . . . .
i . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .
II. Други форми на изворите на
сред,ствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

481 274

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Фабриката е основана со решението на Градската општина Охрид бр. 2820 од 6-IV-1954 година,
а е регистрирана при Окружниот стопански суд во
Битола, под бр. 48/55.
Основна дејност на фабриката е преработка и
конзервирање на овошје и зеленчук.

14 652
540

384 500
2 926
78 656
481 274

Во текот на годината фабриката има остварено
производство 1920 тона. Производството во ј961 год.
е поголемо за 157 тона во однос на производството
во 1960 год. Бруто продуктот изнесуваше 370.531
илјади денари, а реализацијата 189.388 илјади динари. Порастот на просечно зашилените изнесува
нешто повеќе од 18%;
Изнесеново зборува за напредокот што го постигна работниот колектив на фабриката.
(462)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОГРЕВНИ И ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЖЕЛЕЗАРИЈА
НА ГОЛЕМО И МАЛО „ОГРЕВ" - СКОПЈЕ
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
П. Други форми на средствата
3. Банка и благајна .
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси
. .
6. Друга актива . . ,
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин. број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
33 452

45 882
174 797
137 198
5139
396 468

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

65184
6 395
22 781

II. Други форми на изворите па
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

163 685
115 668
22 755
396 468

Стр.XXXVI-

""

Бр. 5

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Работниот задаток на Трговското претпријатие
„Огрев" — Скопје за 1961 година е извршен со
успех. Остварен е вкупен приход 1.079,028.578 динари. Од ваквиот вкупен приход остварен е доход
83,918.138 дин. од кој останува како чист приход
на претпријатието 68,769.352 динари. Остварениот
чист приход беше доволен! да се подмират личните
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доходи на работниците, како и да се издвои доволен дел за фондовите на претпријатието кои се во
однос на личните доходи 26/74.
Подобрувањето ма животните услови на работниците, грижата за зголемување па животниот
стандард, подоброто снабдување и услуги на потрошувачите, како м усовршување на трудбеничкото самоуправување беше сестрана грижа на овој
работен колектив.
(477)

Б И Л А Н С
НА РУДНИКОТ ЗА ХРОМ И АНТИМОН „ЛОЈАНЕ" Актива

број

КУМАНОВО

на 31 декември I960 година
Назив на позицијата

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

Износ
во ООО дин.

222 588
2(5 911

45192

2

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

127
2

Д. Извори на средствата во пресметката
и други пасива
9. Краткорочни кредити за обртни
средства . . .
10. Добавувачка и други обврски . . .
11. Друга пасива . . . .

3 800
20 903
24 908

Г. Издвоени средства
6. Парични средства на резервниот
фонд и на другите фондови . . . .
7. Парични средства на нераспределените средства

ВКУПНО:

А. Извори на основните средства
142 217
1. Фонд на основните средства . . .
2. Други извори на основните средства "" 107 278^

57 839

1 304

Д. Средства во пресметката и
друга актива
8. Купувачи и други побарувања . .
9. Друга актива . . . .

Износ
во ООО дин.

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

заедничката

В. Обртни средства
5. Вкупни обртни средства

Назив на позицијата

26 710

38 605
на

'
број

Б. Извори на средствата на
заедничката потрошувачка
3. Фонд за заедничката потрошувачка
4. Други извори на средствата на заедничката потрошувачка

Б. Средства на заедничката
потрошувачка
3. Средства на заедничката потрошу4. Парички средства
потрошувачка

Ред

Пасива

2

29 480
28 031
392 120

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА
Рудникот за хром и антимон „Лојане" — Куманово е основан со решението бр. 9121 од 4-XI1948 година.
1
Основна дејност на претпријатието е експлоатација на хромна и антимонова руда и преработка
на антимонова руда во аптимонов концентрат,

ВКУПНО:

8 336

—

392 120

Во 1960 год. претпријатието го исполни производствениот план со 80%.
1
Остварениот вкупен приход изнесува 147,534.174
динари, кој е распределен на:
—' трошоци на работењето
— 94,475.752 дин.
- доход - 53,058.422 дин.
— придонес од доходот — —
—
— чист приход
— — — - ' .53,058.422 дан.
- лични доходи — 64,765,033 дин.
V
(252)
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Актива
Реи
број

Б И Л А Н С
НА УСЛУЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРООТ" на 31 декември 1961 година
Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

2010

899.
1 372
724
202

ВКУПНО:

број

Назив на позицијата

Износ

.

ВКУПНО:

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
Во ООО дин.

3557

—
-

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

Ред
број

Назив на позицијата

1 492
44
И4
5207

Пасива
Износ

I. Извори на постојаните средства
5 548 718
5 2Ѕ9 050
6 470 00
73224Ј0
—

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

461 492 .

4. Користени кредити кај банката . . 6 209 330
5. Добавувачи и други обврски . . . 10 465103
6. Друга пасива
—
ВКУПНО:

24630298

Износ
во ООО дин.

7 494 373

II. Други форми на изворите на
средствата

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ШАР" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
в.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МЕСАР" - ТИТОВ ВЕЛЕС
на 31 декември 1961 година

II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
. 4. Купувачи и други побарувања \
5. Запаси
6: Друга актива

6poj

Пасива

Назив на позицијата

5 207 1

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .

Актива

'
број

ТИТОВ ВЕЛЕС

-

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива

Актива

Ред

Стр. Ш

I. Извори на постојаните средства

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
' 4.
5.
6.

бр. 5 -

С Л У Ж И Ш ВЕСНИК НА Ш Ш

Ред

број

24 630 298

ТИТОВ ВЕЛЕС
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
7 394
1 124
3 211
66 9
14 822
980
34230

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

5 250
1 136
665 -

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива .
^ .
ВКУПНО:

12 077
14 351
751
34230

бтр. N - fep. б

слузќвш т о т %

НА н и л
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БИЛАНС
НА ПРОЕКТАНСКОТО БИРО ПРИ ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНИТ" Актива
на 31 декември 1961 година
^ ^
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин. број

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива . .
ВКУПНО:

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

5 366
11439

Проектанското биро при Градежното претпријатие „Гранит" — Скопје е формирано на 4-ХП1959 год. како погон во состав на дирекцијата на
претпријатието а во 1961 год. се издвои како самостоен погон со своја пресметка и жиро сметка во
банка.
Дејноста на Проектанекото биро е изработка на
проекти, елаборати од Делокругот на нискоградбата, В1исокоградбата и хидроградбата. Бирото изработува комплет проекти за станбени објекти, ин-

956

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

16 805

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

2011

ВКУПНО:

1036
12 802
16 805

дустриски објекти и објекти од јавен карактер,
мостови од секаков вид и др.
Во 1961 год. Бирото оствари бруто продукт во
износ од 30,571.604 динари, а доход во износ од
26,814.228 динари.
Чист приход на Бирото му остана износ од
22,792.094 дин. од кој за лични доходи на проектантите 21,836.487 дин., а остатокот од 955.607 дин. е
внесен во резервниот фонд. Во деловниот фонд се
внесе износ од 2,011.067 дин., дел од 50% од придонесот од доходот кои средства ќе бидат употребени за опрема на Бирото.
(353)

БИЛАНС
НА ХЕМИСКО -ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРШКИОТ КОМБИНАТ „ЈУГОХРОМ", С. ЈЕГУНОВЦЕ, ТЕТОВСКО
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
'
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси
. . , . .
6. Друга актива . . . .
вкг

П НО:

Ред.
Износ
во ООО дин. број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
6 802 319
418 997
343 598
1 544 622
2 694 948
1 231 230
13 036114

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ХЕМИСКО-ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРШКИОТ
КОМБИНАТ „ЈУГОХРОМ", С. ЈЕГУНОВЦЕ,
ТЕТОВСКО, ВО 1961 ГОДИНА
Комбинатот е основан во 1952 година, а запишан во регистарот на стопанските организации во
1958 год. Се занимава со производство на хромни

1. Деловен фонд . . . .
^ . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

1 094 447
141 053

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувач и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

8 691 533
1 568 318
1 504 747
13 036114

производи, ферблегури, карбид и калциум цианамид.
Во 1961 год. остварен е чист приход во износ
од 935,373.020 динари и е распределен на лични доходи на работниците, придонеси за заедницата и
фондови на стопанската организација.
(421)

IB февруари liNte
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БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЛАВИЈА" -

Актива

на 31 декември 1961 година
Ред
Износ
'
во ООО дин. број

Назив на позицијата

број

СКОПЈЕ

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .

75176

65 745
152 535
277 385
15 509

Трговското претпријатие „Славија" е формирано на 1-VII-1958 год. со одлука на Народниот
одбор на општината Кисела Вода во Скопје под бр.
61 од 18-VI-1958 год. Регистрирано е кај Стопанскиот суд во Скопје како претпријатие за промет
со прехранбени индустриски стоки на' големо и
мало.
t
Прегоријатието во текот на 1961 година ги
постигна овие резултати:
Во ООО дин.
- 1,736.952

Распределба на вкупниот приход:
— набавка вредност на реал. тр. стоки 1,519.876
— трошоци на работењето — — —
78.462
— данок на промет — — — — —'
20.621
— доход - - - - ' - - - 117.993
— придонес од доходот — — — —
1.858
— чист приход — — — — — — 116.135
Распределба на чистиот приход:
— за/ личен доход на работниците —
— за фондови — — — — — —
Од кој за:
I
— заеднички резервен фонд на' on.
— за резервен фонд об. дел — — —
— за деловен фонд — — — — —
— за фонд на заедничка потрошувачка , - - - . - - - - .
— за придонес на општествениот инв.
фонд - - - - - - - - -

16 075
4610
2 471

-

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Вкупен приход — - - - - - - -

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .
II. Други форми на изворите, на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

579 850

ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства

v

II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаеи
6. Друга актива . . .

Пасива

104.514
11.621
283
3.336
1.400
5.000
1.600

Планот за промет што го усвои работничкиот
совет на Претпријатието „Славија" за 1961 год.
изнесуваше 1.089.000.000 дин. односно истиот раз-

241 820
309 253
5 621
579 850

ВКУПНО:

работен според структурата на прометот изнесуваше промет на мало 889,000.000 дан., а промет на
големо 200,000.000 дин.
Во текот на 1961 год. претпријатието според
финансиските показатели регистрираш! со завршната сметка за 1961 год., забележа не само остварување на планираниот промет туку и осетно наголемување на истиот не само според поставениот
план за истата година, туку исто така и наголемување во споредба со 1960 год. Ова нешто поубаво
може да се констатира преку показателите искажани во табелата:
ТАБЕЛА НА ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОМЕТОТ
ПО НЕГОВАТА СТРУКТУРА
Табела I

оо.
\о
ѕСЈ
t=(
О)

О,

1

ок ^
0

sit

ок
П
с
5 203
о
О
2 1 3

СО О
X
Г
04305
gХ

о^

к Ѕ-2
03
5 2

Оств. во индекс
спр. 60
5:3
"" 6

спр. 61
5:4
7

, Промет на 9 2 7 .202 889.0001.229.594 32.66% 33.24"/
П
ѓо^мТоНа 1 2 2 - 9 8 1 200.000 502.857 440.8Р/ 251.100/!
bKynHo: 1.050.1831.089.0001.732.451 65,10% б9.10'/о

Како што се гледа од показателите во табелата
како цифрени така и индексни се заклучува дека
претпријатието во текот на 1961 год. не само што
го остварило својот плански задаток туку и неговото остварување е каголемено во целина за
59,10%. Од тука може да се види дека основната
цел што претпријатието ја има како такво во
склоп на нашето стопанство не само што стопроцентно ја извршило задачата туку и во најголема
можна мерка придонело да' се таквиот задаток
и цел остварат.
, \
(310)

е-ф. v t -

бр. 6
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БИЛАНС
НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И МОДЕРНИ ЗАЦИЈА НА СТОКОВНИОТ ПРОМЕТ Актива
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси
6. Друга актива
ВКУПНО:

Износ
Ред.
во ООО дин. број

Ред.
број

7 553

6 235
54 904
20 703
1559

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

15 251
504
1 622

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

90 954

ВКУПНО:

10 944
60 569
2 064
90 954

Заводот е регистриран под бр. 84, рег. бр. 84
при Народниот одбор на општината Идадија —
Скопје.
Во текот на 1961 год. Заводот оствари чист
приход во износ од 20,598.583 дин.
Чистиот приход е распределен на:
динари
— за (плати
— — — — — - 18,658.769
105
— придонес за за еди. резерви — 171.375
— придонес за резервен фонд, — 1,768.334
— нерасподелени средства
— —
Вкупно:

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СНАБДИТЕЛ" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Заводот за унапредување и модернизација на
стоковниот промет од Скопје отпочна со работа на
1-VII-1961 година, бидејќи поранешното Биро се
припои кон овој Завод. Како Завод ги формира и
работат следните одделенија и служби:
— Одделение за студии и анализа,
— Одделение за организација и инструктажа,
— Одделение за стопанска пропаганда,
— Одделение за проектирање и технички изведувања на објекти,
— Служба за правна помош,
— Продавница за разни обрасци — публикации,
— Дирекција.

Актива

Ѓ1азив на позицијата

СКОПЈЕ
Пасива

Износ
Ред.
во ООО дин. број

20,593.583
(295)

ГОРЧЕ ПЕТРОВ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
4 699

12 228

2 938
36136
1 395
57 396

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СНАБДИТЕЛ" - ГОРЧЕ ПЕТРОВ ВО 1961 ГОД.
Во текот на 1961 год. претпријатието забележа
виден успех во својата работа. Тоа оствари промет
од 330 милиони динари со што шшатогодишниот

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

10 070
562
3 357

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

33 019
10 388
57 396

промет го надмина за 29%. Средствата за лични доходи се зголемени за 13% по еден работник, а делот за фондовите е зголемен за околу 3,5 пати, Покрај тоа преземени се мерки и покренати иницијативи за модернизирање на трговијата и подобрување услугите на населението.
(422)

15 февруари 19ФЗ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Bp. 9 -

Стр. VII

Б И Л А Н С
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
Актива

број

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива

број

Пасива

Назив на позицијата

889 919
83 448
131 393
833 313
390 792
147 475

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Градежното претпријатие „Гранит" — Скопје е
основано во 1952 год., со седиште во Скопје. Дејноста на претпријатието е: да изведува објекти од
нискоградба, модерни патишта, како што е автопатот „Братство единство", тунели и железнички линии, мелиоративни објекти и хидро градба. Од високоградба: индустриски објекти, станбени згради
и објекти од јавен карактер, како и проектански
услуги.
Својата дејност претпријатието ја врши преку
своите работни единици — градилишта и погони во
Скопје, Битола, Охрид, Штип, Кочани, Катланово
на автопатот до Титов Велес и на други места каде
по потреба се формираат градилишта.

1. Деловен фонд
?
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

3 803

1. Основни средства
2. Средства за заедо. потрошувачка
3. Финансиски

.

2 237
1 105 617

средства

4. Кредити за стопанството, населението и пол. тер. единици . . .

10 576 922

5. Работи со банки и интерни пресметки
6. Сомнителни побарувања
7. Разна актива

. . . .

16 487
62 463

8. Загуба
ВКУПНО;

11 767 529

884 962
419 784
596 758
2 476 340

Во 1961 год. претпријатието оствари бруто продукт во изнбс од 3.211.719.255 дик. а доход во износ
од 1.013.482.693 дин.
Чист приход на претпријатието изнесува
861,460.289 дин. а за личните доходи на работниците 849,522.848 дин. Остатокот од 11,918.067 дин. е
внесен во фондовите односно во резервниот фонд
на претпријатиево. Во деловниот фонд се внесе
износ од 38,005.601 дин 50% од придонесот од доходот а кои средства ќе бидат употребени за механизирање на претпријатието.
За извршување на својот план во текот на годината претпријатието имаше заиослено просечно
2.625 работника. Во текот на 1961 год. набавена е
опрема за 260,551.000 дин. со која се зголеми механоопременоста на претпријатието за побрзо и поекономично градење.
(352)

Износ
Ред.
во ООО дин бр.

Назив на позицијата

404 053
68 208
102 575

II. Други форми на изворите на
средствата

Б И Л А Н С
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА 806-11-70 - БИТОЛА
на ден 31 декември 1961 година

Актива

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

2 476 340

ВКУПНО:

Ред.
бр.

СКОПЈЕ

на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

,,ГРАНИТ' -

Назив на позицијата

Средства на стопанството, населението и општествените фондови .
Кредити на др. банки
Фондови и средства на банката .
Останати извори за основни средства
Останати извори за средства на
заедничката потрошувачка . . .
6. Обврски по работите со банките и
интерните пресметки
7. Обврски спрема општествената заедница
8. Разна пасива
ВКУПНО:

Пасива
Износ
во ООО дин.

5 373 532
5 723 326
124 846
479 033
5 676

61 116

И 767 529

Стр. VIII -

Bp. б

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ
Б И Л А Н С
НА КОНЗУМНАТА МЛЕКАРА, МАЏАРИ на 31 декември 1961 година

Актив!
број

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
в.

П. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива . .

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

234 477
559
24 538
84312
63 301
15 943

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
КОНЗУМНАТА МЛЕКАРА, МАЏАРИ - СКОПЈЕ
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието е основано со решението на
Градскиот народен одбор — Скопје бр. 1014 од
17-1-1948 год. под назив: Народно претпријатие за
млеко и млечни производи — Скопје, а со' дополнителното решение на Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на град Скопје, под бр.
3118 од 21-IV-1954 год., откако дејноста на претпријатието прераснала во поголема форма, фирмата
на цретпријатието се менува од гласи: Индустриско
претпријатие за преработка на млеко и млечни
производи „Конзумиа млекара", с. Маџари, Скопје.
Регистрирано е к а ј Окружниот стопански суд во
Скопје под бр. Ф-398/55 год,. На 30-XII-1959 год.
со решението Фи бр. 991/59 на Окружниот стопански суд поново е извршено пререгистрирање на

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

1. Основни средства

15 681

2. Средства за заед:. потрошувачка
3. Финансиска

.

средства

556 674

' 4. Кредити за стопанството, населението и пол. тер. единици . . .
5. Работи со банки и интерни пресметки
6. Сомнителни побарувања

3 702

. . . .

7. Разна актива

6 354 319
—
39 740

8. Загуба

ВКУПНО:

6 970116

61 568
83 508
18 028
423 130

Млекарата од индустриско претпријатие во комунално, 'а на ден 20-XI-1961 год, Конзумира млекара е припоена кон ЗИК „Скопско Поле" во Скопје и понатаму ќе ја обавува стопанската дејност
како самостоен погон во склоп на Комбинатот, со
посебна сметка при Банката.
Во работната 1961 год, остварен е промет во
износ од 763,043.597' а доход во висина од 67,915.182
дин., чист приход: 67,915.182, кој е распореден на
име личен доход 67,915.182. За фондови нема бидејќи матичното претпријатие не оствари доволно
чист приход, така што пред утврдувањето на доходот стопанската организација издвои ,чзнос од
7,171.844 дин. за покривање на матичното претпријатие.
Сите обврски спрема општествената заедница
претпријатието ги исполнувало навреме.
Во 1961 год, во колективот (имаше зашилено
просечно 236 работника и службеника.
(335)

Ред.
Износ
во ООО дин. бр.

Назив на позицијата

257 823
869
1334

II. Други форми на изворите на
средствата

Б И Л А Н С
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА - СТРУМИЦА
на ден 31 декември 1961 година

Актива

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

423 130

ВКУПНО:

Ред.
бр.

Ред
'
број

13 февруари 1963

Назив на позицијата

1. Средства на стопанството, населението и општествените фондови .
2. Кредити на др. банки
3. Фондови и средства на банката .
4. Останати извори за основни средства
5. Останати извори за средства на
заедничката потрошувачка . . .
6. Обврски по работите со банките и
интерните пресметки
7. Обврски спрема општествената заедница
8. Разна пасива
ВКУПНО.-

Пасива
Износ
во ООО дин.

1 673 520
—
2 285 567
—
—
2 982 923
28 106
В О 116

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

15 февруари 1963

Б И Л А Н С
НА ГРАФИЧКИОТ ЗАВОД „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" на 31 декември 1961 година

Актива
број

Назив на позицијата

Износ

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

196 042 920
19677933

ВКУПНО:

64 391 050
125 497 372
146 461 315
98 627 521

Графичкиот завод „Гоце Делчев" — Скопје е
регистриран к а ј Окружниот стопански суд "во
Скопје под реден бр. 51, страна 147, со дејност: печатење на книги, брошури, обрасци и друго, подврзување книги и вршење цинкографски услуги.
Во текот на годината имаше запослено 418 работници и службеници спрема ефективните часови.
Заводот имаше на располагање основни средства во вредност од 520,847.926 динари, а користени
обртни средства имаше 168,874.659. Со ваков органски состав на средствата, заводот оствари вкупен
приход во износ од 807,217.446 динари. Остварениот
доход изнесуваше 322,337.233 динари, а чистиот
приход 273,986.648 динари. (
Трошоците на работењето се помали (стварните
од планските) што се должи на заштеда во режиските материјали. Секака колективот не може да

Пасива

Назив на позицијата

4. Користени кредити кај банката . . 132 657 634
5. Добавувачи и други обврски . . .
62 668 689
6. Друга пасива
124138 037
ВКУПНО:

. . . . . .

3. Финансиски

средства

.

. . .

4. Кредити за стопанството, населението и пол. тер. единици . . .
5. Работи со банки и интерни пресметки
б. Сомнителни побарувања

121
103 030
1 231 435

—

. . . .

7. Разна актива

166
21 145

8. Загуба

-

ВКУПНО:

1 355 897

650 698110

се задоволи само со постигнување' заштеди во режиски материјали туку се труди да изнаоѓа начини на работа што ќе дадат поголем ефект. За
вакви зафати условува економската политика на
претпријатието, како и системот на досегашната
економика која безусловно налага да се изнаоѓаат
начини за поефтинување на производите.
За период од десет години овој колектив двојно го зголеми својот капацитет со заменување на
старите дотрај ани основни средства на чие место
инсталира современи модерни и брзи машини. Иако
можеби бројот на работната сила не е зголемен или
барем не е во истата пропорција како зголемувањето на ефективниот капацитет на производството,
сепак преку анализа на горното производство се
доаѓа до слика на двојно зголемување на истото.
Поради проширување на работата и во голем
обем пласирање на своите производи во НРМ и
НРС овој колектив прерасна во завод, така што
во 1960 год. ја пререгистрира својата фирма и од
печатница стана Графички завод.
(330)

Износ
Ред.
во ООО дин. бр.

Назив на позицијата

2. Средства за заед. потрошувачка

Износ

II. Други форми на изворите на
средствата

Б И Л А Н С
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА - КРУШЕВО
на ден 31 декември 1961 година

1. Основни средства

\

СКОПЈЕ

1. Деловен фонд
276 73/150
2. Фонд на заедничката потрошувачка
37 712 401
3. Резервен фонд и други фондови . . 16 784191

650 698 110

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

Стр. XXXV

I. Извори на постојаните средства

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива

Ред.
бр.

број

Бр. 5 -

Пасива

Назив на позицијата

1. Средства на стопанството, населението и општествените фондови .
2. Кредити на др. банки
3. Фондови и средства на банката .
4. Останати извори за основни средства
5. Останати извори за средства на
заедничката потрошувачка . . . .
6. Обврски по работите со банките и
интерните пресметки
7. Обврски спрема општествената заедница
8. Разна пасива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.
v

309 341
1 032 945
7 946
—

226

2 936
2503
1 355 897

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Стр.XXXVI-Бр. 5

Актива
Ред.
број

15 февруари 1963

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ГРАДИНАР-ЛОЗА" УВОЗ-ИЗВОЗ, СКОПЈЕ
на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
а. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
8. Ванка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Залаел
в. Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
22 751
8 427
32 282
367 248
206 564
121 105

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .
II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

758 377

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ГРАДИНАР-ЛОЗА" УВОЗИЗВОЗ, СКОПЈЕ, ВО 1961 ГОДИНА
Во 1961 год, остварена е реализација во износ
од 1.612.663.992 дин. и тоа од: увоз 815,303.857 дин.,
извоз 431,658.584 дин., внатрешен промет 297,887.668
дин., сопствени производи и услуги 5,353.647 дин.
и материјали и отпадоци 62,458.166 динари.
Планот на реализацијата во 1961 год. е остварен со 66.10% или во споредба со извршената реализација во 1960 год. со 169%. Причините за потфрлување на планот се состојат во тоа што за

33 435
5 343
13 051

ВКУПНО:

355 783
336 567
14198
758 377

планираната стока за извоз (производи од конзер.
индустрија и други стоки) не можеше да се најде
пласман на странските пазари. Меѓутоа, остварената реализација во 1961 год. кога ќе се спореди
со извршената реализација во 1960 год. добиваме
процентно извонреден резултат без оглед на тоа
што не е извршена планираната реализација.
Трошоците на работењето во 1961 година се помали за 27,845.907 дан. од остварените трошоци во
1960 година,
Личните доходи и фондовите учествуваат во
чистиот приход: лични доходи со 82,3%, фондови
со 17,7%.
(224)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИСКРА", С. КРИВОГАШТАНИ, БИТОЛСКО
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
в.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купз%ачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ

Ред.
број

Назив на позицијата

Износ

I. Извори на постојаните средства
2 164 452

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

356 477
7 043

—
931 260
5 654 087
11 238 240
2 037 926
22 025 965

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Трговското претпријатие „Искра" од Кривогаштани е формирано од страна на НОО Кривогаштани, Битолска околија.
Во 1959 година е регистрирано како Трговско
цретцријатие на големо и мало со мешани стоки

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . . 12 696 478
5. Добавувачи и други обврски . . . 7 595 066
1 370 901
6. Друга пасива
ВКУПНО:

22' 25 965

на територијата на општината Кривогаштани.
Предмет на работењето му е снабдување на населението со трговски стоки.
Во 1961 год. со своето работење оствари доход
во износ од 4,793.196 дин. Придонес од доходот
391.340 динари. Остварен чист приход 4,401.866 дин.
За личен доход 4,295.196 динари, а за фондови
106.660 динари.
1
(425)
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15 февруари 1 Ш

Bp. Ѕ -

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДАЛЕКУВОД!! И ТРАФОСТАНИЦИ „ДАЛЕКУВОДИ" Актива
на 31 декември 1961 година
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред
„ .
број

Назив на позицијата

79 267

2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

117 610
19975
14 261

—

31 765
147 011
187 713
21 940

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

467 696

ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

137 365
123 035
55 443
467 696

— Лисец и вучна станица во Лисец, реконструкција на ТС 10/0,4 кв во Куманово, Кавадарци,
Струга и други.
Работата, во текот на годината, претуријатието
ја оствари со просечно 484 запослени работници
и службеници.
Во работењето претпријатието среќаваше потешкотии во набавката на материјали како за
далекуводи така и за трафостаници, некомплетноста на техничката документација за објектите
што ги изградуваше, бавното решавање на настанатите проблеми во текот на градбата на објектите од страна на проектантите и инвеститорите,
невавременото исплатување на испоставените ситуации за извршените работи од страна на инвеститорите.
Во текот на годината претпријатието оствари
реализација по еден работник 1,887.053 дин.,
вкупен приход 1,923.058 дин. и личен доход 27,121
дин. во бруто износ.
Во 1961 год. остварен е вкупен приход
898,068.217 дин., доход 192,529.893 дин., чист приход 163,650.409 дин. Личните доходи на работниците и службениците се исплатени 100% заклучно
со 31-ХП-1961 година.
(376)

Б И Л А Н С
НА „РАДИО-ЦЕНТАР" - ТИТОВ ВЕЛЕС
на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност, на основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
Ѕ.
4.
б.
6.

СКОПЈЕ
Пасива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието за далекуводи и трафостаници, Скопје, е основано од Владата на Народна
Република Македонија, со решението бр. 1942 од
1-XI-1947 год., со задаток да гради, монтира и
проектира далекувод^ трафостаници до 220 кв,
како и ниско најлонски мрежи и инсталации. Регистрирано е при Окружниот стопански суд во
Скопје, со решението бр. 1467/1956 година.
За 1961 год. беше планиран производствен задаток во износ од 900,000.000 дин. Овој план на
крајот на годината е извршен со 831,254.101 дин.
или 97,91% за изградени далекувод?! од 10 до НО
ЌЕ, трафостаници од 10/0,4 кв до 35/10 кв, ниско
напонска мрежи, индустриски инсталации и друго.
Од објектите што се градени во 1961 год. поголеми и поспецифични се: далекуводот 110 кв
Вруток — Скопје на челично — поцинковани
столбови — класичен тип, далекуводот 35 кв
Љипљан — Сува Река — Призрен на бетонски
центрифугални столбови — тип ,,карпош" и челични столбови, контактниот вод во Обилиќ, далекуводот 35 кв Струга — Охрид на бетонски Л
челични столбови, ф у н д а м е н т за жичара Тетово

Актива

РеДф

број

Стр. 5tl

број

Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
3 403

1772
6 312
5 252
195
16 934

1. Деловен фонд . . . .
.
ѕ . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

452Ѕ
149
239

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

3 831
7 954
215
16 934

-Сте. x i i -

Актива
број

Bp. 8

с л у ж а т ВЕСНИК НА НРМ
Б И Л А Н С
НА' ПРОЕКТАНСКОТО БИРО - ТИТОВ ВЕЛЕС
на 31 декември 1961 година

Назив на позицијата

I. Основни средства
1, Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

1746
40
1974
2128
367

'
број

Назив на позицијата

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

Износ
Ред.
во ООО дсш. број

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива
ВКУПНО:

1 186
324
5?2

1751
277.
2 195
6 255

поделба на личен доход, како и Правилникот за
расподелба на чист приход.
Наплатување на фактурите, односно извршените услуги често пати треба да се врши по судски пат, за разлика што на добавувачите им должи
мала сума.
За поголема продуктивност и понатаму се
проблем работните простории.
Користењето на основните средства и деловниот фонд се врши нормално.
Во извештај ната година имаше ревизија од
страна на Инспекцијата на трудот, како и од
страна на С л у г а т а за општествено книговодствр
при Народната банка.
Работната политика на претпријатието е проширување на дејноста, како и зголемување на
персоналот а и фондовите.
(419)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ - ДЕЛИКАТЕС „ВАРДАР" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

II. Други форми на изворите на
средствата

6 255

Проектанексто биро — Титов Велес е основано од страна на НО на Титоввелешка околија
U регистрирано при Окружниот стопански суд во
Скопје.
Согласно регистрацијата Бирото врши проектирање од градежната гранка. Работата ја врши.
главно, на подрачјето на Титоввелешка околија.
Во извештај ната година има реализирано
10,295.183 динари што изнесува при истиот број
на запослените реализација на чист приход за
124% по однос на минатата година. v
Начинот на наградување е врз база на донесените правилници и тоа: Правилникот за рас-

3.
4.
5.
8.

Ред

Пасива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

15 февруари 1ббЗ

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

59'1
911
12121
1 215
23 984

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Трговското претпријатие „Вардар" — Скопје,
е формирано со решението на Околискиот народен одбор за Скопска околија бр. 7397/5Ј, а со работа отпочна на 1-1-1954 година. Во Окружниот

5 433
247
469

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката .
5. Добавувачи и други обврски . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

8 028

7 486
2 321
23 934

стопански суд е регистрирано под бр. 707/54, како
Трговско деликатеси претпријатие па мало со сите
д е л и к а т е с и прехранбени стоки, млеко и млечни
производи, " алкохолни и безалкохолни пијалоци,
сувомесни производи и др.
Претпријатието во 1961 год. оствари вкупна
реализација во износ од 197,153.991 дин., додека

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

IS февруари \ Ш

во 1960 год. има остварено 155,127.321 дин. Што
значи претприј атието остварило поголема реализација во апсолутен износ од 42,026.670 дин. или
во релативен износ од 28%.
Ваквото зголемување не-се должи на зголемен
обем на работата односно во двата споредени периоди е работено со ист број на продавници и со
ист број на запослен персонал, туку до зголемувањето на реализацијата е дојдено како резултат
на поголемото залагање на целиот работен колектив и тоа преку подобра услуга, зголемен асортиман и умешност во набавката на стоки кое придонесе во голема мерка да се натфрли како
планот, така и крајниот финансиски резултат на
претпри ј атието.
Трговското претпријатие деликатес „Вардар":
Скопје, во текот на 1961 година ги има постигнато
следните финансиски резултати:
1. Вкупен приход
— — — 197,869.095
2. Набавна вредност на реализираната трговска стока
— — — 173,219.496
3. Трошоци на работењето — — — 8,752.814
4. Остварен чист приход — — — 15,896.785

Bp. 5 -

Распределба на чистиот приход:
за Јђичен доход
— — — — 12,339.528
— придонес на вонреш). приход
—
430.630
— придонес на резервен: фонд — — 162.889
— деловен: фонд
— — — — 2,050.915
— фонд за заедничка потрошувачка 240.000
— придонес за општествен ин. фонд 572.729
— придонес за заеднички резерви —
100.094
Ако се проанализираат горните податоци, ќе
констатираме дека претпријатието во своите фондови ја има одвоено сумата од 2,453.804 дин., која
наполно одговара во однос на остварениот промет
во 1961 год.Ако пак се има предвид дека во 1960
год. за фондовите е издвоено 832.928 дин. со ист
обем на работа, а со далеку поголема реализација,
тогаш јасно се гледа дека деликатес „Вардар" водел сметка за издвојувањето на делот од чистиот
приход за фондовите на претпријатието. Во прилог на тоа треба да се додаде дека трошоците на
работењето во 1961 год. се помали за 14% во однос на 1960 год.
Овие неколку моменти докажуваат дека претпријатието не само што работело економично,
туку и рентабилно и со тоа го оправдало своето
постоење.
(333)

Б И Л А Н С
НА ЗАШТИТНАТА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ВАЊЕ НА ГЛУВИ „СВЕТЛОСТ" СКОПЈЕ
Актива
на 31 декември 1961 година
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
. . . . . . . .
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
^ . .
Друга актива . ^
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

број

И

ЗАЛОЖУ-

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
58 682
1 87728 398
150 621
116 091
20 863
376 532

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА РАБОТИЛНИЦАТА „СВЕТЛОСТ" - СКОПЈЕ
ВО 1961 ГОДИНА
Утврдување на вкупниот приход и неговата
расподелба:
I
К-то 750 Реализација на готовите производи 287.008
К-то 751 Реализација на услугите — — 245.141
ЈК-то 760 Реализација на трговски стоки 62.080
К-то 777 Реализација на материјали и
отпадоци — — — — —
— —
4.964
Вкупно реализација

Стр. XIII

599.193

1. Деловен фонд . . . .
i . . .
.
.2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

109 493
3 336
9017

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

72 836
158 305
23 545
376532

ВКУПНО:

К-то 78 Останати приходи — — — — 36.309
Вкупен приход:
6i3!5.502
(Класа „IV" и дел од „УП" - . 441.787
Оства,рен доход:
193.715
15% придонес од доходот

— — — —

а) 50% дел за Федерацијата

29,057

14.528

а) 50% дел отстапен за
претпријатието
— — — — 14.529
Чист приход:
164.658
Распределба за лични доходи — — — 151.486
За фондови на претпријатието — — — 13.172

Стр. XIV - fep. ѕ

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЛА БОРАТОРИЈА" - .
на 31 декември 1961 година

Актива
Ред.
број

с л у ж е н ВЕСНИК МА к р ш

Износ
Ред.
во ООО дин. број

Назив на позицијата

6563

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива

3 747
41 743
37 169
10 666

2 462

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието „Лабораторија", Скопје, е регистрирано при Окружниот стопански суд во
Скопје на ден 15-1-1955 година под регистарски
бр. 146, страна 393.
Основна дејност на претпријатието е трговија
на големо. Снабдува здравни служби, лаборатории,
институти, факултети, школи, фабрики, рудници
и др., со хемикалии, лабораториско стакло, апарати и сл. Претпријатието располагаше со кредит
за постојани обртни средства во износ од 41,925.000,
и фонд на обртни средства 3,835.057 динари.
Во текот на 1961 год. претпријатието имаше
вкупно зашилени 17 лица, од кои 11 службеници
и 6 работници.

НА

СТОЧАРСКОТО

Актива
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси
. .

Износ
во ООО дин.

6 809
8 707
6 290

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

40 443
38 770
1336
102 355

Планираниот промет за 1961 година изнесува
135,000.000 д,ин. Истиот е исполнет и натфрлен,
односно остварениот промет изнесува 146,876.999
динари.
Рентабилноста на (претпријатието постоеше
преку целата 1961 година, што може да се види
од висината на остварениот доход во износ од
21,323.518 дин. Остварен е чист приход во износ
од 18,124.990 динари.
Чистиот приход е распределен на:
1. Лични доходи
- - - - 10,886.019
2. Придонес на вонредни приходи — 2,278.100
3. Придонес за заедничка резерва —
99.217
4. Општествени инвестициони фондови 972.331
5. Фонд за заедничка потрошувачка 3,889.323
(315)

Б И Л А Н С
СТОПАНСТВО „ЦРВЕНИ БРЕГОВИ" на 31 декември 1961 година

Назив на позицијата

ВКУПНО:

Пасива

1. Деловен фонд . . . .
^ . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

102 355

ВКУПНО:

СКОПЈЕ

I. Извори на постојаните средства

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . .
1 Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

15 февру^јѓи Ш 5

Ред
Износ
.
во ООО дин. број

НЕГОТИНО

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
1. Деловен фонд
888 729 , 2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .
24
II. Други форми на изворите на
средствата
8 274

618 464
9 899
16 766

133 336
67 165
168 742

477 205
93 622
50 314

1 .66 270

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Сточарското стопанство „Црвени Брегови" од
Неготино е основана на 12-XI-1947 година. При самото формирање имаше мал капацитет, но од го-

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . ,
6. Друга пасива
ВКУПНО:

1 266 270

дина во година се развиваше и денес е израснато
во еден единствен комбинат кој ги застапува сите
гранки на производството, а најглавно сточарството
и ратарството.
(206)

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ
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Б И Л А Н С
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БИСО КА И НИСКА ГРАДБА „ТРУДБЕНИК" AiTVBft
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

ОХРИД
Пасива
Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства
16164

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

6 152
295
1349

363
1 980
41 344
30 908
9 743

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

100 402

43 261

25 629
716
100 402

ВКУПНО:

Претпријатието во 1961 год. го оствари следниот финансиски резултат:

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Градежното претпријатие за висока и ниска
градба „Трудбеник" од Охрид е основано како
Градежна 'занаетчиска задруга „Фасадер", која
во 1960 год. е пререгистирана кај Стопанскиот суд
во Битола во претпријатие под горниот назив.

Вкупен приход
Чист приход
Лични доходи
За фондови

—
—
—
—

—
—
—
—

Г- 155,505.958 дин.
50 476.573 „
47,425.373 „
2,358.876 „
(409

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „ОБЕШЕ НИК", С. ВИСОКА МААЛА, СТРУМИЦА
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
^ ^
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
i . . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
1.
4.
5.
6.

П. Други форми на средствата
Ванка и благајна
Купувачи и други побарувања . ,
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
37 614
58
1 035
10 740
11 564
11 671
72,682

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Земјоделската задруга „Обешеник", с. Висока
Маала, е основана од Народниот одбор па Струмичка околија, со решението бр. 7949 од 22-V-1954
год. Предмет на работењето на задругата е: обработка на земја-сопственост на задругата и општонароден имот, вршење услуги со машински
парк и откуп на земјоделски производи. Запишана е во регистарот на стопанските организации при Окружниот стопански суд во Штип, под
бр. 105/54 год.
Задругата располага со 288 хект. работна земја.
4 фактора, 1 комбајн-житен, 1 камион и други

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

.

1200
78
689

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

57 446
9 642
3 627
72 682

приклучни машини. Во задругата има запослено
постојани работници 27 и службеници 7.
Задругата го исполни делумично поставениот
план за работа и производство, така што на крајот го покажа следниот резултат:
Вкупен приход
— — — — 41,901.242 дин.
Трошоци на работењето — — 34,246.315 „
Остварен доход
— — - — 7,654.927 „
Чистиот приход е распределен
на лични доходи — — — — 8,165.390 „
Разликата до непокриениот дел од личните
доходи во износ од 510.463 дин. е покриен од резервниот фонд на задругата според посебното решение на работничкиот совет на задругата. (329.

Стр. XVI -
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Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА КОМПРОМИРАНИ ГАСОВИ „ЛЕПЕНЕЦ"
Актива
на 31 декември 1961 година
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
ДрЈта актива . .

"""""

Назив на позицијата

85 411
2 489
35 993
28 827
6 815
3 301

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . ,

ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

162 836

Износ
во ООО дин.

76102
1 350
664

И. Други форми на изворите на
средствата

ВКУПНО:

61 523
5103
18 094
162 836

ството растеше, така што во 1961 година постигнат
е најголем успех и е произведено 312 тони а производството на оксиген е зголемено за повеќе од
два и пол пати во однос на почетното.
Во 1961 год. одобрен е инвестиционен заем на
фабриката во износ од 57,900.000 динари за реконструкција на постојните погони. По извршената
реконструкција производството ќе се зголеми за
80%.

Во 1961 год. остварен е вкупен приход од
152,810.735 Дин. Остварени се доволно средства за
покривање на трошоците, за покривање на личните доходи ш приличен износ е издвоен во фондовите на претпријатието.
(351)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЦЕНТРОКОЛОНИЈАЛ" на 31 декември 1961 година

X. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
8.
4.
5.
в.

Пасива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Фабриката за компромирани гасови ,,Лепенец"
од Горче Петров е основана 1947 год. со решението
бр. 21060 на Владата на НРМ, со намена производство на оксиген.
Во 1954 год. дојде до зголемување на капацитетот со преселување на инсталацијата од село Дра
чево каде што немаше поволни услови за работење.
Во 1956 год. набавена е една нова инсталација
од Земун за производство на јагленород на киселина и истата во 1957 год. е монтирана и пуштена во
погон.
Во 1957 год. произведено е јагленород на киселина 16 тони, но од година во година производ-

Актива

број

ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Ред.
број

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
109 733
12 642
157 ^90
373153
50,3 538
7 008
1 163 664

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Трговското претпријатие „Центрокол онијал" —
Скопје, е регистрирано при Окружниот стопански
суд во Скопје под ф и бр. 749/61 за колонијални
и прехранбени артикли. На 7-XI-1961 год. кон
истото се припои и Претпријатието за колонијални
п прехранбени артикли „Ангроколокијал",

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

175 978
12 712
11 556

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

629 353
327 436
6 629
1 163 664

Претпријатието во својот состав има 66 продавници од кои 20 самопослуга
Во текот на 1961 год, претпријатието направи
промет од 4.691.211.857 динари, со просечно 546
лица персонал.
Претпријатието во 1961 год. работеше со
629,353.201 дин. обртни средства. Остварило доход
296,095.655 дин. и чист приход 289,433.511 динари
(321)

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

15 февруари 1963

Бр. 5 -

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО „АНГРОСНАБДИТЕЛ" Актива
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

И. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
.
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

31 268

913?
84 6Ѕ7
115 292
4 284

НА
-

Остварен е чист приход во износ од 51,933.000
динари, кој е распределен на:

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Ванка и благајна
Купувачи и ;цуути побарувања . .
Запаси
. . . .Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

14 47Ѕ
85
1850

II' Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . ,. .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

119 391
84 661
24 198
244 663

— лични доходи на работниците 41,944 ООО дин.
— резервен фонд
— — — 1.992 000 „
— деловен фонд — — — — 2,654.000 „
— ^онд за заедничка
потрошувачка
— — — —
416 л00 „
Завршната сметка е одобрена од сттзача на
Работа-'^к^от совет на претппијатието, а мето така
и од Комисијата за разгледување на з а в р ш е т е
сметки за 1961 година.
(204!

Б И Л А Н С
НА ШУМСКОТО СТОПАНСТВО „КОЖУФ" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Назив на позицијата

244 663

Претпријатието во 1961 год. работеше со успех
и оствари реализација од 937,137.000 динари.

6p6j

КУМАНОВО
П а сива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ,,АНГРОСНАБДИТЕЛ"
КУМАНОВО ВО 1931 ГОДИНА

Актива

Ред.
број

Стр. XXXVII

Ред
'
број

ГЕВГЕЛИЈА
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
121050
3 270
9 968
90 605
15 г 83
11 369
252 245

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Стопанството се занимава со узгој и експлоатација на шуми, произведува шумски садници, пошумување на голети, произведува буково, огревно
и целулозна дрво, пилански трупци и други споредни шумски производи, i
Во текот на 1961 год. остварено е бруто продукт
во износ од 164,786.000 динари или спрема планираното 186,500.000 динари. Планот е исполнет со
81%.

Претпријатието оствари чист приход 58,880.587"
дин., кој е распределен на:
— придонес на вонреден приход —
509,393
— придонес за општ инвестиционен

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

70 462
9119
11874

II' Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи. и други обврски . . .
ВКУПНО:

90 883
54 123
15 784
252 245

фонд - ; 1,985.889
— за личен доход на работниците — 46,941.986
— за резервен фонд — — — — 1,282.121
— за заеднички резервен фонд —
317.642
— во деловниот фонд — — — —
1,863.555
— за фондот за заедничка потрошувачка
- 6,000.000
Од средствата за личен доход исплатено е во
текот на годината 41,941.986 динари, а остатокот од
5,000.000 е исплатен на крајот на годината како конечна исплата по завршната сметка.
Од овие показатели се гледа дека Стопанството
е доста рентабилно, и работело како добар стопанственик.
(446)

Стр. XVIII -

Bp. 5

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ КОМБИНАТ „ТИКВЕШ" на 31 декември 1961 година

А
Z I
број

15 февруари 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА НРМ

Назив на позицијата

Износ

д
"
број

I. Основни средства
I. Извори
1. Сегашна вредност на основните
1. Деловен
средства
^ . . . . 1553858131 2. Фонд на
2. Сегашна вредност на средствата на
3. Резервен
заедничката потрошувачка . . . .
1311009
II. Други
II. Други форми на средствата
3. Бакка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Залѓаси
Друга актива . . ;
ВКУПНО:

81 344 075
336 448 634
735 559 940
310 839 753

Пасива

Назив на позицијата
на постојаните средства
фонд
заедничката потрошувачка
фонд и други фондови . .

Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
в.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна .
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

535 301 148
9 9^5 919
46 853 214

форми на изворите на
средствата

ВКУПНО:

2619361 542

4. продажба на сопствени производи;
5. откуп на високо сортни грозја од земјоделските задруги и преработка на истото.
Овој комбинат во текот на 1961 год,, со краен
финансиски резултат по завршната сметка за 1961
год. и по утврдување на вкупниот приход и расподелба на доходот по образецот бр. 14 ги дава следните податоци:
I. Остварен дК/ХОд: - - - 136,654.226
(расподелба на остварениот доход)
1. Придонес за општествени фондови
- - 5,608.986
2. Придонес за заедничките резерви
— — — — — — —
1,550.013
II. Вкупен; чист приход за расподелба: 179,495.227
(расподелба на чистиот приход)
3. За лични доходи на работниците 129,572.949
4. Придонес за резервен фонд задолжителен 27,486.332
5. За деловен фонд 17,948.757
6i. За фонд на заедничка потрошувачка
-' - 4,487.189
(384)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО К О Ж И И ВОЛНА „ЦРНА РЕКА" Актива
на 31 декември 1961 година
број

Износ

4. Користени кредити кај банката . . 1698 815151
5. Добавувачи и други обврски . . .
73119707
6. Друга пасива
255 286 403

2619361 542

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Согласно со решението на Народниот одбор на
општината Кавадарци под бр. 04-8958/1 од 24-XI1959 год., фирмата на Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш" — Кавадарци во иднина се менува
и гласи: Земјоделски комбинат ,„Тиквеш" — Кавадарци.
Регистрацијата на истиот е извршена кај
Окружниот стопански суд во Скопје, со Фи бр.
66/60 година од 29-1-1960 год.
Со промената на фирмата и дејноста на Земјоделскиот комбинат „Тиквеш" — Кавадарци во иднина се менува и гласи:
1. подигање на плантажни лозја и овоштарници, одгој на истите и производство на вино и асталско грозје и овошје;
2. производство на посадочш лозаро-овошен
материјал, преработка на (истиот и произведување
на алкохолни и безалкохолни пијалоци, специјални
вина и производство на гроздов и овошен концентрат;
3. производство на земјоделска сточарски производи и преработка на тие производи;

КАВАДАРЦИ

број

БИТОЛА
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
21 978

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

32 023
8 220
6115

—

1688
156 209
63 651
32 903
276 429

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

117 290
87 296
25485
276 429

Актива
број

Б И Л А Н С
НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НОВА ПРУГА" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

П. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
.
Друга актива
.
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

192 593

9 855
171 408
38 453
7 424
419 733

Претпријатието е основано со решението на
Народниот одбор на општината Идадија — Скопје
бр. 04-731/1 од 21-1-1961 год., со дејност: ремонт и
реконструкција на постојните пруги и нозоградба
на горен и долен строј, на нови пруги ч- индустриски колосеци по кои се врши железнички сообраќај.
Во 1961 год. претпријатието производствениот
план го изврши со 102% и оствари вкупен приход

Ред
број

л

Назив на позицијата

II. Друѓи форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Пасива
Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

222 957
1423

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

/

30 ООО
7 807
157 546
419 733

од 521,396.151 дин. шии 112.% од планираниот со 450
трудбеника.
Смален е бројот на работниците за 10%, а е
остварен чист приход 273,106.620 дин. или 124% од
планираното.
Од чистиот приход претпријатието има издвоено по Правилникот за расподелба и тоа:
— за лични доходи — — — 207Д98.391 дин.
- за фондови 65,908.229 "
Од горе изложеното се констатира дека претпријатието во 1961 год,, како прва година на дејноста, го оправда своето постоење и неговата намена според потребите на Заедницата на Ј Ж . (457)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ДЕН ТРОХЕМИЈА" УВОЗ-ИЗВОЗ на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

број

Стр. XXXVII

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „НОВА ПРУГА" - СКОПЈЕ
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

Бр. 5 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

15 февруари 1963

Ред
'
број

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Dacii.
Износ
во ООО дик.

I. Извори на постојаните средства
22 049
505
82138
488 799
286 160
90 854
970 505

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието „Центрохемија" увоз—извоз —
Скопје, е основано во 1953 година од Народниот
одбор на град Скопје, а во 1960 год. се здоби со
регистрација за надворешно трговска дејност.
Предмет 'на работата на претпријатието с
увоз—извоз и внатрешен промет.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

34 767
621
22327

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива . . .
ВКУПНО:

361 045
494568
57177
970 505

Во 1961 год. (претпријатието ги постигна следните резултати:
Вкупен приход
— 1.446.275.000 дин.
Доход
- -.
90.440.000 „
Придонес од доходот — —
13.566.021 „
Чист приход
— — — —
76.874.116 „
Претпријатието во оваа работна година работеше со основни средства од 29,680.243 динари и
обртни средства 300,301.052 динари.
СЗОЗ^

Стр.XXXVI-

Актива
Ред.
број

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 5

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БИЛКА" ИЗВОЗ на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива . . ^ . . . . . .
.
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

50 834
10 527
22 951
198 481
622 825
40 287

L Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

П. Други форми на средствата
Ванка и благајна . . %
Купувачи и други побарувања .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

И:
во ОС

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд н други фондови .

ин.

Износ
во ООО дин.

58 776
8 201

48 821

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

768 261
30 005
31 839
945905

ВКУПНО:

През 1961 год. претпријатието планот го оствари со 90%. Планот не беше остварен поради
слабата побарувачка на афионот во странство.
Иначе претпријатието оствари доход во износ
од 67,468.405 динари, кој е распределен на:
а) придонес за Федерацијата
10,120.261 дин.
б) за фондови
- 1,312.642 „
в) за личен доход
— — — 56,035.502 „
67,468.405 „
Што произлегува да сите исплатени лични доходи през 1961 год. претпријатието ги има покриено со остварениот доход.
(401)

БИЛАНС
НА ПРОЕКТАНСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПЛАН" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Пасива

Назив на позицијата

945 905

Претпријатието „Билка" е основано со решението бр. 73 од 6-1-1950 год. на Комитетот за надворешна трговија, а регистрирано е како претпријатие за откуп на лековите растенија, афион и
извоз на истите „Билка" —1 Скопје, со решението
на Министерството за финансии на НРМ бр. 958
од 30-1-1950 година.
Дејноста на претпријатието е тр,говска со задаток да на територијата на ФНРЈ откупува сите
видови лековити растенија и афион и истите ги
преработува во своите магацини и потоа самостојно ги извезува во странство и продава во
внатрешноста на ФНРЈ.

Ред.
број

СКОПЈЕ

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА '
ВО 1961 ГОДИНА

АктIVа

Ред.
број

15 февруари 1963

Ред.
број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

L Извори на постојаните средства
18 757
86

14 228
64 507
1985
1380
100 943

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Проектанското претпријатие ,,-План" — Скопје,
настана од фузијата помеѓу бившите проектански
претпријатија „Агропроект" и „Југопроект", фузионирани на ден 1-Х-1961 год. Проектанското

1. Деловен фонд . . . .
.
ѕ . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

22 305
2 099
2 797

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

12 097
8 078
53 567
100 943

претпријатие „План" е регистрирано во Окружниот
стопански суд — Скопје, Фи бр. 667/61.
Основна дејност на претпријатието спрема решението за регистрација е: изработка на инвестициони програми, идејни и главни проекти за висока и ниска градба од областа на индустријата и

15 февруари 1963

рударството, селското стопанство, шумарството,
енергетика, хидро градба, водостопанство, сообраќај
и врски, општествен стандард, занаетчиството, комунална дејност, угостителство и туризам и сл.
Претпријатието во 1961 год. го постигна следниот финансиски резултат:
,
(во ООО)
Реализиран бруто продукт — услуги
154.275
Трошоци на работењето — — — —
22.113
Остварен Доход — — — — — —
132.162
Придонес од доходот
— — — —
19.824
Чист приход — — — — — — —
112.338
Придонес од вонреден приход — — 5,957.000

Актива
Ред
број

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Стр. XXXVI

Чистиот приход е распределен:
— за лични доходи на работниците и
службениците , — — — — —

67.001

— за фондови и за л. д, изн. т. с. —
— придонес за заеднички резерви —

38.186
1.194

Ако се земе во обзир дека бив. претпријатија
заедно („Агропроект" и „Југопроект") реализирале
бруто продукт во 1960 год. износ од околу 103 милиони динари тогаш реализираниот бруто продукт
во 1961 год. од околу 154 милиони дин. претставува
зголемување на бруто продуктот за 150%.
(413)

Б И Л А Н С
НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУЛТУРА" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Бр. 5 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Ред
'
број

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
47 018
6 319
32 27.2
132 592
391 123
3 749
613123

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „КУЛТУРА" - СКОПЈЕ ВО
1961 ГОДИНА

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

47 359
3 558
15 925

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

246 545
272 758
26978
613 123

Претпријатието е формирано од Д К на СКМ
во 1945 година, за издавање на политичка, марксистичка, идеолошка и уметничка литература. Во
1951 год. претпријатието1 „Култура" беше плански
раководено од ЦК СКМ, кога беше ставено под
ликвидација и помина под планско раководење на
Народниот одбор на град Скопје, со решението бр.
3634/54 година.
,
Издавачката дејност на претпријатието во 1961
год. постигна добри резултати. Во текот на годината се издадени вкупно 58 книги, од кои 36 од
редовниот план, 8 посебни изданија и 14 книги од
уметничката литература.
Во составот на издавачката дејност се наоѓа
и к о ж а р с к а т а мрежа од вкупно 23 книжарници,
од кои 5 во Скопје и 18 во внатрешноста на Републиката.

својот обем на работа со воведување на нови артикли за продажба.
Вкупниот планиран промет на претпријатието
во целина од 757,650.000 динари е остварен со
758,537.459 динари.
Остварениот доход во износ од 96,939.435 дин.
е распределен како следува:
1. Придонес од доходот за Републичкиот фонд) за унапредување на издавачката дејност
7,270.458 дан,
2. Прид,онес за вонреден приход 3,072.102 "
3. Придонес за општествените
инвестициони фондови
3,387.043 "
4. За лични доходи на работниците
64,248.133 "
5. Придонес за заеднички ре566.228 "
зервни фондови
6. Придонес за резервниот фонд
на претпријатието
4,847.300 "
7. За деловниот фонд
13,548.171 "

Покрај издавачката дејност во составот на
претпријатието работи и одделението за продажба
на големо на канцелариски и школски материјали.
Одделението за продажба на големо го прошири

Обврските спрема општествената заедница, што
произлегуваат од расподелбата на доходот, во целост се ликвидирани со поднесувањето на завршната сметка.
(314)

Стр. XXII -
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Бр. 5

БИЛАНС
НА УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЛЕТНИЦА"
иса 31 декември 1960 година
Рад.

Н а ш и на позицијата

А. О м и т вредс
1. Основни средства
1 Парични средства на основ, средства
В. С р е д а т ма ѕ а е д т к т
ватропуват
I. Средства на заедничката потрошувачка
4. Парични средства на заедничката
потрошувачка
В. О б р т
а Вкупил обртни средства

. . . .

Г. Издвоени средства
1 Парични средства на резервниот фонд
и на другите фондови
7. Парични средства на нераспределокхтѕ средства

Износ
Ред.
во ООО див. број
8 799
3 431

2
7 262

192
1246

Д, C p w m во пресметката и
друга актива
ft. Купувачи к други побарувања
I. Друга актива
ВКУПНО:

Актива
Ред.
број

897
818

ОХРИД

Назив на позицијата

А. Извора на вековите средства
I. Фонд на основните средства
. . .
1 Други извори на основните средства

14 500

Б. Извори на средствата на
заедничката потрошувачка
9. Фонд за заедничката потрошувачка
4. Други извори на средствата на заедничката потрошувачка

203

В. Извори на о б р н а т средства
6. Фонд на обртните средства
. . . .
в. Други извори на обртните средства

2 405
1706

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

т
102

Д. Извори на средствата во пресметката
н друга моќва
9. Краткорочни кредити за обртни
средства
10. Добавувачи и други обврски . . .
II. Друга пасива

22 647

ВКУПНО:

БИЛАНС
НА ИНДУСТРИЈАТА ЗА К О Ж И „БОРИС КИДРИЧ" на 31 декември 1960 година
Назив на позицијата

A. Основни средства
1. Основни средства
. .
2. Парични средства на основ, средства
Б. Средства на заедничката
потрошувачка
3. Средства на заедничката потрошувачка . . . '
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 нераспределените средства
Д. Средства во пресметката и
друга актива
8. Купувачи и други побарувања . .
9. Друга актива . . . . ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

515 326
69 420

17 324
2 290

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

2 806
733
22 647

БИТОЛА

Назив на позицијата

А. Извори на основните средства
1. Фонд на основните средства . . .
2. Други извори на основните средства
Б. Извори на средствата на
заедничката потрошувачка
3. Фонд за заедничката потрошувачка
4. Други извори на средствата на заедничката потрошувачка

Пасива
Износ
во ООО дин.

456566
130 023

11822

12 982

858 124

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

539 587
78 059

39 399

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

46 883
2 391

Д. Извори на средствата во пресметката
и друга пасива
9. Краткорочни кредити за обртни
средства . . .
10. Добавувачи и други обврски . . .
11. Друга пасива

169574
296 069
43 875

418

248 892
36632
1 787 831

ВКУПНО:

1 787131
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА .
ВО 1960 ГОДИНА
I Во непосредна близина на град Битола во местото наречено „Градено Поле" одма по ослободу вањето е изградена Индустрија за преработка на
кожа, крзно и ножна галантерија чиј назив е Индустрија за кожи „Борис Кидрич" — Битола.
Оваа индустрија со решението бр. 1400 од 12
јули 1951 год. на Владата на HP Македонија е осно
вана кака претпријатие во капитална изградба а
истата, односно погонот кожара започнува со редовен производен процес на 25 мај 1953 година, додека другите погони нешто покасно.
Индустријата со решението бр. 4 од 19 април
1955 година на Окружниот стопански суд во Битола е регистрирана за дејноста: производство на
сите видови кожи, крзно и кожна конфекција, за
извоз на своите производи за која цел уште на почетокот на својата работа е воведена во регистарот
за надворешна трговија под регистарски број 423,
Покрај горната регистрација при Окружниот стопански суде во Битола на ден 9-XII-1955 год. под
регистарска број 199 е забележена проширена дејност со отворање на индустриски продавници за
гхродажба На сите свои производи.
Во текот на 1960 год. во Индустријата беа заш е лени вкупно 510 работници и службеници, од
кои: 425 работници и 85 административно"технички
персонал.
Зависно од обезбеденоста со сурова ситна кожа,
бидејќи истата е дефицитарен артикал на домашното пазариште, Индустријата несразмерно ги користела и своите капацитетон можности на своите
погони. И покрај недостигот на ваква сурова кожа

Бр. 5 -

Индустријата со умешност на добар стопанисуван
успевала од година во година да го зголемува користењето на ваквите капацитети, ориентирајќи се
на увоз на ваква притоа остварувајќи поголемо
производство и во краен случај и подобар финансиски резултат.
Во 1960 год. Индустријата има остварено производство од 1.369.916.024 дин. и тоа по следните
погони:
динари
- Погон кожара
295.217 м 2 за 581,613.938
- Погон крзнара -т- 130.225 м 2 за 376,340.649
- Погон конфекција
45.000 м 2 за 234,173.415
- Погон волна 227.762 кгр. за 175,692.605
- Погон услуги
за 2,095.417
Во текот на оваа работна година
Индустријата оствари вкупен придднари
ход од
-- 1.648,943.289
Материјални трошоци
— — — 1.415,860.499
Доход за расподелба — — —
233,082.790
Придонес од доходот
— — —
30,582.622
Чист приход на стопанската^ организација — — L- 196,680.260
Средства што не влегуваат во
вкупниот приход
— — — —
664.220
Предниот чист приход е распределен на:
динари
- за лични доходи — — — —
166,487.646
- 2% соц. придонес — — —
2,909.924
-Г- рез. фонд на Индустријата —
16,217.561
- заеднички резервен фонд
—
3,155.827
- за фондови
— -; 8,573.492
(482)

Б И Л А Н С
НА ПИВАРСКИОТ ДУЌ-АН „ШАР" - ГОРЧЕ ПЕТРОВ
на 31 декември 1961 година
Ред,
број

Назив на позицијата

1. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
л . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Стр. XXXVII

Ред.
број

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
1 161

1455
1713
2 792
388
7 509

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Месарскиот дуќан „Шар" — Горче Петров е основан од Народниот одбор на Скопска околија, со
решението бр. 2067 од 1-1-1954 год. Регистриран е
во регистарот на стопанските организации при
Окружниот стопански суд воЈСкопје под бр. 2447 на
6-II-1954 год.
Основна дејност на дуќанот е: производство на

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

2 216
120
201

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката .
5. Добавувачи и други обврски . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

665
3 846
461
7 509

пресно месо и продажба на истото преку своите
две продавници на мало.
Според поставениот план за 1961 год., прометот
е зголемен за 12% или планирано 38,000.000, а
остварено 45,250.000 динари.
Во текот на 1961 год. дуќанот оствари вкупен
приход! 45,280.000 динари, а чист приход 3,794.000
динари, од кој за лични доходи 3,225.927 и за фондови 569,073. Овие резултати се постигнати со просечно 8 работника и службеника.
(382)

Стр. XXXVI -

НА ТРГОВСКОТО
Актива
Ред

'
број

Б И Л А Н С
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА М А Л О „БАБУНА", С. ЧАШКА, ТИТОВВЕЛЕШКО
на 31 декември 1961 година
Паеа
Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси
Друга актива .

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства
3 870

1 191
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4 846
2 632
-

21 204

Трговското претпријатие на мало „Бабуна" од
с. Чашка, е основано по иницијатива на Народниот одбор на општината Чашка, со решението
бр. 03-2122/2 од 15-VIII-1958 година.
Во својот состав претпријатието има 7 продавници и еден главен магацин. Во текот на 1961 год.
имаше планирано да направи промет 75,000.000
дин., додека оствари промет од 96,000.000 динари
или во проценти го натфрли со 21%.

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

Износ
во ООО дин

Во текот на 1961 год. во претпријатието беа
запослени просечно 11 работника и службеника
Заработките на работниците и службениците претпријатието ги исплатуваше на основа правилникот
на претпријатието, освен за големото залагање
кај целиот колектив во оддас на зголемениот промет е исплатено по една плата на име вишок.
Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница, што произлегуваат од доходот и од другите давачки, се измирени во целост и во законскиот рок.
(400)

УСЛУЖНА

ЗАДРУГА

„ТЕРМИКА"
Пасива

916

II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна .
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси
ВКУПНО:

број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .

13 408
11749
5 579
32 552

ВКУПНО:

на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

625

II. Други форми на изворите на
средствата

Б И Л А Н С
ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКАТА И ЗАНАЕТЧИСКО
- СКОПЈЕ

Актива

—

—

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

број

број

32 552

ВКУПНО:

НА
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Бр. 5

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

3 634
3117
753

—

3911
7 926
2 165
9
14 927

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Електро-инсталатерската занаетчиска услужна задруга „Термика" од Скопје е формирана на
27 март 1957 год. со решението бр. 4796 од 27 март
1957 год. на Народниот одбор на општината Идадија во Скопје. Регистрирана е во Окружниот сто-

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

500
6 923
-

14 927

пански суд во Скопје под регистарски број 502
страна 1424 од 29 март 1957 год. Се занимава со
изведување на сите видови електрични инсталации, поправка на електрични машини и апарати
од занаетчиска дејност.
Задругата од формирањето па до крајот на
1960 год. беше на паушална пресметка, а во 1961
год. на редовна пресметка.
(430)

Бр. 5 -
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Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТЕКСТИЛ НА ГОЛЕМО „СКОПСКИ МАГАЗИН"
- СКОПЈЕ
Ахтква
на 31 декември 1961 година
Пасива
број

Назив на позицијата

Извор
во ООО дин. број

7 472

1,
4.
5.
в.

IL Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

24 343
135 976
276 121
7 210

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и друга обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива
ВКУПНО:

328 638
51 073
25 285
451 122

5,833.530 динари, материјални трошоци 51,773.668
дин. остварен доход 59,361.674 динари. Доходот е
распределен на: вонреден придонес 3,029.530 дин.,
придонес за заеднички резерви 426.566 динари, придонес од доходот 8,904.251 дин., лични доходи
26,350.618 и фондови 20,650.709 динари,
Побарувањата и обврските на претпријатието
се нормални и изнесуваат: добавувачи 42,821.360 и
купувачи 102,108.750 динари.
(348)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

24535
11965
9 626

II. Други форми иа изворите на
средствата

451128

Претпријатието е основано на 17 ноември 1951
год. од страна на Градскиот одбор на град Скопје.
Во 1961 год. остварен е промет во износ од
1.590.724.025 дин., остварена разлика во цените и
други приходи 116,968.872 дин., порез на промет

Ред.
број

2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

—

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „СКОПСКИ МАГАЗИН"
СКОПЈЕ ВО 1961 ГОДИНА

Актива

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . .

Назив на позицијата

Износ
Ред.
во ООО дин. број

КОЧАНИ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
151 580

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

12 281

37 652
71 629
83 504
15 689
372 335

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието за обработка на тутун — Кочани е основано во 1923 година од страна на бившиот државен монопол —1 Белград. Како претпријатие е регистрирано во 1949 год. од страна на Генералната дирекција за тутуно производство —
Скопје.
Дејности на претпријатието се: производство на
тутун преку формираниот погон за производство на
тутун, откуп, ферментација со манипулација, продажба за домашен пазар и извоз. .

170 883
15174
20 850

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива .
ВКУПНО:

89 943
37 525
37 960
372 335

Претпријатието располага со основни средства
во износ од 175.963 милиони: динари, инвестиции во
тек односно во изградба за 46.270 милиони динари
Просечниот број на запослени работници преку
целата 1961 година изнесува 161 работник.
Остварениот чист приход претпријатието го
има расноделено сцрема одредбите од Правилникот
за расподелба на чистиот приход и тоа:
— остварен чист приход — ,— — — 61.735
— за лични доходи
— — — -— — 49.113
— за фондови на претпријатието — — 12.622
/
(416)
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Б И Л А Н С
НА ИНДУСТРИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ
Актива
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . . . . . . . . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаеи
Друга актива . . 4 . . . . . .
.
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

95 389

3936
11 333
27 952
36 016

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Износ
во ООО дин.

46186
1 104
2 378

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

102 187
11252
21 489
184 626

ВКУПНО:

' Планскиот задаток спрема асортиманот за 1961
година, е извршен и тоа:
Планирано И з в р ш е н о
количина
количина

% на
изврш.
на планот

1,500.000 1,513.000 101%
1. Печени керамиди
3,200.000 3,266.000 102%:
2. Печени тули
1,200.000 1,270.000 105%?
3. Вар
Од горните показатели се гледа дека производствениот план ца керамиди е извршен со 101%?,
на тулћ со 102% а на вар со 105%.
За сите производи претпријатието има остварено бруто продукт во износ од 95,377.756 динари.
Остварениот позитивен доход, по извршувањето
и подмирувањето на обврските спрема општестве,ната заедница, какб и личните доходи на работниците, останатиот дел кој преостана е распределен
во фондовите на претпријатието.
(427)

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА ТУЛИ И КЕРАМИДИ „ПРОЛЕТЕР" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства i .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . .
3.
4.
5.
6.

Назив на позицијата

184 626

Дејноста на прегори јатието е: да произведува
тули, керамиди, капаци и вар.
Работниот колектив опрема систематизацијата
има предвидено односно во просек од 152 работника.
Основните средства со кои располага колективот изнесуваат 122,496.881 дан.
Средствата со кои располага колективот се во
исправна состојба и секогаш се спремни да одговорат на поставениот задаток.

Ред.
број

- ГОСТИВАР
Паоива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Индустриското претпријатие за градежни материјали „Вардар" од Гостивар е основано од бившиот Околиски народен одбор во Гостивар, со решението бр. 1443 од 3 јануари 4948 година.

Актива

Ред.
број

„ВАРДАР"

Ред.
број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
243 672
16 312
23139
40 675
109 487
61 702
494 977

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Фабриката за тули и керамиди „Пролетер" од
Скопје е основана од страна на Околискиот народен одбор на Скопска околија, со решението бр.
24300 од 12-IX-1947 год. Основна дејност на фабри-

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

104 044
22 774
8 363

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

271 651
19162
68 983
494 977

ката е да произведува тули и керамиди и истите
да ги продава.
За 1961 год. беше планиран производ,ствен задаток во износ од 268,000.000 дин. Овој план на крајот на годината е извршен со 279,571.620 или 104,31%?
Фабриката во физичкиот план имаше да произведе
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26,000.000 парч. тули и керамиди, а е произведено
26,784,000 парчиња или 103%.
Работата во текот на 1961 год. фабриката ја
оствари со просечно 43 заштедени работници и
службеници.
Фабриката располага со 228,066.445 дин. основни
средства, извршен отпис на истите 117,537.835 и
51,5%.

Актива
Ред
^ .
број

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

14154
6 278
11363
67 607
47217
1833

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
. . . . . . . . . .
ВКУПНО:

Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

35987
4 966
5 306

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

36 755
55 780
9 658
148 452

Спрема напред изнесеното основните показатели за остварувањето изгледаат вака:
(динари)
Остварен вкупен приход — — — 195,706.022
Трошоци на работењето — — — 126,851.947
Остварен доход
— — — — — 68,854.075
Доходот е распределен на: — за заедницата — — ' — — — 10,328.111
— за лични доходи
— — — — 53.923.138
700.000
— за општествен инв. фонд — —
863.274
— за резервен фонд — — — —
239.552
— за заеднички' резервен фонд —
2,000.000
— за заедничка потрошувачка —
800.000
— за деловен фонд
— — — —
(316)

Б И Л А Н С
НА ЈОРГАНЏИСКОТО ТАПЕТАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВАРДАР"
на 31 декември 1961 година
тт
.
Назив на позицијата

динари
303,558.601
107,859.888
195,698.713
29,354.942
166,343.771
126,897.781
39,445.990
С377)

СКОПЈЕ

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

148 452

Претпријатието за метални производи и градежни конструкции „Металец", Скопје, е основано
во 1950 год. со решението бр. 5689 на Околискиот
народен одбор — Скопје, а регистрирано е со решението бр. 6833 од 27-XII-1953 година.
Основна дејност на претпријатието е: вршење
на занаетчиски услуги во градежништвото, односно
вршење на браварско-лимарски работи,
Во 1961 год. бруто продуктот е исполнет со
97,85% спрема поставениот план за 1961 година, а
исполнение^ во однос на минатогодишниот (1960 г.)
изнесува 137,63%, што значи дека'планскиот задаток во 1961 год. е поголем од 1960 за 39,78%.

Ред.
м
број

?ед;
број
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I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

Распределба на вкупниот приход:
Вкупен приход)
Вредно-ст на потр. производи — —
Остварен доход — — — —
Придонес од доходот — — —
Чист приход — Л. Д. на работниците и служб. —
За фондови на стоп. организација

Б И Л А Н С
НА МЕТАЛНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ,,КОЦЕ МЕТАЛЕЦ" на 31 декември 1961 година

L. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Бр. 5 -

Ред.
број

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
22126

4 854
7 812
18 934
10191
63 917

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

25 324
275
1573

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски , . .
6. Друга пасива . .
ВКУПНО:

20 396
116

16 233
63917

Стр. XXVIII -

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО
„ЛАДИЛНИК" на дев 31-XII-1961 година

Актива

Назив на позицијата

бр.

Износ
во ООО дин. бр.

вредност

на

основните
1 321 435

2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . . .

44 449

II. Други форми на средствата
3.
4.
5.
6.

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

I. Основни средства
1. Сегашна
средства

15 февруари 1963
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Бр. 5

Банка и благајна
.
Купувачи и други побарувања . . ,
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

32 745
263 639
228 011
43 824

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .
II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други ч обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

1 934 103

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ^ЛАДИЛНИК" — СКОПЈЕ t
ВО 1961 ГОДИНА
,
Изготвениот производствен план за 1961 год. во
целина е исполнет за 94,27%, додека по економски
единици е исполнував различито, така што EE
,,Кланица", „Колбасичара" и „Цревара" планот го
имаат натфрлено, додека EE ,,Емиш и зарзават",
„Машчара" и „Ледара" планот го имаат потфрлено.
До неисполнувањето на производствениот план е
дојдено поради немање на суровинска база — посебно за свињи, како и од временските непогоди
за овошјето и зеленчукот.
Произведените количини се реализирани во
Скопје преку сопствената мрежа и останатата трговска мрежа во градот, како и за извоз. Во однос
на 1960 година реализацијата е поголема за 2%, а

99 381
1557
6 775

1 422 739
334 277
69 374
1 934 1ФЗ

структурата на реализацијата во однос на 1960 год.
е изменета, така што извозот на месо е наголемен
за 3,5 пати додека реализацијата во град,от е намалена за 16%.
Врз основа на оствареното производство и остварената реализација, претпријатието оствари чист
приход во износ од 183,353.478 динари, кој во однос
на 1960 год. е наголемен за 12%.
Остварениот чист приход е распределен на:
динари
v
— лични доходи — —' — — 135,990.965
— придонес за заедн. резерви
—
1,698.305
— за фондови — — — — — — 45,664.208
Односот на личните доходи: спрема фондовите
изнесува 74 :26.
Рентабилноста е наголемена за 0,47%, економичноста за 0,13%, додека продуктивноста е зголемена за 4,1% во однос на 1960 год.
(267)

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „ДУШАН КИРИЌ", С. РОСОМАН, ТИТОВВЕЛЕШКО
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
63 514

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

116

4 374
18 713
36 518
9 681
132 916

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Земјоделската задруга ,Душан Кириќ", с. Росоман, е формирана 1956 год. Во првите години се

7 924
134
1374

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

105 290
4 371
13613
132 916

до 1858 година се занимаваше исклучиво со набавка и продажба На земјоделски производи' како
и трговија на мало. Од 1958 год. наваму задругата
трговијата на мало ја предаде на трговското прет-
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пријатие, регистрирано за таа цел, и се зафати за
сопствена економија, кооперација со индивидуалните производители и др.
Анализирајќи ја досегашната работа на задругата се констатира дека истата досега со успех ги
реализирала поставените задачи, конкретно во 1961
год. го постигнала следниот финансиски ефект:
1. Збир на билансот — — — 132.916
а) Основни средства
— — 61.666
б) Обртни средства — — — 71.250
2. Вкупно реализација
— — 97.311

а) Трошоци б) Остварен доход

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ

1 824 238

Ред
'
број

Пасива

Назив на позицијата

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови.. .

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања ^ .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ

3 357 517
398 996
137 053

1 923 672
1 325 132
3 055 218
35 i74

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

8163 834

Износ
во ООО дин.

-

3 290 713
979 555
8 163 834

дејност, обавување на сите браварски занаетчиски
работи што влегуваат во оваа занаетчиска дејност,
а посебно изработка и оправка на сите видови
стари и нови брави, катанци, клучеви, изработка
и оправка на печки и сите видови и работи од
градежна и домашна браварија.
Во 1960 година задругата беше на паушална
пресметка, а во 1961 год. е на редовна пресметка.
(431)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДОВЕРБА" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

СКОПЈЕ

—

Занаетчиско-браоварската задруга „4 јули" од
Скопје е формирана од задругари на 4 јули 1960
година со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула бр. 03/1-7485 од 4-VII-1960 година. Регистрирана е при Окружниот стопански
суд во Скопје под бр. 551 од 21-VII-1960 год., со

Ред.
број

76.925
20.886

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

— — — — -

на 31 декември 1961 година

Актива

Стр. XXXVI

3. Доход
- - 20.886
а) За лични доходи — — — 16.124
б) Пред. за општествен И. Ф.
605
в) За заеднички резерви
—
96
г) За резервен фонд — — — 1.642
д) За деловен фонд — — — 1.835
е) За заедничка потрошувачка
584
Вкупно распределен доход — — — 20.886
(368)

БИЛАНС
НА ЗАНАЕТЧИСКО-БРАВДРСКАТА
ЗАДРУГА „4 ЈУЛИ"

број

Бр. 5 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Ред.
^рој

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
2144
3 035
18 535
3 073
86 051
9 323
122161

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

8 309
6 247
2193

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

76 504
8 099
20 809
122 161

Стр.XXXVI-
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Бр. 5

Б И Л А Н С
НА КОМУНАЛНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА КАМЕН И ПЕСОК,
ПОПРАВКА НА ПАТИШТА, ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИ И КАНАЛИ - ТИТОВ ВЕЛЕС
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред.
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

3.
4.
5.
6.

ВКУПНО:

Назив на позицијата

87

10 372
5 681
1913

1. Деловен фонд
. . . . . . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Претпријатието е основано во 1956 год. од Народниот одбор на општината Титов Велес, со решението бр. 7138 од 22-XII-1955 година.
Регистрацијата на претпријатието е извршена
во Окружниот стопански суд, Скопје, со решението
бр. 1447 од 1956 год. Според регистрацијата претпријатието ги, врши следните дејности: експлоатација на камен, песок, поправка на патишта, одржување на улици и канали.
Покрај оваа дејност претпријатието РО месец
јуни 1961 год. изврши дополнение на регистрацијата со правење на настрешници, шупи, привремени магазини, реновирање на станови и работни

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

IL Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запази
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

553

16 395
18 053

простории. Измената е регистрирана во Окружниот
стопански суд во Скопје, со решението бр. 445 од,
27-VI-1961 година.
Работната 1961 год, претпријатието ја заврши
со успех. Од целокупната извршена работа, во текот на 1961 год., претпријатието оствари вкупен
приход од 17,069.481 динари.
Вкупниот доход на претпријатието изнесува
11,018.260 динари.
- '
Прид,онесот од доходот изнесува 1,625.739 дин.
Од овој придонес претпријатието е ослободено и го
внесува во своите фондови.
Чистиот приход на претпријатието изнесува
9,365.521 дин. и е распределен спрема Правилникот
за расподелба на чистиот приход на претпријатието
95%? за лични доходи, а 5% за (деловниот фонд, на
претпријатието.
(239)

Б И Л А Н С
ЗА ЗАВОДОТ ЗА ДОМАШНИ РАКОТВОРБИ „МИРКА ГИНОВА" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

1105

II. Други форми на изворите на
средствата

18 053

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА КОМУНАЛНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ - ТИТОВ
ВЕЛЕС ВО 1961 ГОДИНА

Ред.
број

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. . . . . . . . .
. .
Друга актива

Ред.
број

Ред.
број

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Цаснва
Износ
во ООО див.

I. Извори на постојаните средства
82104
865
15 991
90 681
98 886
11898
300425

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието „Мирка Гинова" — Скопје, е
регистрирано к а ј Окружниот стопански суд во

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други; фондови . .

21 274
1049
2 423

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

165 197
16 419
94 063
300 425

Скопје во месец мај 1954 год. под фирма: Завод за
домашни Ракотворби — Скопје, а д,одека во месец
септември 1960 година ја промени фирмата во Завод за домашни Ракотворби „Мирка Гинова" —
Скопје.
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Претпријатието се занимава со следната дејност:
а) производство на сите видови машки шалови
— рачна изработка;
б) изработка на сите видови персиски килими
— рачна изработка;
в) производство на сите видови марами (волпени, свилени, памучни и други) — машинска изработеа;
i
г) производ,ство на пластика и.сите видови декоративни. платна — машинска (изработка.
динари
Во 1961 год. претпријатието оствари
вкупен приход од — — — — — 359,740.122
Трошоци на работењето 235,881.560

Актива
Ред
број

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
'
л
во ООО дин.

1 785 802

Ред.
број

-

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна .
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива
ВКУПНО:

123,858.582
18,578.802
105,279.780
1,651.504
5,943.815
1,658.775
2,167.503
28,421.298
7,500.000
49,205.556
8,731.329
105,279.780
(388)

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Износ
во ООО дин.

162 341
537 386
434185
158 821

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

3 151 261

Износ
во ООО дин.

811293
65 863
46105

II. Други форми на изворите на
средствата
1 100 903
1 102 239
24 858
3 151 261

продукт 4.111,596.047 дин, а чист приход 832,300.464
динари.
Просечниот број на запослените работници и
службеници изнесува 2.278.
Бруто продуктот по еден работник изнесува
1,804.914 динари.
Претпријатието е механизирано и спаѓа во ре дот на најмеханизираните претпријатија. Набавната вредност на основните средства изнесува
околу 2.600.000.000 динари.
(391)

Б И Л А Н С
НА КЛИНИЧКАТА АПТЕКА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Вкупно распределено:

72 726

Градежното претпријатие „Маврово" е основано со решението на Владата на HP Македонија на 22-XII-1947 година, а потоа е регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје. Се
занимава со изведување на сите видови градежни
работи.
Во 1961 год. претпријатието оствари бруто

број

Стр. XXXVII

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

5-

Остварен доход ( — — — — —
Придонес од доходот — — — —
Чист приход — — — —' — —
Распределба на чистиот приход:
— придонес на заедн. рез. фонд, —
— необавезен дел на резервен фонд
— обавезен дел на резервен фонд —
— нераспоредени средства
— —
— деловен фонд — — — — —
— средства за заедд. потрошувачка.
— личен доход
— — — — —
— личен доход по распределбата' —

Б И Л А Н С
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈА ТИЕ „МАВРОВО"
на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Бр.

ГеД:
број

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

L Извори на постојаните средства
6 767
1 502
8 948
78 268
26 050
3147
124 682

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

53146
6 624
5 815

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

53 350
5 747
124682

Стр. XXXII -
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Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП И ОБРАБОТКА НА ТУТУН - ВАЛАНДОВО
Пасива
Актива
на 31 декември 1961 година
ши
"ООТ
,Т
"DCKА
TT
^ '
Назив на позицијата
Износ
Назив на позицијата
Износ
број
број
I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средс.тва
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
. . . .
ВКУПНО:

I. Извори на постојаните средства
8 817 597

27 218 896
52 853 776
136 398 694
24 969 584

Регистрирано е во Окружниот стопански суд
ве Скопје со решението бр. 2341/56, со дејност:
откуп, обработка и продажба на тутун. Самостојно
работи од 14-IX-1956 год. па и денес.
Колективот брои 92 члена од, кои 73 работници
и 19 службеници. Работничкиот совет брои 2'?
члена од кои 10 жени, 12 мажи, или 17 работници
и 5 службеници.
Претпријатието рстварило промет од 246,997.150
динара.
Вкупен приход:
— — — 249,577.762 дин.
Трошоци на работењето — — 152,352.253 „

4. Користени кредити кај банката . . 194 612 049
5. Добавувачи и други обврски . . . 23 336 004
6. Друга пасива
15501269
ВКУПНО:
Данок на промет
— —
Остварен доход — — —
Расподелба на доходот:
Придонес од доходот
—
Остаток на доходот — —
Посебно учество во доходот

250316547
—
—

39,891.450 „
57,334.059 „

—
—

8,600.108 „
48,733.951 "
— .

Вкупно чист приход — — — 48,733.951
Расподелба на чистиот приход:
Лични доходи на работниците
38,631.251
Придонес на вонреден приход — 552.785
Посебно учество во доходот —
—
инвестиционен фонд — — —
874.841
Придонес за заеднички резерви
245.238
Придонес за резервен фонд
3,917.276
За деловен фонд — — — — 4,512.560
Се:

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

број

„
"
„
„
„
„

48,733.951 „
(307)

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „МИРЧЕ АЦЕВ", с. СМОКВИЦА,
ГЕВГЕЛИЈА
на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на изворите на
средствата

250316547

Претпријатието за откуп и обработка на. тутун од Валандово е основано на 11-IX-1956 година
од Народниот одбор на општината Валандово, со
решението бр. 7112/56.

број

12 254 066
1 087 018
2 926141

58 ООО

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
93 606

3 381
20 954
1 014
32 624
151 579

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

13 676
1518

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

119123
9 900
7 326
151 579

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

15 февруари: 1963

НА
Актива
број

МОНТАЖНОТО

Б И Л А Н С
ИНСТАЛАТЕРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИНСТАЛАТЕР" на 31 декември 19161 година
Износ

Назив на позицијата

. 1
I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

8 537

9038
86 365
84 299
1 092

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕ,ТО „ИНСТАЛАТЕР" - СКОПЈЕ
ВО 1961 ГОДИНА
(Во ООО динари)
lK-то 751 Реализација од услуги и
слично на стопанската организација
— —1 — — 284.111
К-то 771 Реализација од отпадоци —
92

Вкупен приход на
стопанската
организација
— — - —
Класа 4 вкупни трошоци
— —
Остварен доход на стопанската организација
— —
15% придонес од доходот на стопан"
осата организација — — —

Ред.
број

Назив на позицијата

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. ^ . .
Друга актива
. . . . . . . . . .
ВКУПНО:

Износ

11576
213
7 732

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

69 877
99 928
5
189 331

а) 50% придонес од доходот — дел
за Федерацијата
— — —
5-504
б) 50% придонес од, доходот — отстапен дел на деловен фонд на
стопанската организација —
5.503
Чист приход на стопанската организација —
— — —
За лични доходи — — — — —

62.374
60.467

Придонес за заеднички резерви —

1.907
12
1.895

290.018
216.637

Резервен фонд на стопанската организација — — — — —
Останати фондови на стопанската
организација
— — — —

73.381
t

11.007

Б И Л А Н С
НА РАБОТНИЧКАТА МЕНЗА „БЕЛА ВОДА" на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

СКОПЈЕ
Пасива

284.203
5.815

Износ
во ООО дин.

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

број

189 331

ВКУПНО:

Вкупна реализација
К-то 780 Останати
приходи
—

РеДф

Стр. ХХХ111

I. Извори на постојаните средства

II. Други форми на средствата
Банка и благајна .
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива . .

Актива

Bp. 5 -

Ред.
број

1.330
565
(404;

ТИТОВ ВЕЛЕС
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

196
120

199
515

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

89
426
515

Стр. XxXlV -

НА

с л ^ ж т в . БЕС toxic На НРМ

Bp. ѕ

ПРЕТПРИЈАТИЕТО

ЗА

Актива
Ред.
број,

БИЛАНС
МОНТАЖА И РЕМОНТИ „ЈУГОМОНТАЖА БЛАГОЈ ДАВКОВ'
- СКОПЈЕ
на 31 декември 1961 година
Пасива

Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаеи
. .
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
Ред.
во ООО дин. број

94 506
10 761
32 250
335 433
170181
50 432

1. Деловен фонд
. . . . . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин. број

293 173
225 066
67 574
693 563

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .

738

II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси
6. Друга актива . .
.

376
. 6 652
1393
83

ВКУПНО:

85 608
10 479
11663

Придонес на вонреден приход
1,748.881 ,.
Придонес за општествен инвестиционен фо-1;.д
— — — —
2,129.752 „
За лични доходи на работниците
- - - - - - 127,785.106 „
Придонес за заеднички резерви
— — — — — — —
ј 724.283
Придонес за резервен фонд —
обавезен дел
— — — — —
5,141.253 „
Придонес за резервен фонд необавезен дел — — — — —
2,839.668 „
Фонд за заедничка потрошувачка - - - - 8,519.007 „,
За
останати
фондови
на
претпријатието — — — —- —
709.917 - „
Производствениот задаток претпријатието го
оствари во износ од 622,616.561 дин.
(334)

БИЛАНС
НА ГРАДЕЖНАТА ФАСАДЕРСКА ЗАДРУГА „ПЕЛИСТЕР", с. ДИХОВО,
БИТОЛСКО
на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

Износ.
во ООО дин.

II. Други форми на изворите на
средствата

693 563

Претпријатието „Југомонтажа Вл. Давков" од
Скопје е основано со решението бр. 25972 од
23-XII-1948 год.
Предмет на работата му е: монтажа на сите
видови индустриски постројки, инсталации за греење, климоуреди, вентилации и др.
Во 1961 год. претпријатието има остварено доход во износ од
— — — — 175,997.492 дик
Распределба на доходот:
Придонес од доходот за Федерацијата
- - - - - 13,199(812 „
50% за деловен фонд — 13,199.812
Чист приход - - - - - 149,597-863 „

ЈГед:
брод

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

15 февруари 1963

8 242

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .
II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

1 470

3952
3 676
111
9 242

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

15 февруари 1963

Бр. 5 -

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ХЕМИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
СКОПЈЕ
Актива
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
.
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

97 457
2 885
14 525
6^7 511
27108
5151

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

Пасива
Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

19^ 7вб
3 431
6 568

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

2М ооо
340 073
17 749
814 637

Во 1961 год. претпријатието оствари вкупен
приход од 1.240.598.257 дин.
— трошоци на работењето — 1,214.534.327 дин
— остварен доход — — —
26.063.930 „
— придонес од доходот
—
3.909.590 „
— чист приход
— — —
22.154.340 „
Расподелба на чистиот приход:
— придонес за заеднички
резервен фонд — — —
67.704
— придонес за инвестиционен
фонд
-. -.
418.266
— придонес за резервниот фонд
обавезен дел
— — —
3.385.199 „
— придонес за деловен фонд
1,319.225 "
— придонес на фондот за
заедничка потрошувачка
657.600 „
— личен доход на работниците
16,306.346 "
и службениците — - —
22.154.340 „
Вкупна расподела
(389)

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДНО СТОПАНСТВО „ К Л Е Ч Е В Ц Е , с.
КЛЕЧЕВЦЕ КУМАНОВСКО
на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Назив на позицијата

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

814 637

Претпријатието „Агрохемизација" е регистрирано к а ј Окружниот стопански суд во Скопје под
Фи бр. 761 од 20-XI-1960 год. со следната дејност:
— врши промет на сите видови минерални
ѓубриња од домашно производство и увоз во НРМ;
— врши промет на средствата за заштита на
растенијата;
— врши педолошко испитување на почвите сериски во сопствена лабораторија на површините
од општествен сектор во НРМ;
—. врши мелиорации на почвите-класификација, фосфатизација и гипсирање;
— врши механичко физичко мешање на вештачки ѓубриња од односот НПК и ПК во сопствена режија, за потребите во земјоделството на
КРМ.

Ред.
број

„АГРОХЕМИЗАЦИЈА"

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

Ред.
број

Стр. XXXVII

Ред.
број

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
128 980

9 844
15 356
39 702
17 444
211 328

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

24 546
163

II. Други форми на изворите на
средствата.
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

164 357
16015
6 247
211328

Стр. XXXVI -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 5

15 февруари 1963

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО ЗА ПРОМЕТ СО КНИЖНИ МАТЕРИЈАЛИ
И КОЖНА ГАЛАНТЕРИЈА „КУЛТУРА" - КАВАДАРЦИ
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред

"
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
П. Други форми на средствата
Банка и благајна .
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
л
ВКУПНО:

3 005
7 249
8 070
202

I Трговското (претпријатие на мало за промет со
материјали и кожна галантерија „Култура" од Кавадарци е основано со решението на ОНО
— Кавадарци на 1-1-1954 година, а во судот е регистрирано под регистарски бр. 498 и решение бр.
507. Во претпријатието се запослени 13 работника
УО на претпријатието има одржано 10 состанока и
на истите се третирани секојдневни проблеми.

v книжни

Ред

'
број

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

1 611
173
594

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

5 944
9 609
1113
20 044

Во текот на 1961 год. претпријатието направи
промет од 42,227.000 динари. Направени се трошоци
во износ од 35,578.247 дин., а претпријатието има
остварено доход од 6,648.992 дин., од кој по издвојувањето на придонесот од доходот за Федерацијата 997.352 дин., е остварен: чист приход од 5.651.640
дин. Чистиот приход е распределен на личен доход
на работниците 4,570.472 дин. ги за фондови 1,081.186
динари.
Во текот на годината правилно се користени
основните и обртните средства на претпријатието.
(279)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕГОРИЈА ТИЕ „ЕЗЕРШПТЕ на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
в.

1. Деловен, фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

20 044

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства
1518

3.
4.
б.
в.

број

Ред
Износ
"
во ООО дин. број

КРУШЕВО
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
561
—

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

2 285
37
476

'

4188
2 752
35 578
190
43 269 I

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Трговското претпријатие „Езериште" од Крушево, како трговски дуќан е основано на 1-IV-1954
год., а со решението бр. 06-1645/1 од 30-VI-1961 год
одобрен е статус на трговско претпријатие за промет на мало со мешовити стоки, која промена е
регистрирана во Окружниот стопански суд во Битола под ред. бр. 55/55-2/61,

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
ВКУПНО:

31 200
6 561
2 710
43 269

Според завршната сметка за 1961 година претпријатието го има остварено следниот финансиски
резултат:
Вкупен приход 141.136.759 дин.
Трошоци на работењето — —
7,347.415 „
Набавна вредност
123 845.060 „
Доход
9,944.284 „
Придонес од доходот — — —
939.735 „
Чист приход
- -. - —
9,004.549 „
(397)

Актива
Ред

;
број

Бр. 5 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

15 февруари 1963

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ВОДОВОД"
на 31 декември 1961 година
Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси

број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
1 521 358

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

24 946
ЗЅ072
94 963
58 819
15 370

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието ,,Водовод"
Скопје, во текот
на работната 1961 година, оствари вкупен приход
од 460,182.613 дин. Спрема планот за 1961 год. претпријатието е остварило 30% над планираниот вкупен приход.
Од распоредот на вкупниот приход при споредувањето на остварувањето за 1960 год. со 1961
година се утврдува дека вкупниот приход е зголемен за 30%.
Претпријатието кое како главна дејност има за
задаток да го снабдува населението и останатите
потрошувачи со вода и да (изведува водоводна и
канализациона мрежа во градот со своето залагање
го постигна следниот финансиски резултат:

1 568 570
38 538
15 893

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

1 753 558

ВКУПНО:

Стр. XXXVII

ВКУПНО:

102 097
14 315
14145
1 753 558

динари
Вкупен приход
460,182.613
Доход - 224,565.015
25% придонес од доходот — — — 33,684.752
Чист приход - - 190,880.263
Издвоено за личен доход — — — 174,155.635
За инвестиционен фонд — — —
3,028.792
За фондови на претпријатието — 13,695.836
Претпријатието организационо е поделено на
7 економски единици од кои две е-кономски единици се производни, а останатите пет економски
единици се помошни и административни. При организациона поделба на претпријатието на економски
единици е постигнат поголем финансиски резултат,
бидејќи со залагањето на поодделни економски еди
ници е направено доста за намалување на материјални трошоци.
(313)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РЕВИЈА" Актива
f6^
ороз

на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

L Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата па.
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

СКОПЈЕ

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
.
Друга актива
ВКУПНО:

Износ

Ред.
број

Пасива

Назив на позицијата

Износ

I. Извори на постојаните средства
5 233 198
—
23 977 701
9 459 814
130 736 980
5175686
174 583 379 I

1. Деловен фонда
. . . . . . . . .
2. Фонд hJ. заедничката потрошувач^
3. Резервен фонд и други фондови . .

7 291 758
5 748
366 931

II. Други форми на изворите на
средствата '
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
. .
ВКУПНО;

76 191 654
80 381 223
10 346 065
174 533 379
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Ћ Ш

Bp. б

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО „ЈУГОТЕХНИКА"
на 31 декември 1961 година
Актива
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива . . ; .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин

Ред.
број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
924
1757

1. Деловен фонд
. . . . ; . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

И 956

II. Други форми на изворите на
средствата

9 1 949
1 271

4. Користени кредити ка1 банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

193 066

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈУГОТЕХНИКА" - СКОПЈЕ ВО 1961 ГОДИНА
. Трговското претпријатие ,,Југотехника'', Скопје,
през 1961 год. се судри со многу проблеми во својата работа, така што претпријатието со пресметката за полугодието покажа негативен финансов
резултат. Но со упорната работа на работничкиот
совет и целиот колектив и со расчистување на вишокот на работната снага и искористувањето на
средствата односно намалување на залихите и зголемување на прометот се постигнаа добри резултати, така што веќе на деветомесечната пресметка
претпријатието покажа позитивен финанссв резултат, а тоа исто така го покажа и на крајот на годината

1656
116

386

25 ^77
164109
1 416
193 060

На претпријатието му придонесе и тоа што
како претпријатие на мало во 1961 год. прерасна и
на големо. Прометот во минатите години го наголемува од година во година за 100%, така што денес располага со 4 продавници и на големо.
Но, сепак треба да се истакне дека како претпријатие од една продавница со промет од 100 милиони динари прерасна во претпријатие со планиран промет во 1961 год. од 400 милиони, а остварен
од 352 милиони довека во 1962 год. е планиран промет од 790 милиони динари.
Но на крајот да се осврнеме и на тоа што претпријатието располага со многу мали обртни средства и што е проблем за исполнување на планираниот промет, како и за остварување на планираниот доход, поради плаќање на големи затезни камати по судски решенија и др.
(299)

Б И Л А Н С
Актива
брод

НА ЛОВЕЧКАТА ЗАДРУГА - СКОПЈЕ
на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

брод

Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
5116

4 453
10 636
30 792
165
51 162

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

5 902
108
1479

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

15 812
22 082
5 779
51 162

СХТЖВЖН ШММХК

15 февруари 1965
,

....

Бр. 5 -

НА НРМ
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БИЛАНС
НА АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ И МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ „ПРОЛЕТЕР" - СКОПЈЕ
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред.
број

Износ
во ООО дин,

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива

534 721
8 567
51 653
197 463
78 372
100 808

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПРОЛЕТЕР" СКОПЈЕ
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието е основано на ден 1-IV-1953
год. со решението на Народниот одбор на град
Скопје бр. 1693 од 14-IV-1953 год. а потоа е регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје.
Во текот на 1961 год. со своите превозни средства претпријатието има поминато и остварено
како следува:
Прејдени километри
Километри под товар

Актива
број

1,667.238
1,627.627

Со
камиони

75^.635
524.204

Со
фрижидери

816.040
607.337

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

102 405
9 223
10 579

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

578 381
134 300
136 6^6
971 584

Остварено патни
46,954.246 3,271.887 6,287.219
(тон) клм.
Превезено патника
(тона)
1,375.384
87.391
10.055
714,196.973 дин
Остварен вкупен приход
— 178,387.869 „
Остварен доход
— — — Остварен чист приход — — 151,629.689 "
Според напред изнесеното, претпријатието постигна добри резултати.
Личниот доход на работниците е редовно и навреме исплатуван. Претпријатието своите обврски
спрема заедницата ги извршуваше уредно. (249)

БИЛАНС
НА ДЕЛОВНОТО ЗДРУЖЕНИЕ „КОНЗЕРВАЕКСПОРТ" на 31 декември 1961 година
Износ
Ред
. .
во ООО дин. број

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства

971 584

ВКУПНО:

Со
автобуси

Ред.
број

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
592
4
251
3 601
24
50
4 522

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
^
ВО 1961 ГОДИНА
Деловното здружение „Конзерваекспорт" —
Скопје е основано на основачкото собрание на ден
30-VII-1958 година.
Во Здружението членуваат 13 производствени
стопански организации и една трговска стопанска
организација.

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

1 128
520
22

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

—

2 852
-

.

4 522

Деловното здружение е регистрирано за обавување на надворешна трговска дејност со решението
на Комитетот за надворешна трговија бр. 528 од
23-V-1960. Покрај ова, во делокругот на Деловното'
здружение се пренесени и следните проблеми:
— ускладување на препи з водните програми,,
асортиманот и квалитетот на производите;

Стр.XXXVI-

— заедничка набавка од увоз на опрема, суровини и др.;
— заедничко користење на опремата и други
уреди;
— заедничка набавка на амбалажа, етикети и
и др. материјали;
^

број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
в.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

СКОПЈЕ

245 883
12 902

Назив на позицијата

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

20 868

II. Други форми на изворите на
средствата

151 272
561 570
133 039

4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

1 125 534

Фабриката за конзерви „Вардар" од Скопје е
основана со решението на Владата на Н^М бр 2106
од b-jLu.-j.H47 год. Јгегистрирана е при Окружниот
стопански суд во Скопје, со решението бр. 5/9/54
и е Зсишшсига во регистарот на стопанските организации под ридан op. znt) на ден ii-iX-xdoo година.
Со решението на Справата за надворешна трговија на ^пј^Ј бр. b2^u/o4, фабриката е запишана
во надворешно-трговскиот регистар на стопанските
организации.

ВКУПНО:

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
. . . . . . . .
4. Купувачи и други побарувања . .
6. Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

203 ООО
7 323
5 813

565 024
232 455
111919
1 125 534

Производствениот план на Фабриката за конзерви „Вардар" — Скопје е исполнет количински
со 96,55%, а вредноста со 90,60%.
Фабриката оствари вкупна реализација од
476.829 илјади динари, од која на извоз отпаѓа сумата од 58,017.586 динари.
Основните средства на фабриката, во текот на
1961 година, се зголемени за 8,558.530 динари за набавена сушара и други машини, а намалени се за
7,050.070 дин. за продадени и отстапени средства.
(297) .

Б И Л А Н С
НА ЗАВОДОТ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА К Р В на 31 декември 1961 година

Актива

Пасива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

број

— заедничко истапување на саеми, изложби
и сл. во земјата и странство.
Во 1961 год. остварен е вкупен приход во износ од 5,348.849 дин. Остварениот доход, односно
чист приход во оваа година изнесува 3,844.066 дин.
кој е употребен за покривање на личните доходи
на службениците на Здружението.
(119)

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА КОНЗЕРВИ „ВАРДАР" на 31 декември 1961 година

Актива

15 февруари 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 5

Ред
'
број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
55 863

2 476
27 731
17 731
4 892
108 798

1. Деловен фонд
. . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

10 955
131

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

14 846
32 866
103 798

15 февруари 1ббЅ

НА ТРГОВСКОТО
Актива
Ред.
број

ПРОИЗВОДНО

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
Ред.
во ООО дин. број

14357

3 859
106 719
25 394
523

Назив на позицијата

4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
.

3 762
2 889
5 481

5 034
223

76 595
67 729
202

150 807

Претпријатието во 1961 год., во споредба со 1960
год., планот на прометот го оствари за скоро 200%,
односно прометот е зголемен за 100%.
Претпријатието во текот на годината оствари
доход 30,568.541 дин. кој е распределен на:
— придонес од доходот — — 4,585.281 дин.
— чист приход
— — — — 25,983.260 дин.
Чистиот приход е распределен: за личен доход
19,074.450 дин., придонес за вонреден приход
1,755.228 дин., придонес за општествениот инвестиционен фонд 848.084 дин., придонес за заедничка
резерва 131.147 дин., придонес за резервниот фонд
— обавезен дел 782,016 дан., за деловен фонд на
претпријатието 3,203.000 дин. и фонд за заедничка
потрошувачка 192.335.
Од горните податоци за остварениот доход и
чистиот приход како и распределбата на истиот,
претпријатието водеше правилна политика при
расподелбата на чистиот приход, со тоа што добар
дел од истиот е распределен за јакнењето на своите средства односно фондовите.
(312)

Износ
во ООО дин. број

3 945

ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

II. Други форми на изворите на
средствата

Б И Л А Н С
НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ФУРНАЏИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК"
ГОРЧЕ ПЕТРОВ
на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6'

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

150 807

Трговското производно претпријатие „Задружно
дело", Скопје, е формирано во втората половина
на 1960 год. со престанокот на работата на Општиот деловен задружен сојуз „Задружно дело" —
Скопје. Регистрирано е во Окружниот стопански
суд во Скопје под фи бр. 520/60 год.
Претпријатието ва 1961 год,, работеше преку
формираните економски единици. Економските единици ги вршеа следните дејности: промет, преработка и производство на сите видови сточна храна
и концентрати; промет со сите видови селскостопански производи, промет со стока и сточни производи; промет со шумски производи и преработки
од истите, како и промет со репродукционен и инвестиционен материјал, средства за заштита на зем
јоделието и друго.

број

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

Стр. XLI

БИЛАНС
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „ЗАДРУЖНО ДЕЛО", СКОПЈЕ
на 31 декември 1961 година
Пасива

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Bp. 5 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА НРМ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства

16 077

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

3 553
163
130

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

1966
9 057
1 208
16 077

Стр. XXXVI -

15 февруари 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 5

Б И Л А Н С
Актива
Ред.
број

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЗВОЗ-УВОЗ „КООПЕРАТИВА" на 31 декември 1961 година
Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
.
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
.
Купувачи и други побарувања . .
Запаеи
Друга актива

8147
1590
45 953
349570
285 472
178 992

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „КООПЕРАТИВА"
- СКОПЈЕ ВО 1961 ГОДИНА
Претпршатието е основано,во 1954 год. од страна на Народниот одбор на општината Дебар. Во
текот на своето работење претпријатието претрпе
неколку измени во својата регистрација. Од самостојно претпријатие се пререгистрира во погон на
. Републичкиот деловен задружен сојуз за домашни
Ракотворби, а во 1961 год. поново се регистрира
како самостојно претпријатие.

„ЖИТО

Актива
Ред.
број

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II. Други форми на средствата
3. Ванка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .

Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

17 483
3 340
36 783

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

418719
369530
23 869
869724

Дејноста на претпријатието е: извоз на килими
и домашни Ракотворби, увоз на стока од широка
потрошувачка, внатрешен промет со килими^ домашни Ракотворби и сировини наменети за овие
производи.
Претпријатието во 1961 година оствари промет
од 1,396.876.000 динари, од кој на извоз и увоз отпаѓа 852,365.000 динари, а на внатрешен промет
544,511.000 динари.
Претпријатието оствари доход од 46,559.557 динари.
(273)

Б И Л А Н С
МАКЕДОНИЈА" ФИЛИЈАЛА - - СКОПЈЕ
па 31 декември 1961 година

Назив на позицијата

ВКУПНО:

Назив на позицијата

Пасива

I. Извори на постојаните средства

869 724

ВКУПНО:

НА

Ред.
број

СКОПЈЕ

Ред
'
број

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
658 410

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

- .

65 859
270 360
817 427
51 851
1 863 907 tf

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието за промет со жито и преработка од жито, ориз и тестенини „Жито Маке дониз а" — Филијала во Скопје, е регистрирано
при Окружниот стопански суд во Скопје на 272С1-1959 година (?о решение бр. 903/59 год.
Претпријатието во текот на 1961 год. оствари
ажурен приход во износ од
— 2,508.178.829 дин,

512 490
6436
22 007

П. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

274139
70 357
971 478
1 863 907

Од тоа:
— трошоци на работењето — 2.335.650.134 „
— остварен доход — — —
172.528.695 „
— придонес од доходот
—
1.351.405 ч
— чист приход
-- 172.177.290 „
— исплатени лични доходи —
127,922.818 "
— за фондови на претпријатието -34.603.577 „
— за инвестициони фондови
н^ хомуната — — — — —
6.650.895 „

Бр. 5 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

15 февруари 1963

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПОПРАВКА НА КОЛИ И ЛОКОМОТИВИ - . СКОПЈЕ
Актива
на 31 декември 1961 година
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива . . л
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Назив на позицијата

Стр. XXXVII

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
327 731
2 255
49 300
300 390
153 755
29 423

1. Деловен фонд
. . . . . . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .
II. Други форми на изворите на
средствата .
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

862 854

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПОПРАВАА НА КОЛИ
И ЛОКОМОТИВИ - СКОПЈЕ ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието „Зокил" од Скопје има постигнато големи резултати -во 1961 година во однос
на 19в0 год. и во атос на другите години. Планот
кој беше поставен во начелото на годината е остварен со 114,8%, а во однос на 1960 год. остварен
е со 12% или повеќе има остварено Н/Ч за наплата од 84.633 ч. Ова јасно ни зборува дека
продуктивноста е пораснала а со тоа се нагол е

342 515
7 317
9913

ВКУПНО:

114 932
381 511
6 666
8^2 854

мени личните примања и фондовите на претпријатието.
i
Спрема завршната сметка остварен е бруто
продукт 683.652 илјада динари или во однос на
1960 год. со 130%, чист приход 278.479 илјади динари или во однос на 1960 год. остварен е со 128%,
за лични доходи 245.210 илјади динари или во
однос на 1960 год. остварени се со 117% и за фондови 25.440 илјади динари или во однос на 1960
год. остварени се со 350%.
Спрема горе изнесеното јасно се гледа дека
претпријатието успешно' работело и постигнало
завидни резултати.
(285)

Б И Л А Н С
НА УГОСТИТЕЛСКО-СЛАТКАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СНЕЖАНА", ГОРЧЕ ПЕТРОВ
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред
^ .
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива . . л . .
. . . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
3 260

2 739
737
4 757
1 155
12 648

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Угостителското слаткарско претпријатие „Снежана" од Горче Петров е основано со решението
под; бр. 2809 од 30-VII-1954 год. Покасно е пререгистрирано поради измена на називот на претпри-

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

3 507
143
394

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

3 0?8
4 425
1 151
12 648

јатието со решението бр. 01-5582/1 на НО на општината Горче Петров и запишано во регистарот на
стопанските организации ири Окружниот стопански суд во Скопје под бр. 94, страна 217.
Основна дејност на претпријатието е производство на слаткарски производи и вршење угостителски услуги — промет.

Стр. XLIV -

Сопствените' производи претпријатието ги реализира исклучиво преку своите продавници во Горче Петров.
Планираниот промет за 1961 год. изнесуваше
(во ООО) 40.000, а е остварен 50.064 или зголемување
на прометот за 25%.

Претпријатието оствари вкупен приход 50.275
илјади дин., од кој по подобрување на трошоците
е остварен доход 12.489 илјади динари кој е распределен за личен доход 10.668 илјади динари и за
фондови 1.821 динари.
Просечно запослени работници и службеници
30 лица.
(381)

БИЛАНС
НА РУДАРСКИОТ БАЗЕН НА ХРОМ „РАДУША" на 31 декември 1961 година
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
fc. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива . . ; . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

1 002 934
566 291
111 691
500847
755 064
439 236

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

1 251 018
525 385
224 794

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . ,
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

867 390
220 233
287 243
3 376 063

Динари
Вкупен приход
— — 1,687.817.973
Вкупно производство
— — 998.518.846
Остварен ДОЈСОД
- -689.299.127
Придонес од доходот — — —
103,394.869
Чист приход
585.904.253
Личен доход
— — — — —
515,165.597
Заеднички резервен, фонд — —
1,895.151
Задолжителен резервен фонд 17,671.746
Останати фондови — — — —
51,171.764
585,904.258
(386)

Ред
'
број

СКОПЈЕ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
6 495

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива

5 423
24 797
2 350

ВКУПНО:

Износ
во ООО див.

1. Деловен фонд
. . . . . . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

БИЛАНС
НА КЛИНИКАТА ЗА КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Пасива

Назив на позицијата

број

3 376 063

Претпријатието Рударски базен на хром „Радуша" — Горче Петров, е основано со решението
на Владата на ФНРЈ — Белград под бр. 462/46-3
од 31-V-1946 година
Регистрацијата на претпријатието е извршена
при Окружниот стопански суд во Скопје, со решението на судот од 9-1Т-1955 година.
Основната дејност на претпријатието е експлоатација на хромна руда и преработка на хромна
руда Ш врста во хромни концентрат.

број

ГОРЧЕ ПЕТРОВ

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

15 февруари 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Bp. 5

39 071

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

10 719

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Д^уга пасива
ВКУПНО:

25 853
2 499
39 071

НА

ПРЕТПРИЈАТИЕТО

ЗА

Актива
Ред.
број

Б И Л А Н С
ЕЛЕКТРОИНСТА ЛАТЕВСКИ УСЛУГИ
- БИТОЛА
на 31 декември 1961 годиш

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
в.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
.
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред.
број

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

„ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР"
Пасива

Назив на позицијата

5 385

5 235
77 999
13 740

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Износ
во ООО дин.

8 797
15
2172

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

102 359

ВКУПНО:

14 759
41 087
35 529
102 359

За 1961 год. беше планирано вкупен приход
од вредност од 120,000.000 дин., а се оствари
141,741.000 дин. што значи планот е натфрлен за
118%.

Направени
се трошоци во вредност од
106,212.000 дин. а е остварен доход од 35,529.000 динари.
За лични доходи е исплатено 29.499.000 дин
а за фондови е издвоено 3,371.000 дин.
Чистиот приход во однос на 1960 год. е пораснат за 140%.
Претпријатието има вкупно запослен персонал 70 лица од кои 15 се службеници и 55 работници.
(436)

Б И Л А Н С
НА ПРЕХРАНБЕНИОТ КОМБИНАТ „МОША ПИЈАДЕ" на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Ред.
број

Стр. XXXVII

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР"
БИТОЛА ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието е основано на 1-III-1956 год.
со решението на Народниот одбор на Општината
Битола бр. 2365/1956 година.
Дејноста на претпријатието е: изведување на
електрични инсталации на слаба и јака струја и
поправка на х електрични машини, поправка на
уреди, инструменти, направи до 10 KB и тоа:
куќни инсталации, монтирање на ниско канонски
електрични мрежи, далекуводи, трафостаници,
пегли, реша, бојлери, волтметри, амперметри и
други направи што се со напон до 10 KB.

Актива

Бр. 5 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

15 февруари 1963

Износ
Ред.
во ООО дин. број

СТРУМИЦА
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
768 242

19191
271 740
321 684
36 918
1 417 775

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА КОМБИНАТОТ „МОША ПИЈАДЕ"
- СТРУМИЦА ВО 1961 ГОДИНА
Комбинатот е основан и предаден на управување на работниот колектив на 3 јануари 1958 го-

1. Деловен фонд
. . . . . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

27 4Q0
1 443
5 847

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

1 154 285
192 897
35 Sl3
1 417 775

дина, а е регистриран к а ј Стопанскиот суд во Штип
на 26-VI-1S56 година, под бр. 210/56.
Дејноста на комбинатот е: откуп и клање на
жива стока, преработка на месо и месни производи,
конзервирање на овошје и зеленчук, откуп, смрзнување и лагерирање на земјоделски производи.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Bp. 5

Производствениот план за 1961 год. е исполнет
со 123%. Во текот на годината комбинатот оствари
вкупен приход во висина од 1.047.722.156 дин. Од
остварениот чист приход комбинатот ги покри сите
исплатени лични доходи, обврските спрема општествената заедница, обврските по ануитетите за

НА
Актива
Ред.
број

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин. број

Ред

'
број

Назив на позицијата

13 527
11 400
98 065
198 557
158 852
2( 9 977

1. Деловен фонд
. . . . . . . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Пасива
Износ
во ООО дин.

26 497
14 627
25 381

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

690 378

ВКУПНО:

412 597
142217
69 059
690 378

Претпријатието во текот на работењето оствари вкупен приход во износ од 4.375.833.049 динари., доход 119,337.553 дин. и чист приход
101,436.920 дин., кој е распределен: за лични доходи 62,429.364 дин., а на име фондови 35,007.556
динари.
Планот на прометот во однос на минатата година е наголемен за 178,20%, исто така се' наголемени и доходот и чистиот приход како и фондовите.
Бројот на просечно зашилените работници и
службеници во 1961 год. изнесуваше 98.
(371)

Б И Л А Н С
НА ПЕЧАТНИЦАТА „ПРОСВЕТА" - КУМАНОВО
на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
. . . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

СКОПЈЕ

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА,ТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „СТОКОПРОМЕТ" - СКОПЈЕ
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието е основано со решението бр.
33920 на Народниот одбор на гр. Скопје на ден
1-IX-1950 год. Регистрирано е во Окружниот стопански СУД в о Скопје под Фи бр. 644. Со решението на Управата за надворешна трговија на
ФНРЈ бр. 3019 од 1-III-1956 год. претпријатието
е запишано во регистарот за обавување на работи за извоз и увоз на стоки и сточни производи.
Основна дејност на претпријатието е: промет
со земјоделски и сточни производи за извоз.

Актива

основни и обртни средства, остатокот во ,износ од
13,791.201 дин. го внесе во својот деловен фонд,
Проблеми со кои секојдневно се бори комбинатот воглавно се следните: наплатата на побарувањата од своите купувачи, недоволниот магацински простор за сместување на амбалажата, како
и недоволниот и дотраениот возен парк.
(230)

БИЛАНС
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „СТОКО ПРОМЕТ" УВОЗ-ИЗВОЗ,
на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна "вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

15 февруари 1963

Ред
Износ
'
во ООО дин. број

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
33 658

1 664
29 206
46 005
3 552
114 685

1. Деловен фонд
\ . . .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

25 755
589
24

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива .
ВКУПНО:

42 744
44 805
168
114 085

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Л5 февруари 1963

Актива
Ред.
број

Bp. Ѕ -

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТЕХНОМЕТАЛ" - СКОПЈЕ
на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

A. Основни средства
1. Основни средства
2. Парични средства на основ, средства
Б. Средства на заедничката
потрошувачка
3. Средства на заедничката потрошувачка
4. Парични средства на заедничката
потрошувачка
B. Обртни средства
5. Вкупни обртни средства

Износ

Ред.
број

76 008 906

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

40 930 789

Назив на позицијата

Б. Извори на средствата на
заедничката потрошувачка
3. Фонд за заедничката потрошувачка
4. Други извори на средствата на заедничката потрошувачка

В. Извори на обртните средства
5. Фонд на обртните средства . . . .
83 430 341 6. Други извори на обртните средства

Ctp. XLVH

Пасива
Износ

94 707 845
-

55 909 609
-

Г. Резервен фонд и други фондови
Г. Издвоени средства
7. Резервен фонд и други фондови . . 104 552 302
6. Парични средства на резервниот
8. Извори на нераспределените средства
фонд и на другите фондови . . . .
7. Парични средства на нераспределеД. Извори на средствата во пресметката
ните средства
' . . . , 1 689 426 544
и друга пасива
9. Краткорочни кредити за обртни
Д. Средства во пресметката и
средства
1 300 892 789
друга актива
8. Купувачи и други побарувања . . 1 630 300 721 10. Добавувачи и други обврски . . . 2 017 873 649
94 854 161 11. Друга пасива
9. Друга актива
.
46 065 368
ВКУПНО:

3 620 001 462

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието „Технометал" — Скопје е формирано во 1945 год. како претпријатие за електротехнички материјали, а потоа 1947 год. како претпријатие за купопродажба на електрични материјали. Во 1950 год. фузионирани се претпријатието
„Електротехна" со „Продаваниот сервис" претпријатие за снабдување на индустријата и рударството во едно претпријатие под назив „Индустриски сервис".
/

Актива
број

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

3 620 001 462

Во 1961 год. претпријатието „Технометал" —
Скопје има планиран промет од 6.500,000.000 динари.
Овој план е остварен со 6.736,639.171 дин., односно
планот е извршен со 104,05%.
Остварениот промет е реализиран од редовна
и транзит продажба и тоа од гранките 114, 115, 117
и 119. Од реализацијата е остварен доход од
162,374.224 динари.
Чистиот приход на претпријатието изнесува
138,045.090 дин. кој е распределен на личен доход
и фондови.
(450)

Б И Л А Н С
НА КЛИНИКАТА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

ВКУПНО:

Ред

'
број

СКОПЈЕ
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
12 303

6 694
53 284
3 503
1 140
76 924

1. Деловен фонд .
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

16 434
4 221
19 036

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

13 886
23 347
76 924
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НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО
Актива
број

v

ЗА

Б И Л А Н С
ПРОЕКТИРАЊЕ
„МАКЕ ДОНИЈАПРОЕКТ" на 31 декември 1961 година

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
.
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

42 379
21 051
39 675
9104
1 611
2611

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
.
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Износ
во ООО дин.

2") 025
15 592
249

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
ВКУПНО:

37 627
255
37 896
116 644

год., до која дата истото работеше под името Завод за станбена изградба, кој функционира од
1957 год. како установа со самостојно финансирање.
Во овој период има изработено проекти за повеќе
станбени населби во Скопје како што се: „Карпош
1 и Карпош II", „Кисела Вода" и „Автокоманда"
како и гро на проекти за изградба на новата
улица „Партизанска", проект за Земјоделско шумарскиот факултет и Институтот за национална
историја. Во моментот има зашилено 18 инженери
2 економисти, двадесет техничари и друг административен и помошен кадар.
(354)

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ОВОШТАР", с. ТРНОВО, БИТОЛСКО
на 31 декември 1961 година

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

Назив на позицијата

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

1,6 644

Претпријатието „Македонија'проект" — Скопје,
е регистрирано во Окружниот стопански суд во
Скопје под бр. 422 од 15-V-1961 год,, со предмет
на работа: проектирање објекти од општа архитектура и општествен стандард, изработување на решенија од областа на мал урбанизам, изготвување
студии, решенија, економско-технички анализи и
програми, како и други генерални и главни проекти.
Под овакво име и предмет на работа претпријатието ја обавува својата дејност од 1-VI-1961

6poj

број

СКОПЈЕ
Пасива

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

15 февруари 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Bp. 5

Ред
„ .
број

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. ,Извори на постојаните средства
61 117

3 363
1215
782
1 743
68 220

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Земјоделското стопанство „Овоштар" од с. Трново, Битолско, е формирано во 1954 година, со
дејност солсксстопанска (производство на овошје).
Во 1955/56 год. стопанството подигна нискостеблени плантажни овошни насади на површина

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

20 367

II. Други форми на изворите ца
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

46 60S
69
1 176
68 220

од 25 ха, кои делумно стапија во родност 1961
год. Во 1960/61 год. стопанството подигна во продолжение на својата програма уште 22 ха интензивни. овошни наса,ди. Со ова и останатите обработливи површини се претворени во интензивни
овошни насади што се одгледуваат по најновите
современи научни постигнувања.

Бр. 5 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА НРМ

1ђ февруари 196Ѕ

Во 1961 год. временските прилики не беа најповолни за овоштарството и нед озво лија стопанството да го реализира производствениот план
поради големата штета како од сушата така и од
градобитнина, со кое плодовите беа прилично ош-
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тетени. Но и покрај ова, стопанството успеа да
оствари вкупен приход од 9,216.609 дин. и со тоа
се покриени трошоците на работењето со личните
доходи. Од фондовите се потрошени 571.744 динари.
Стопанството е во пробен погон.
(406)

Б И Л А Н С
НА

ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Актива
Ред
'
броз

КАМЕНОЛОМ

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните

БОДА"

-

СКОПЈЕ

2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
II' ДРУГИ форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива

Ред
'
број

Назив на позицијата

10 703
10210
15 637
13 643

1. Деловен фонд . . . .
^ . . .
.
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

Износ
во ООО дин.

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ЈКАМЕНОЛОМОТ „КИСЕЛА ВОДА" СКОПЈЕ
ВО 1961 ГОДИНА
Претпријатието е регистрирано к а ј Окружниот
стопански суд во Скопје под бр. 261/58 а под фирма: Каменолом „Кисела Вода" - Скопје.
Основната дејност на претпријатието, спрема
решението за регистрација, е следна:
а) производство на кршен камен за ѕидање,
б) производство на туцаник и ризла за патишта
в) ивичници за улици и разни камени блокови.

54

707

559
1534

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива

85 908 1

ВКУПНО:

Пасива

I. Извори на постојаните средства
35 715

3.
4.
5.
6.

„КИСЕЛА

на 31 декември 1961 година

ВКУПНО:

106 1 6
8 511
9 931
85 908

Во 1961 год. претпријатието
оствари вкупен приход
— — — 139,152.468
Трошоци на работењето — — 51.192.688
Остварен доход
— — — — 87.959.780
Придонес од доходот — — 13,193.967
Остварен чист приход
— 74,765.813
Лични доходи на работниците 63,550.941
Придонес за резервен фонд —
218.589
Придонес за заедничка резерва
224.468
Деловен фонд -- 8.300.000
Заедничка потрошувачка —
317.579
Вкупно распределено — — 74,765.813
(392)

Б И Л А Н С
НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТБЦ НА НРМ -

Ред,
број

Износ
во ООО дин.

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

СКОПЈЕ

Пасива

на 31 декември 1961 година

Актива

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања
Запаси
.
Друга актива . . . ' . . . . .
ВКУПНО:

.
.
.
.

.
.
v
.

Ред.
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
80 965
3 372
7 692
45 795
15 748
23 845
177 417

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

97 317
6110
1050

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

53 301
19 632
177 417

Стр.XLIV-

15 февруари 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Bp. 5

Б И Л А Н С
НА ФАСАДЕРСКО-ТЕРАЦЕРСКО И МЕРМЕ РО-КЕРАМИЧКО УСЛУЖНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ „УДАРНИК" СКОПЈЕ
Актива
на 31 декември 1961 година
број ,

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
. .
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
II. Други форми на средствата
. .
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања

ВКУПНО:

^ед'
број

ГРАДЕЖНО

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
34 544

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

985
10 822
99 687
56 993
3314

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

206 345

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „УДАРНИК" - СКОПЈЕ ВО
1961 ГОДИНА
Претпријатието е основано од НО на општината Кисела Вода — Скопје, со решението бр. 28
од 10-11-1958 година. Регистрирањето во стопанскиот суд е извршено на ден 27-П-1958 година, а
конституирано е со решението бр. 741 на 20-Х11-1958
година.
Во текот на деловната година претпријатието
ги вршеше следните градежни дејности, и тоа:
фасадерска, терацерска, керамичарска, мермерна

30194
1 059
1 845

42 250
125 959
5 038
206 345

и пггукомермершц паркетарска, изработка на ладни
и топли подови, изградба на помали објекти и
други градежни услуги.
Претпријатието има и свое градилиште во
Белград.
Работничкиот совет е оформен на 15-IX-1958
год. и брои 23 члена.
Управниот одбор е составен од 7 члена.
Во текот на деловната година, во просек, во
претпријатието работеа 371 работници и службеници.
Во деловната 1961 год. претпријатието оствари
бруто продукт во износ од 458,892.000 динари. (274)

Б И Л А Н С
НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОТО И ПЕЧАТАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА"
- СКОПЈЕ
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред

'
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

Ред
'
број

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
226 264

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

21 727
40 508
170 326
94 626
15 844
569 295

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА
Нсвинско-издавачкото и печатарско претпријатие „Нова Македонија" - Скопје е формирано
од страна на Главниот одбор на ССРНМ кон крајот на 1944 година.

242 515
14 884 '
16 922

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

175 318
85 163
34 493
569 295

Во изминатиот период во текот на работната
1361 година претпријатието ја имаше усмерено
својата работа во развивањето на својата основна
дејност печатење и издавање на весникот „Нова
Македонија" кој во овој период постигнува задоволителен тираж.
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Покрај горната дејност, претпријатието во
својот печатарски погон во изминатиот период
вршеше и други печатарски услуги во печатење
на останатите неделни и месечни листови и списанија, брошури и разни видови книги.

Бр. 5 -

Стр. XXXV

Вкупниот приход на претпријатието е остварен со 108,66%, а чистиот приход е остварен со
105,16%. Ова придонесе

за

постигнување

добри

финансиски резултати.

Б И Л А Н С
i
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА СИТЕ ВИДОВИ КИЛИМИ „МАКЕДОНСКИ
ФОЛКЛОР" - СКОПЈЕ
Актива
на 31 декември 1961 година
Пасива
Ред.
број

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
. . . . . . . .
Купувачи и други побарувања . .
Залаел
Друга актива
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

377 523
21 198
11 706
136 568
191 970
104 171

Назив на позицијата

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и други побарувања . .
Запаси
Друга актива . .
ВКУПНО:

Износ
во ООО дин.

96 054
8 319
454

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити к а ј банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

618170
57 186
62953
843 36

вање на производството на машински килими „велвет" и „букле".
Со проширувањето, вредноста на годишното
производство се зголемува со околу 395,000.000 динари.
Поради реконструкцијата, планот на производството за 1961 год. е извршен само со 83,9%, планот
на реализацијата за 1961 год. со 116,2%. Во поглед
на економичноста на работењето, во споредба со
изминатите години, најарни резултати се забележани во 1961 год, и покрај настанатите измени на
економските инструменти кои требаше негативно
да влијаат на крајниот финансиски резултат.
\
(403)

БИЛАНС
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОГРЕС" на 31 декември 1961 година

L Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

1. Деловен фонд . . . .
^ . . .
.
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

843136

Претпријатието за изработка на сите видови
килими „Македонски фолклор" — Скопје е основано во 1947 год. Основна дејност му е: производн
ство и извоз на сите видови килими и купо-продажба на мало и големо. Производната дејност се
одвива во работните простории на седиштето во
Скопје и во погоните во Кратово, Кр. Паланка и
Куманово.
Во текот на 1961 год. е извршена реконструкција и проширување на претпријатието со воведу-

број

Назив на позицијата

I. Извори на постојаните средства

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1961 ГОДИНА

Актива

Ред.
број

Ред
Износ
'
во ООО дин. број

ПРОБИШТИП
Пасива

Назив на позицијата

Износ
во ООО дин

I. Извори на постојаните средства
30 297

16 968
38 672
39 389
5188
130 514

1. Деловен фонд . . . .
^ . . .
.
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . ,

46 549
191
3 672

II. Други форми на изворите на
средствата
4. Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .
6. Друга пасива
ВКУПНО:

2 938
73 542
3 622
130 514

Стр.XXXVI-

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО
Актива
Ред.
број
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Бр. 5

БИЛАНС
ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО НА ГОЛЕМО И МАЛО
„АГРОМЕХАНИКА" - СКОПЈЕ
на 31 декември 1961 година
Пасива

Назив на позицијата

I. Основни средства
1. Сегашна вредност на основните
средства
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка . . . .
II. Други форми на средствата
3. Банка и благајна
4. Купувачи и други побарувања . .
5. Запаси
ft, Друга актива
ВКУПНО:

Износ

Ред.
број

I. Извори на постојаните средства
26148 612

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

204 247 007
914 566 454
975 682 746

II. Други форми на изворите на
средствата
1310 000 000.
4. Користени кредити кај банката .
5. Добавувачи и други обврски . . . 473 687 669
277 981 946
6. Друга пасива

2120 644 819

По ликвидирањето на Републичкиот деловен
сојуз з а ' поледелство и механизација на НРМ во
чиј состав беше и ова претпријатие како погон
за механизација т.е. од 1-1-1961 год. ја започнува
својата дејност како самостојно претпријатие.
Регистрирано е к а ј Окружниот стопански суд во
Скопје под рег. лист бр. 670, страна 949, свеска П.
Предмет на делувањето на претпријатието е:
купување и продавање на големо и мало на сите
видови земјоделски машини и орадија, машини
за изведување на мелиоративните работи, моторни
возила, машини за преработка и доработка на
земјоделеко-сточарски производи, опрема за наводнување, опрема за винарство, мерни уреди,
цистерни и монтажна опрема, опрема за заштита
на растенијата, опрема за рано градинарство, резервни делови и гуми за сите споменати земјоделски приклучни машини, орадија и друго.

ВКУПНО:

I. Основни средства
1, Сегашна вредност на основните
средства . .
2. Сегашна вредност на средствата на
заедничката потрошувачка
. . . .
3.
4.
5.
6.

II. Други форми на средствата
Банка и благајна
Купувачи и друга побарувања . .
Запаси
. .
Друга актива
ВКУПНО:

Г - л ос
во ООО дин.

2120 644 819

Во текот на 1961 год. претпријатието ја покажа следната положба:
Остварен доход — — — — 140,294.292 дин.
Придонес на доходот
— — 21,044.144 „
Чист приход
— 119,250.148 „
Остварениот чист приход Работничкиот совет
го расподели на:
— за лични доходи — — — 50,021.069 дин
— за резервни делови
— — 34,614.539 „
— 2% за заеднички рез. фонд
692.290 "
— придонес за инвестиционен
фонд - 6,922.900 "
— фонд за заедничка
потрошувачка
— —- — — 20,000.000 „
— деловен фонд
— — —
6,999.350 „
Претпријатието оваа година работеше со основни средства во ,износ од Ѕ0,952.329 дин и кредити за обртни средства во висина од 1.310.000.000
дин. просечно.
Обврските спрема добавувачите изнесуваат
374,666.587, а побарувањата од купувачите 908,041.112
динари.
(433)

Б И Л А Н С
НА РАБОТНИЧКО СЛУЖБЕНИЧКИОТ РЕСТОРАН „РАДУША" ^
Актива
на 31 декември 1961 година
Назив на позицијата

35 462 504
5 994 188
17 518512

-

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АГРОМЕХАНИКА"
- СКОПЈЕ ВО 1961 ГОДИНА

број

Износ

Назив на позицијата

Ред

'
број

ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Назив на позицијата

Пасива
Износ
во ООО дин.

I. Извори на постојаните средства
-

324
1882
1029
998
4 233

1. Деловен фонд
2. Фонд на заедничката потрошувачка
3. Резервен фонд и други фондови . .

107
26

II. Други форми на изворите на
средствата
4, Користени кредити кај банката . .
5. Добавувачи и други обврски . . .

1082
3 018

ВКУПНО:

4 233
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леп на Претпријатието за производство на готова
облека и шивачки услуги „Солид,ност" од Прилеп.
Предмет на работењето на продавницата е: продажба на конфекција, кратка и плетена стока.
Продавницата е основана од Претпријатието
„Солидност" од Прилеп, а согласно со одобрението
на НО на општината Прилеп бр. 04-522/1 од 3-II1962 годиш.
Раководител на продавницата е Павле Лунески,
а ќе ја потпишува лицето' што е овластено да го
потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола Фи
бр. 88/62.
'(460)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
26-1-1962 год., рег. бр. 5/62, свеска I, е запишан под
фирма: Заеднички осигурителен завод на општините Прилеп, Крушево, Кривогаштани, Тополчани,
Долнени, Манастир и Плетвар, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на заводот е: осигурување на имоти и лица.
Заводот е основан од) НО на . општината Прилеп, Крушево, Кривогаштани, Тополчани, Долнени,
Манастир и Плетвар, со решението бр. 04-6933/1 од
27-XI-1961 година.
Заводот ќе го потпишува директорот Мицко
Талевски.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 64/62.
(461)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
8-II-1962 год,, рег. бр. 5/56, свеска II, е запишана
под фирма: Продавница бр. 20 во Прилеп на Трговското претпријатие „На-Ма" од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на
мало со текстил, кратка и плетена стока и конфекција.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „На-Ма" — Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 04-589/1
од 25-1-1962 година.
Раководител на продавницата е Данчо Илиевски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да
го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 79/62.
' (456)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
16-XII-1961 год., рег. бр. 5/59, свеска II, е запишана
под фирма: Продавница бр. 1 во Прилеп на Претпријатието „Солидност" од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на конфекција, кратка и плетена стока.
Продавницата е основана од Претпријатието
„Солидност" од Прилеп, а согласно со одобрението
на НО на општината Прилеп бр. 04-7983 од 9-XII1961 година.
Раководител на продавницата е Ристевски Димко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да
го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 557/01.
.
(457)

Бр. 5 -

Стр- 65

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
16-XII-1961 год,, рег. бр. 5/59, свеска II, е запишана
под фирма: Продавница бр. 2 во Прилеп на Претпријатието „Солидност" од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на конфекција, кратка и плетена стока.
Продавницата е основана од, Претпријатието
„Солидност" од Прилеп, а согласно со одобрението
на НО на општината Прилеп бр. 04-7983 од 9-XII1961 година.
Раководител на продавницата е Секуловски
Борка, а ќе ја потпишува лицето што е овластено
да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола Фи
бр. 558/61.
' (458)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
д)ека во регистарот на стопанските организации на
22-1-1962 год,, рег. бр. 26/61, свеска I, е запишана
под фирма: Продавница во Прилеп на Фабриката
за производство на машини за шиење и прецизна
електромеханика „Владо Багат" — Задар. Предмет
на работењето на продавницата е продажба на машини за шиење, делови и прибор за истите, курсеви за употреба на машини за шиење (ракување,
кроење и шиење) и вршење на сервисни услуги на
машините за шиење.
Продавницата е основана од Фабриката ,,Владо
Багат" од Задар, а согласно со одобрението на НО
на општината Прилеп бр. 04-7607/1 од 9-XI-1961
година.
Раководител на продавницата е Петар Пиштолов.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 537/61.
(462)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
27-XII-1961 год., рег. бр. 7/61, свеска I, е запишана
под фирма: Откупна станица во Прилеп на Претпријатието за промет со кожи и волна „Црна Река"
од Битола. Предмет на работењето на станицата е:
купување на кожи и волна од кланицата во Прилеп и од земјоделските задруги на територијата на
општината Прилеп.
Откупната станица е основана од Претпријатието „Црна Река" од Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 04-586 од
1-II-1961 година.
Раководител на Откупната станица е Десовски
Гога, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да
го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 573/61.
(463)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
21-XI-1961 год., рег. бр, 22/61, свеска II, е запишан
под фирма: Земјоделско-прехранбен
комбинат
„Струшко Поле" во изградба, со седиште во Струга. Предмет на работењето на комбинатот е: користење и експлоатација на земјишните површини
од Струшкото блато за производство на зеленчук,
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овошје, поледелски и фуражни растенија; одгледување на добиток за тов, како и за добивање на
млеко; преработка на млеко и млечни производи,
преработка на месо, зеленчук и овошје во соодветни индустриски продукти; промет со селскостопански и други производи од сопствено производство.
Комбинатот е основан со решението на НО на
општината Струга бр. 01-6968/1 од 3-XI-1961 год.
Комбинатот ќе го потпишува Сотир Сотиров "
ски? в. д, директор.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 540/61.
(464)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
18-XII-1961 год., рег. бр. 120/55, свеска III, е запишан под фирма: Хотел-ресторан ,уГранд" во Струга на Претпријатието „Алкопромет" од Струга.
Предмет на работењето на ресторанот е: хотелскоресторанска дејност.
Ресторанот е основан од Претпријатието „Алкопромет" од Струга, а согласно со одобрението на
НО на општината ,Струга бр. 5916/1 од 18-XI-1961
и 5917/1 од 25-XI-1961 гоД(ина.
Раководител на ресторанот е Попоски Теодосиј а, а ќе го потпишува лицето што е овластено дд
го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 562/61.
'
(465)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
25-XI-1961 год., рег. бр. 2/58^ свеска III, е запишана
под фирма: Работничка менза во Струга на Фабриката „Стружанка" од Струга. Предмет на работењето на мензата е: набавка, спремање и продажба на храна, алкохолни и безалкохолни пијалоци
на своите работници.
Мензата е основана од Фабриката ,,Стружанка"
од Струга, а согласно со одобрението на НО на
општината Струга бр. 07-7639/1 од 26-Х-1961 год,
Раководител на мензата е Танасковски Богдан.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 536/61.
(466)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
31-1-1962 год., рег. бр. 74/55, свеска III, е запишана
под фирма: Трговска продавница во сел(^ Радожда
на Трговското претпријатие „Нова трговија" од
Струга. Предмет на работењето на 'продавницата е:
продажба на текстил, куса и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока и играчки,
илински преработки и брашно, д е л и к а т е с и производи, производи од шеќер и какао, алкохолни и
безалкохолни пијалоци, производи од гума, каучук
и пластични маси, железна и метална стока, парфимериска и козметичка стока, стакло, порцелан
и керамичка стока, животни намирници и предмети за домашна потреба, преработка од тутун и
кибрит и прибор, дрогериска стока и нафтени деривати.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нова трговија" од Струга, а согласно со
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одобрението на НО на општината Струга бр. 10190
од 21-XII-1961 година.
Раководител на продавницата е Шанковски
Крсте, а ќе ја потпишува лицето што е овластено
да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 38/62.
(467)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
31-1-1962 год., рег. бр. 74/55, свеска III, е запишана
под фирма: Трговска продавница во село Калишта
на Трговското претпријатие „Нова трговија" од
Струга. Предмет на работењето на продавницата е:
продажба на текстил, куса и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока и играчки,
илински преработки и брашно, деликатеси^ производи, производи од шеќер и какао, алкохолни-и
безалкохолни пијалоци, производи од гума, каучук
и пластични маси, железна и метална стока, парфимериска и козметичка стока, стакло, порцелан
и керамичка стока, животни намирници и предмети за домашна потреба, преработка од тутун и
кибрит и прибор, дрогериска^ стока и нафте-ни деривати.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нова трговија" од Струга, а согласно со
одобрението на НО на општината Струга бр. 10190
од 21-XII-1961 година.
Раководител на продавницата е Елмази Сеадет,
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го
потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 39/62.
(468)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
31-1-1962 год., рег. бр. 74/55, свеска III, е запишана
под фирма: Трговска продавница во село Вишни
на Трговското претпријатие „Нова трговија" од
Струга. Предмет на работењето на продавницата е:
продажба на текстил, кратка и плетена стока и
конфекција, галантериска и базарска стока, играчки, илински преработки и брашно, деликатеси!!
производи, производи од шеќер и какао, алкохолни
и безалкохолни пијалоци, производи од гума, каучук и пластични маси, железарска и метална стока, парфимериска и козметичка стока, стакло,
порцелан и керамичка стока, животни намирници
и предмети за домашна потреба, преработки од тутун, кибрит и прибор, дрогериска стока и нафтени
деривати.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нова трговија" од Струга, а согласно со
одобрението на НО на општината Струга бр. 10190
од 21-XII-1961 година.
Раководител на продавницата е Герасим Таштаноски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено
да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 40/62.
(469)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
31-1-1962 година, рег. бр. 74/55, свеска III, е запи-
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шана под фирма: Трговска продавница во село
Радолишта на Трговското претпријатие ,,Нова трговија44 од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, кратка и плетена стока и конфекција, Галантериска и базарска
стока и играчки, млински преработки и брашно,
деликатесни производи, производи од шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, производи од гума, каучук и пластични маси? железарска и метална стока, парфимериска и козметичка
стока, стакло, порцелан и керамичка стока, животни намирници и предмети за домашна Потреба,
преработки од тутун, кибрит и прибор, дрогериска
стока и нафтени деривати.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нова трговија" од Струга, а согласно со
одобрението на НО на општината Струга бр. 10190
од 21-XII-1961 година.
Раководител на продавницата е Фадил Черменика, а ќ е ја потшишува лицето што е овластено
да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
' бр. 41/62.
(470)

КОНКУРСИ
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ
ПРИ НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО
распишува
К О Н К У Р С
за следните упразнети работни места при Народниот одбор на општината Куманово:
1. Секретар на Народниот одбор на општината
1
Куманово,
,
2. Еден пазариш ен инспектор во Одделението
за стопанство,
3. Еден управител на Установата со самостојно
финансирање за спроведување на ликвидација на
стопански и други организации кои преостанале
со работа и вршење на книговодствени услуги.
УСЛОВИ:
Кандидатите под точка 1) треба да имаат завршено високо образование или признаена висока
стручна спрема.
Кандидатите под точка 2) треба да имаат завршено вшие објразование или признаена виша
стручна спрема.
Кандидатите под точка 3) треба да имаат завршено виша или средна школа и 4 до 5 години
практика на книговодствени работи.
Молбите со кратка биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се достават до Народниот одбор на општина Куманово — Комисија за службенички
работи.
i
i
Кандидатите што се наоѓаат моментално на
друга работа треба да достават, покрај останатите
документи, и потврда од органот кај што се на
работа дека имаат право да конкурираат на горе
посочените работни места.
Овој конкурс важи од денот на објавувањето
и ќе трае сб до пополнување на работните места.
(85)

fip. 3 -
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На основа член 3 од Правилникот за специјализација на здравствените службеници од I група,
Домот за народно здравје — Прилеп
распишува
К О Н К У Р С
за специјализација на 1 лекар по педијатрија
УСЛОВИ: Кандидатот да ги исполнува условите од Правилникот за специјализација на
здравствените службеници од I група, да има положено стручен испит, работен стаж над три години и знаење на еден странски јазик.
Молбите се доставуваат до Домот за народно
здравје — Прилеп, во рок Од) 15 дена од објавувањето на конкурсот.
(87)
Конкурсната комисија при Регионалната стопанска
комора за Скопска, Т. Велешка, Кумановска и
Тетовска околија
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни места
и тоа:
1. Референт по сточарство и ветерина,
2. Референт по надворешна трговија,
3. Референт по документација, библиотека и
информации.
,
Услови:
,
Под точка 1 — земјоделско-шумарски факултет со над 5 години практика во струката.
Под точка 2 — висока, виша или средна подготовка со над 5 години практика во струката по
надворешна трговија, предност имаат кандидатите
со висока подготовка.
Под точка 3 — висока подготовка со над 5
години практика во струката.
Молбите со куса биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници
и потврда од органот каде што се запослени дека
имаат право на учество во конкурсот, да се достават до Конкурсната комисија при Комората.
Плата по Законот за јавните службеници, а
положајна плата по Одлуката за положајните
плати на Комората.
(Конкурсот има важност 15 дена од денот на
објавувањето во „Службен весник на НРМ" и до
тој датум ќе се примаат молби со потребните документи, а во случај да до одредениот рок не се
пополни некое работно место, конкурсот трае до
неговото пополнување.
(90)
ИСПРАВКА
Во конкурсот на факултетскиот совет на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, објавеЕ!
ве „Службен весник на НРМ" бр. 2 од 25-1-1963
година, во точка 3) за преизбор на асистенти место
предметот „Биологија" треба да стои „Ботаника".

Стр. П -

б л у Ж Б Е н БЕСНИК НА Н Ш

бр. ѕ

Факултетскиот совет на Филозофскиот факултет
во Скопје
распишува

w

К О Н К У Р С
за еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши. предавач, доцент, предавач)
ѕа (предметот германска литература.
Пријавите (со биографија, список на научни
и стручни трудови, воколку има такви, со по
еден примерок од истите и потребните такси,
како и документите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во Секретаријатот на 'Факултетот.
Рок за поднесување на пријавите е 15 дена
од денот на објавувањето во „Нова Македонија"
односно до пополнување на местото.
(89)
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТАТА
БОЛНИЦА - ОХРИД
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни места:
1. Еден лекар на специјализација по оториноларингологија,
2. Тројца лекари од општа пракса со подолг
стаж за работа во болничките одд,еленија.
УСЛОВИ: под 1) да има положен стручен испит
и знаење на одреден странски јазик, а под 2) лекари од општа пракса со подолг стаж.
Настап на работа веднаш за раб. место под 1).
а под 2) по спогод,ба.
Личен доход по Правилникот за личен доход
на Болницата.
Стан и патни и селидбени трошоци не се обезбедуваат.
Молбите со куса биографија да се достават до
Конкурсната комисија.
ѕ
Конкурсот трае се до пополнување на работните места.
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У С Л О В И : Лекар специјалист трансфузодагог
со 3 години практика во струката.
Плата според, Правилникот за распределба на
личниот доход на работниците на Заводот за трансфузија на крв на НРМ - - Скопје.
^
Стан обезбеден.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, а доколку местото не се пополни, конкурсот
останува отворен до неговото пополнување.
Молбите ќе се примаат во Заводот за трансфузија на крв на НРМ — Скопје.
(121)
Управниот одбор на Заедничката управа за аеродрумски услуги на општините од Скопска околија
— Скопје
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на работното место СМЕТКОВОДИТЕЛ
УСЛОВИ:
— економски факултет со 1 година практика
во струката,
— економска школа со 3 години практика во
сметководството,
— да има средно образование или на него рамна школа со над 10 години служба како сметководител.
Плата според Правилникот за расподелба на
личниот доход,
Настап на работа веднаш.
Молбите со куса биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници
и потврда од органот каде што се занос лени дека
имаат право на учество во конкурсот, д,а се достават на горната адреса.
Конкурсот трае се до пополнувањето на работното место.
Поштански фах бр. 2 — Скопје.
Телефон 23-85.
v
(123)

НАРОДНИОТ МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ
распишува
К О Н К У Р С

СОДРЖИНА
V РТР-

за пополнување на работното место кустос—етнолог
Услови: Завршен филозофски факултет, група
етнологија.
Овој конкурс има важност 15 дена од денот
на објавувањето во „Службен весник на НРМ". (122)

20. Одлука за престанување со работа на Републичкиот од,бор за собирање помош за
настраданите семејства од елементарните
65
непогоди во HP Македонија —
^
Решение за потврдување Одлуката за укинување на Институтот за студен и истраСОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ТРАНСФУЗИЈА
жувања при Техничкиот факултет на УниНА КРВ НА НРМ - СКОПЈЕ
верзитетот во Скопје — — — — — — 65
распишува
22. Решение за разрешување и именување членови на Републичката арбитражна комисија 65
К О Н К У Р С
Ј 23. Решение за разрешување член на Републичката комисија за преглед на филмови
за пополнување на работното место УПРАВНИК
66
и именување нов член - —
на Заводот за трансфузија на крв на НРМ — Скопје
Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември"
бр. 10. Пошт. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698
при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (1605) — Скопје.

